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Motto : 

1. Perilaku menyontek akan berdampak negatif dalam dunia pendidikan. 

2. Percaya pada diri sendiri akan menghasilkan perasaan positif dan 

meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan potensi diri. 

3. Berfikir rasional diawali dengan belajar secara logis, berfikiran positif, 

mempunyai keyakinan serta kepercayaan pada diri.   
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ABSTRAK 

Wijayanti, Arni. 2018. “Efektivitas Konseling Rational Emotive Behaviour 

TeknikReinforcement Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Pada Siswa 

Dengan Kasus Menyontek”. Tesis. Program Studi Bimbingan dan 

Konseling. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Prof. Dr. DYP. Sugiharto, M.Pd. Kons., Pembimbing II Prof. 

Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd. Kons. 

 

Kata Kunci: konseling kelompok, kepercayaan diri, menyontek 

 

Menyontek merupakan salah satu perilaku negatif adanya persaingan antar 

remaja untuk berprestasi akademik  dilatarbelakangi motivasi yang berbeda.  Usaha 

yang dilakukan setiap remaja berbeda pula bergantung dari pribadi dan pemahaman 

yang dimiliki oleh masing-masing remaja, salahsatu yang dapt mereduksi perilaku 

menyontek adalah meningkatnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan 

sikap positif yang dimiliki individu untuk mengembangkan penilaian positif baik 

terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan  atau situasi  yang dihadapinya. 

Diperlukan sebuah intervensi khusus untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa 

pada siswa dengan kasus menyontek. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah 

Rational Emotive Behaviour teknik Reinforcement. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji efektivitas konseling Rational Emotive Behaviour teknik Reinforcement 

untuk meningkatkan kepercayaan diri pada siswa dengan kasus menyontek. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitianquasi eksperiment designdengan 

nonequivalent control group design. Metode pengumpulan data dengan skala 

kepercayaan diri dan skala menyontek. Subyek dalam penelitian ini adalah 14 orang 

yang dibagi menjadi 7 orang kelompok eksperimen dan 7 orang kelompok control 

dengan purposive sampling. 

Hasil penelitian ini secara kuantitatif ditemukan bahwa ada perbedaan 

tingkat kepercayaan diri pada siswa dengan kasus menyontek sebelum dan sesudah 

mendapatkan konseling REB. Dengan menggunakan uji wilcoxon signed rank test 

dengan taraf signifikansi 5% dengan nilai Z=3,925, p<0,01. Dengan kata lain bahwa 

konseling REB teknik Reinforcementefektif untuk meningkatkan kepercayan diri 

pada siswa dengan kasus menyontek. 

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa konseling REB 

teknik reinforcement secara signifikan terbukti efektif meningkatkan kepercayaan 

diri pada siswa dengan kasus menyontek, sehingga harapannya perlu untuk 

melakukan pendekatan khususnya Rational Emotive Behaviour untuk menangani 

masalah yang sejenis dengan masalah dalam penelitian ini.  
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ABSTRACT 

Wijayanti, Arni. 2018. "Effectiveness of Counseling Rational Emotive Behavior 

Reinforcement Techniques to Increase Confidence in Students with Cases of 

Cheating". Thesis. Guidance and Counseling Study Program. Postgraduate 

Semarang State University. Supervisor I Prof. Dr. DYP. Sugiharto, M.Pd. 

Kons., Supervisor II Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd. Kons. 

 

Keywords: group counseling, confidence, cheating 

 

Cheating is one of the negative behaviors of competition among adolescents 

for academic achievement based on different motivations. The effort made by each 

teenager is different depending on the person and understanding possessed by each 

teenager, one of which can reduce cheating behavior is the increase in self-

confidence. Self-confidence is a positive attitude that is owned by an individual to 

develop a positive assessment of both himself and the environment or situation he 

faces. A special intervention is needed to increase student confidence in students 

with cases of cheating. One of the approaches taken is the Rational Emotive 

Behavior Reinforcement technique. This study aims to examine the effectiveness of 

Rational Emotive Behavior counseling Reinforcement techniques to increase self-

confidence in students with cheating cases. 

This study uses a type of quasi-experimental research design with 

nonequivalent control group design. Methods of collecting data with a scale of 

confidence and the scale of cheating. The subjects in this study were 14 people who 

were divided into 7 experimental groups and 7 control groups with purposive 

sampling. 

The results of this study quantitatively found that there were differences in 

the level of confidence in students with cases of cheating before and after getting 

REB counseling. By using the Wilcoxon signed rank test with a significance level of 

5% with a value of Z = 3.925, p <0.01. In other words, REB counseling is an 

effective Reinforcement technique to increase self-confidence in students with 

cheating cases. 

Based on the above explanation, it can be concluded that REB 

reinforcement technique counseling is significantly proven to be effective in 

increasing self-confidence in students with cheating cases, so it is hoped that it needs 

to take an approach specifically Rational Emotive Behavior to deal with similar 

problems with problems in this study. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kepercayaan diri merupakan sikap positif yang dimiliki individu untuk 

mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 

lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Hurlock (2014:211) mendefinisikan 

kepercayaan diri sebagai pandangan realistis terhadap diri sendiri, tidak melebihi 

dan tidak mengurangi kenyataan sebagaimana adanya. Permasalahan remaja di 

lingkungan sekolah khususnya sekolah menengah pertama sangat kompleks. Hal 

ini disebabkan karena kondisi remaja itu sendiri dalam proses perkembangan 

psikoseksualitas maupun mental intelektual yang menyebabkan mereka cenderung 

melakukan hal–hal tidak terkontrol sehingga pada akhirnya menyebabkan 

kerugian pada dirinya. Pada diri remaja, akan timbul pertanyaan-pertanyaan 

dilema seperti halnya kemana akan melanjutkan sekolah. Kemampuan remaja 

mengikuti persaingan dalam seleksi dan berbagai permasalahan diperlukan 

kepercayaan diri yang kuat sehingga mampu menghadapi segala kesulitan. 

Kepercayaan diri adalah suatu perasaan positif yang ada dalam diri seseorang 

yang berupa keyakinan dan kepercayaan terhadap kemampuan dan potensi yang 

dimilikinya. Dyah (2016) melakukan penelitian yang mengatakan bahwa 

penampilan fisik secara konsisten berkorelasi paling kuat dengan rasa percaya diri 

secara umum. 

Orang yang memiliki kepercayaan diri tidak terlalu cemas dalam 

tindakannya, dapat merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang disukainya dan 

1 
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bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat, dan sopan dalam berinteraksi 

dengan oranglain, memiliki dorongan untuk berprestasi serta dapat mengenali 

kelebihan dan kekurangannya. Individu yang mempunyai kepercayaan diri 

memiliki perasaan positif terhadap dirinya, punya keyakinan yang kuat atas 

dirinya dan punya pengetahuan akurat terhadap kemampuan yang dimiliki. 

Individu yang mempunyai kepercayaan diri bukanlah individu yang hanya merasa 

mampu tetapi sebetulnya tidak mampu melainkan adalah individu yang 

mengetahui bahwa dirinya mampu berdasarkan pengalaman dan perhitungannya. 

Siswa yang percaya diri merasa yakin atas kemampuan mereka sendiri 

serta memiliki pengharapan yang realistis, bahkan ketika harapan mereka tidak 

terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Percaya diri 

mampu menjadi stimulus yang mendorong individu untuk mampu bertindak tanpa 

ragu. Begitu besar fungsi dan peranan kepercayaan diri pada kehidupan individu, 

pesimisme dan rasa rendah diri akan dengan mudah menguasai dirinya. Tanpa 

dibekali kepercayaan diri yang mantap sejak dini, maka individu akan menjadi 

pribadi yang lemah. Siswa yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, 

kurang percaya pada kemampuannya, hal ini menyebabkan siswa sering menutup 

diri mereka terhadap dunia luar yang lebih luas. Tanpa kepercayaan diri individu 

memiliki resiko kegagalan ataupun kurang optimal dalam mengerjakan tugas-

tugasnya. 

Siswa sekolah menengah pertama masuk usia remaja awal karena berusia 

antara 12 sampai 15 tahun. Berdasarkan periode perkembangan, prestasi menjadi 

sebuah tema yang lebih sentral dalam dunia anak, bersamaan itu kendali diri juga 

meningkat (Santrock, 2012:18). Usia siswa tersebut merupakan masa transisi yang 
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mempunyai banyak masalah dalam penyesuaian dirinya. Salah satunya 

mendambakan keberhasilan dan kesuksesan berupa prestasi yang diraihnya. 

Sekolah dalam dunia pendidikan merupakan “kawah candradimuka” pembentukan 

moral anak bangsa untuk menjadi teladan sehingga perlunya menghilangkan citra 

negatif seperti manipulasi nilai siswa, tindakan sekolah yang memberi kunci 

jawaban UNAS (Aqib, 2012:73).  

Tekanan sosial kemasyarakatan dan akademis mendorong remaja pada 

berbagai peran yang harus mereka bawakan. Peran yang seringkali menuntut 

tanggung jawab yang lebih besar untuk bersaing berprestasi dalam mendapatkan 

nilai dalam pendidikan. Mereka akan menggunakan cara apapun guna mendapat 

nilai yang baik walaupun dengan menggunakan cara yang tidak terhormat. Untuk 

itulah, remaja perlu dibimbing supaya mampu menghadapi kehidupan nyata 

dengan  kepercayaan diri tinggi. 

Salah satu masalah remaja adalah kemungkinan remaja mengalami 

kegagalan dianggap sebagai ancaman dan merupakan stimulus yang tidak 

menyenangkan. Ada berbagai respon yang dilakukan remaja dalam menghadapi 

ancaman kegagalan, mempelajari materi secara teratur atau berlatih mengerjakan 

soal-soal latihan yang diberikan pendidik. Adapula remaja yang memberikan 

respon menghindari ancaman kegagalan tersebut dengan menyontek (Gibson, 

dalam Sujana & Wulan, 2004:1). 

Hurlock (2014:211) mendefinisikan kepercayaan diri sebagai pandangan 

realistis terhadap diri sendiri, tidak melebihi dan tidak mengurangi kenyataan 

sebagaimana adanya. Remaja dapat merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang 

disukainya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat dan sopan dalam 
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berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan mengahargai orang lain, 

memiliki dorongan untuk berprestasi serta dapat mengenal kelebihan dan 

kekurangannya. Sejalan dengan itu menurut Pranoto (2010) remaja menyadari 

bahwa penampilan sangat penting karena mereka memiliki keinginan untuk selalu 

tampil menarik di tengah-tengah kelompok sosialnya. Salah satu bentuk perilaku 

remaja dalam menambah penampilan dirinya dimata kelompoknya adalah dengan 

mengikuti mode yang diminati oleh kelompok sebayanya. Jika kelompok 

sebayanya menyontek maka yang lain akan mengikuti mode tersebut. 

Menyontek merupakan salah satu perilaku negatif adanya persaingan antar 

remaja untuk berprestasi akademik dilatarbelakangi motivasi yang berbeda. Usaha 

yang dilakukan setiap remaja berbeda pula bergantung dari pribadi dan 

pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing remaja. Berbagai cara yang dapat 

dilakukan untuk meraih prestasi gemilang, salah satunya dengan rajin belajar dan 

sering membaca serta berdiskusi dengan teman maupun pendidik. Hal tersebut 

merupakan perilaku positif sebagaimana mestinya dilakukan remajauntuk 

memperoleh prestasi akademik maupun non-akademik ketika adanya proses 

penilaian atau evaluasi dari hasil belajar. 

Akan tetapi sebagian siswa mengalami pergeseran pemahaman  mengenai 

hasil dari proses belajar yang cenderung berorientasi terhadap  nilai. Siswa lebih 

berorientasi mendapatkan nilai yang baik dibandingkan mengikuti pembelajaran 

guna memahami hasil belajar secara maksimal dari sebuah proses pendidikan. 

Maka tidak mengherankan apabila ada sebagian siswa lebih mementingkan nilai 

yang diperoleh ketika ulangan atau ujian. Hal tersebut   membuat siswa 

“menghalalkan” berbagai cara untuk mendapatkan nilai yang mereka inginkan. 
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Hal tersebut sesuai hasil penelitian (Hartanto, 2012:1) bahwa alasan siswa 

mencontek di tingkat SMP sendiri dominan pada motivasi berprestasi pada siswa 

khususnya keinginan mendapatkan nilai yang tinggi dan tuntutan dari orang tua 

yang berlebihan. 

Perilaku menyontek merupakan salah satu fenomena pendidikan yang 

sering dan bahkan selalu muncul menyertai aktivitas proses belajar mengajar 

sehari-hari. Perilaku menyontek dapat terjadi di setiap tingkatan atau jenjang 

akademik dimulai SD, SMP, SMA bahkan di perguruan tinggi juga sering terjadi. 

Akan tetapi hal ini kurang mendapat pembahasan dalam wacana pendidikan di 

Indonesia. Kurangnya pembahasan mengenai perilaku menyontek disebabkan 

karena ada sebagian orang yang menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang 

sifatnya kurang urgen. Padahal masalah menyontek sesungguhnya merupakan 

sesuatu yang sangat mendasar bagi kelanjutan masa depan pelajar atau siswa 

dalam berbangsa dan bernegara. 

Kata menyontek sudah tidak asing dalam dunia pendidikan sehingga 

kurangnya mendapat perhatian. Aktivitas menyontek akan berdampak dalam 

kehidupan bermasyarakat dan akan menjadi suatu budaya yang negatif antara lain 

kurangnya usaha bekerja keras. Hal tersebut sesuai definisi perilaku menyontek 

menurut Ehrlich, Flexner, Carruth, & Hawkins (dalam Eric M. Anderman & 

Murdock, 2007: 34), bahwa menyontek merupakan tindakan yang dilakukan 

secara sengaja oleh seseorang melalui cara-cara yang tidak baik dengan tujuan 

untuk memperoleh keberhasilan akademik dan menghindari kegagalan akademik. 

Penulis sering mendengar ungkapan dikalangan siswa, bahwa menyontek 

adalah sebuah seni dalam sekolah atau pernyataan bahwa seseorang akan 



6 

 

 

 

dianggap aneh atau tidak wajar jika dalam hidupnya tidak pernah menyontek. 

Penulis pernah menemukan kertas contekan ditulis dengan rapi pada kertas kecil-

kecil, ada juga yang menggunakan tulisan diperkecil lewat foto kopi, 

menggunakan HP, ada yang menggunakan kode isyarat, dan masih banyak lagi 

sesuai dengan perkembangan teknologi dan kecerdasan manusia. Aktivitas 

menyontek berhubungan dengan kegiatan tes atau ulangan sesuai perkembangan 

emosi siswa berdasarkan pengalaman yang dialaminya dengan interaksi 

lingkungannya. 

Aktivitas menyontek bagi siswa merupakan jalan pintas dalam 

pembelajaran. Siswa yang menyontek adalah salah satu jalan dari ketidaktahuan, 

ketidaksiapan atau kemalasan siswa menghadapi masalah belajar dan ingin 

mendapatkan nilai yang baik. Dengan menyontek siswa melupakan inti belajar 

yang sebenarnya yaitu memahami materi belajar yang disampaikan guru sesuai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Beberapa hal yang mendorong siswa menyontek atara lain, karena hasil 

ujian dan ulangan itu merupakan salah satu kriteria yang dipakai pendidik atau 

pengajar dalam menentukan keberhasilan. Dalam pelaksanaan ujian atau ulangan 

sebagian siswa selalu ada yang menyontek tetapi tidak ditegur atau tidak 

mendapat sanksi guru. Kurang percaya diri akan kemampuan dan rasa iri hati 

teman mendapat nilai baik maka melakukan aktivitas menyontek. Lama-kelamaan 

menjadi budaya pada suatu lembaga pendidikan. Maka tidak mengherankan 

apabila kegiatan menyontek dikoordinasi lembaga pendidikan supaya siswa bisa 

lulus 100%. 
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Aktivitas menyontek antara lain disebabkan cara penilaian guru yang 

melihat hasil ulangan dan kurang memperhatikan penilaian proses. Artinya guru 

menilai pembelajaran dari satu aspek, yaitu hanya dengan melihat nilai jawaban 

siswa saja, tanpa melihat proses bagaimana siswa mendapatkan nilai tersebut. 

Perilaku guru tersebut menimbulkan ketidak mampuan siswa dalam memahami 

materi pembelajaran, sehingga hasil pembelajaran tidak mampu membedakan 

siswa yang berkemampuan tinggi dan rajin dengan  siswa berkemampuan rendah 

dan malas. Pembiasaan menyontek merupakan perilaku negatif yang tidak terpuji. 

Hal tersebut perlu penanganan supaya tidak menjadi suatu budaya di suatu 

lembaga pendidikan maupun kehidupan yang lebih luas. 

Konseling Rational Emotive Behavior Theraphy (REBT) merupakan 

model pembelajaran dengan teknik reinforcement salah satu teknik guna 

mereduksi perilaku menyontek siswas upaya sadar tidak melakukan aktivitas 

menyontek. Selain itu konseling REBT diharapkan mampu meningkatkan 

kepercayaan diri pada siswa. Bimbingan konseling dengan pendekatan behavior 

adalah istilah umum yang mencakup berbagai pendekatan yang spesifik. 

Kelompok pendekatan ini biasa juga disebut terapi behavior dan modifikasi 

tingkah laku (behaviour modification). Akan tetapi behavioral atau disebut juga 

konseling behavioral merupakan salah satu dari berbagai macam pendekatan 

konseling. Konseling behavioral memberikan alternatif pelatihan suatu perilaku 

yang diinginkan untuk mengganti perilaku yang tidak diinginkan. Hal tersebut 

dikarenakan tujuan konseling adalah sedapat mungkin untuk memodifikasi 

koneksi-koneksi dan metode stimulus-respon (S-R), jadi analog dengan psikologi 

eksperimental (Rahardjo, 2012:1). 
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Sharf (2012), mengungkapkan bahwa fokus utama dari terapi kognitif 

adalah dengan membantu klien dalam menguji dan merestrukturisasi keyakinan 

inti mereka. Keyakinan inti individu terkait citra tubuhnya akan direstrukturisasi 

menjadi keyakinan inti yang lebih positif. Terapi kognitif digunakan untuk 

menangani citra tubuh negatif dapat dilakukan melalui layanan konseling 

kelompok terkait dengan kepercayaan diri dan konsep diri. 

Konsep diri adalah salah satu konstruk tertua dan paling penting dalam 

ilmu-ilmu sosial. Konsep diri juga merupakan jantung dari revolusi psikologi 

positif yang berfokus bagaimana individu yang sehat, normal, dan luar biasa 

mendapatkan yang terbaik dari kehidupan (Zanden, 2015). Rogers (dalam Burn, 

1993) menyatakan konsep diri didefinisikan sebagai konsep Gestalt yang 

terorganisasikan dan konsisten yang disusun dari karakteristik I atau Me dan 

persepsi-persepsi hubungan terhadap orang lain dan terhadap berbagai macam 

aspek kehidupan bersama-sama dengan nilai yang dilekatkan pada persepsi 

tersebut. Pernyataan tersebut memperlihatkan pentingnya kaitan konsep diri 

sebagai penentu respon terhadap lingkungan. 

Secara lebih khusus, konsep diri merupakan salah satu hal yang sangat 

menentukan perkembangan sosial individu. Artinya, konsep diri memiliki 

pengaruh yang cukup besar terhadap pola komunikasi, dimana individu akan 

cenderung bersikap dan berperilaku sesuai konsep diri yang ia miliki. Calhoun & 

Acocella (1995) mengemukakan bahwa konsep diri memiliki dua tipe. Tipe 

pertama, ditandai dengan pandangan seseorang tentang dirinya sendiri benar-

benar tidak teratur, dia tidak memiliki perasaan kestabilan keutuhan diri, tidak 

tahu kekuatan dan kelemahannya atau apa yang dia hargai dalam hidupnya. 
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Sedangkan tipe yang kedua, konsep diri digambarkan terlalu stabil, teratur, dan 

kaku. Individu menciptakan citra diri yang tidak mengizinkan adanya 

penyimpangan dari seperangkat hokum besi yang dalam pikirannya merupakan 

cara hidup yang tepat. 

Dari konsep diri tersebut adanya kecenderungan dalam diri siswa yang 

negatif untuk memberikan pandangan atau penilaian tentang arti hidup. Akibat 

yang ditimbulkan dari adanya konsep diri negatif tersebut adalah siswa cenderung 

diam dan sering merasa minder dalam kesehariannya di sekolah, bahkan beberapa 

diantara mereka ada yang akhirnya memilih untuk membolos  sekolah karena 

mereka merasa kehilangan/tidak ada motivasi atau malu dengan teman-temannya. 

Beberapa siswa juga menuturkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan dirinya 

dalam menghadapi ujian sehingga kebanyakan siswa melakukan tindakan 

mencontek saat ujian. 

Manusia adalah makhluk berbuat dan berkembang serta merupakan 

individu dalam satu kesatuan yang berarti manusia bebas, berpikir, bernafas, dan 

berkehendak (Winkel, 2006:75). Konseling merupakan unsur terpadu dalam 

keseluruhan program pendidikan di lingkungan sekolah sehingga merupakan 

profesi bantuan (Nurihsan, 2010:81). Ellis (dalam Latipun, 2001:92) 

berpandangan bahwa REBT merupakan terapi yang komprehensif menangani 

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

Menurut Gladding (2004:169) dalam teori yang dikembangkan oleh Ellis 

serupa dengan pendekatan kognitif yang dikembangkan Aaron Beck. Ellis dalam 

Jones (2011:499) menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah unik yang 

memiliki kecenderungan untuk berfikir rasional dan irasional. Ketika berfikir dan 
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bertingkah laku rasional manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten. Pandangan 

pendekatan rasional emotif kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci 

teori Alber Ellis dalam Jones (2011:501). Ada tiga pilar yang membangun tingkah 

laku individu, yaitu Antecedent event (A), Belief (B), dan Emotional Consequence 

(C).  

Surya (2003:20-21) menjelaskan bahwa terapi REBT menggunakan 

berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, dan behavioral yang disesuaikan 

dari kondisi klien. Teknik-teknik kognitif meliputihome work assignments, teknik 

assertive. Teknik-teknik afektif meliputi teknik assertive training, teknik 

sosiodrama, teknik self modeling, teknik imitasi. Sedangkan teknik-teknik 

behavioristik meliputi teknik reinforcement, teknik sosial modeling.  

Reinforcement theory merupakan suatu pendekatan psikologi yang sangat 

penting bagi manusia.Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang itu dapat 

menentukan, memilih, dan mengambil keputusan dalam dinamika kehidupan. 

Teori ini bisa digunakan pada berbagai macam situasi yang sering dihadapi 

manusia. Reinforcement theory menjelaskan bahwa tingkah laku manusia itu 

adalah hasil kompilasi dari pengalaman-pengalaman yang ditemui sebelumnya, 

atau dalam bahasa lainnya disebut “Consequences influence behavior”. Dalam 

reinforcement theory terdapat 3 konsekuensi yang berbeda dengan memberikan 

reward, memberikan punishment, tidak memberikan apa–apa. Terapis tingkah 

laku harus memainkan peran aktif dan direktif dalam pemberian treatment dalam 

suatu terapis yang menerapkan pengetahuan ilmiah pada pencarian pemecahan 

masalah-masalah manusia, para kliennya. Akan tetapi tingkah laku secara khas 

berfungsi sebagai guru dalam mendiagnosis tingkah laku maladaptif dan dalam 
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menentukan prosedur-prosedur penyembuhan yang diharapkan, mengarah pada 

perilaku yang baru.  Tujuan terapi merupakan hasil persetujuan yang diinginkan 

antara klien dan terapis dengan perincian yang spesifik. Secara umum tujuan 

terapi untuk menciptakan proses baru bagi proses belajar, karena segenap tingkah 

laku dipelajari, serta mengubah atau memodifikasi perilaku klien yang maladaptif  

(Ajeeng, 2013:3). 

Reinforcement adalah cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol 

perilaku dengan penguatan sebagai strategi kegiatan yang membuat tingkah laku 

tertentu berpeluang untuk terjadi atau sebaliknya berpeluang untuk tidak terjadi di 

masa mendatang. Reinforcement merupakan suatu respon positif dari seorang guru 

kepada siswa yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku siswa. Dalam 

hubungannya dengan orang lain masing-masing individu saling berhubungan dan 

memungkinkan terbentuk menjadi kelompok. 

Konseling kelompok sebagai salah satu layanan pemberian bantuan 

kepada individu-individu yang sedang berkembang mencapai perkembangan yang 

optimal, kemandirian, dan kebahagiaan dalam kehidupan memiliki kekuatan-

kekuatan yang tidak dimiliki oleh jenis layanan lain menurut Wibowo (2005:41-

44). Proses konseling kelompok merujuk pada tahapan-tahapan perkembangan 

yang dialami oleh kelompok selama menjalani konseling kelompok. Disinilah 

peranan konselor untuk memberikan penguatan (reinforcement) terhadap anggota-

anggota kelompoknya. 

Hasil paparan di atas menunjukkan bahwa menyontek merupakan suatu 

permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Untuk itulah penelitian ini 

berjudul “Efektivitas Konseling Kelompok REBT dengan Teknik Reinforcement 
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untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa dalam Perilaku Menyontek Kelas 

VIII SMP Negeri 2 Kendal”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Mencermati latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bentuk penilaian guru yang subjektif tanpa mempertimbangkan partisipasi 

siswa yang aktif dalam proses pembelajaran tetapi berdasarkan nilai akhir 

ulangan dan berakibat kurang mampu membedakan siswa berprestasi 

dengan siswa tidak berprestasi. 

1.2.2 Rendahnya kepercayaan diri siswa SMP pada kemampuan yang dimiliki 

dan kriteria ketuntasan minimal yang terlalu tinggi sehingga siswa kurang 

berani menghadapi kenyataan yang ada maka timbul perilaku menyontek. 

1.2.3 Tingginya plagiarism yang dilakukan oleh siswa SMP untuk mendapatkan 

keuntungan bagi diri sendiri tanpa mempertimbangkan aspek moral 

maupun kognitif. 

1.2.4 Adanya tuntutan yang tinggi terhadap keberhasilan siswa dalam 

mendapatkan nilai yang bagus, sehingga mengakibatkan pemikiran 

irasional yang membuat siswa melakukan segala cara untuk mendapatkan 

nilai yang bagus sesuai standar yang telah ditentukan. 

1.2.5 Teknik Konseling Rational Emotive Behavior Therapy efektif diterapkan 

untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan emosi, 

kognisi, dan perilaku. 
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1.2.6 Kepercayaan diri siswa yang rendah sehingga kurang mampu menghadapi 

segala permasalahan yang menimpa sehingga melakukan hal-hal yang 

diinginakan seperti menyontek selama pembelajaran di sekolah menengah 

pertama.  

 

1.3 Cakupan Masalah 

Cakupan masalah dalam penelitian ini yaitu Konseling Rational Emotive 

Behavior Therapy (REBT), teknik reinforcement, perilaku menyontek dan 

kepercayaan diri siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan deskripsi latar belakang dan identifikasi masalah, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimana perilaku menyontek siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal? 

1.4.2 Bagaimana kepercayaan diri siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal? 

1.4.3 Bagaimana tingkat efektivitas konseling REBT engan teknik 

reinforcement untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa pada perilaku 

menyontek siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal? 

1.4.4 Bagaimana hubungan peningkatan kepercayaan diri dengan penurunan 

perilaku menyontek siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris tentang: 

1.5.1 Menganalisis tingkat perilaku menyontek siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Kendal. 

1.5.2 Menganalisis tingkat kepercayaan diri siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Kendal. 

1.5.3 Menganalisis tingkat efektivitas konseling REBT dengan teknik 

reinforcement untuk meningkatkan kepercayaan diri pada perilaku 

menyontek siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal.  

1.5.4 Menganalisis tingkat perbedaan efektivitas konseling REBT dengan teknik 

reinforcement untuk mereduksi perilaku menyontek dan untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal. 

 

1.6   Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan tesis mengenai 

peningkatan kepercayaan diri pada siswa dengan kasus menyontek untuk menjadi 

rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang bimbingan dan 

konseling, utamanya konseling Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

dengan teknik reinforcement khususnya dalam mereduksi perilaku menyontek dan 

peningkatan kepercayaan diri pada siswa SMP. 
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1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1  Bagi Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) 

Konseling kelompok REBT dengan teknik reinforcement ini dapat 

membantu guru bimbingan dan konseling untuk mereduksi perilaku 

menyontek dan meningkatkan kepercayaan diripada siswa. 

1.6.2.2  Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat peneliti gunakan secara langsung sebagai 

panduan dalam melaksanakan layanan konseling kelompok REBT dengan 

teknik reinforcement untuk mereduksi perilaku menyontek dan 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat 

digunakan peneliti lain sebagai kajian untuk melakukan penelitian dalam 

bidang bimbingan dan konseling khususnya layanan konseling kelompok. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, DAN 

KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Berikut ini peniliti akan uraikan kajian pustaka berupa hasil penelitian dan 

konsep terkait layanan konseling kelompok Rational Emotive Behaviour Therapy 

(REBT) dengan teknik reinforcement untuk mereduksi perilaku menyontek dan 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Hal ini sebagai upaya untuk menganalisis 

berbagai konsep tentang layanan konseling kelompok. 

Penelitian efektivitas konseling REBT sudah diteliti beberapa peneliti 

antara lain, Tyas (2013) dalam penelitiannya, menemukan bahwa penelitian 

konseling REBT mampu meningkatkan kecerdasan emosional pada aspek 

kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, kepercayaan diri, empati dan 

keterampilan sosial. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan metode kuasi eksperimen. Desain penelitian yang 

digunakan adalah one group pretest-posttest design dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel purposive sampling. Populasi penelitian adalah 172 siswa 

kelas X SMA Laboratorium Percontohan UPI Bandung dengan sampel sejumlah 6 

siswa yang memiliki kecerdasan emosional rendah. Instrumen yang digunakan 

berupa kuesioner untuk mengungkap profil kecerdasan emosional siswa kelas X.  

Sejalan dengan Tyas, Suryani (2013) yang meneliti motivasi belajar 

rendah pada anak berbakat berprestasi kurang (underachiever). Jenis penelitian 

adalah eksperimen dengan desain penelitian pre experiment one group pretest-

16 
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posttest design. Subyek penelitian ini, siswa kelas XI dan XII masalah 

underachiever sebanyak 6 siswa. Hasil pre-test skala motivasi menunjukkan 

bahwa terdapat 4 siswa berada pada kriteria motivasi sedang dan 2 siswa yang lain 

rendah. Adapun rata-rata hasil prosentase pre test sebesar 60,98 % (sedang). Hasil 

pos tes menunjukkan bahwa setelah diberikan layanan konseling REBT terdapat 

perubahan prosentase motivasi siswa, 6 siswa masuk ketegori tinggi dengan rata-

rata prosentase 77,04% (tinggi). Hasil uji wilcoxon menunjukkan rata-rata T 

hitung = 21,0 > T tabel = 0,0 pada n = 6 maka Ha yang menyatakan konseling 

REBT efektif meningkatkan motivasi belajar siswa diterima. 

Suhendri, dkk., (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa konseling 

kelompok rasional emotif efektif membantu siswa mengatasi kecemasan dalam 

menghadapi ujian praktik. Hal tersebut terbukti dari nilai uji Z sebesar -2.371 

dengan nilai signifikan 0.018. Nilai signifikan < 0.05 artinya hasil akhir penelitian 

ini menunjukan bahwa ada perubahan  sebelum dan sesudah diberikan perlakuan   

konseling kelompok rasional emotif. 

Santosa, dkk., (2014) meneliti tentang efektivitas REBT untuk 

menurunkan derajat simptom depresi pada penderita Penyakit Jantung.  

Rancangan dalam penelitian ini adalah eksperimental semu, dengan melibatkan 

empat partisipan penelitian yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. 

Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan 

kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah Beck Depression Inventory-II (BDI-

II). REBT diberikan sebanyak delapan sesi. Pengukuran dilakukan sebanyak dua 

kali, yaitu sebelum dan setelah intervensi diberikan, serta dilakukan evaluasi 

secara kualitatif setiap sesi selesai diberikan. Data dianalisis dengan menggunakan 
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teknik uji hipotesis, content analysis dan analisa deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa REBT efektif untuk menurunkan derajat simptom depresi 

pada Partisipan Penelitian, yang ditandai dengan menurunnya skor BDI-II dan 

juga perubahan yang tampak pada pola pemikiran Partisipan Penelitian. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2014), konseling 

rational emotive behaviour therapy berbasis Islam terbukti efektif digunakan 

untuk meningkatkan self efficacy peserta didik MTs Nurul Huda Demak. Hal ini 

ditandai dengan terdapatnya peningkatan self efficacy pada kelompok eksperimen. 

Sedangkan dari hasil analisis paired sampel test pada kelompok eksperimen 

diperoleh nilai Sig. 0,045 ˂ 0,05, yang mana berarti terdapat perbedaan 

peningkatan skor self efficacy siswa antara sebelum dan sesudah menerima 

treatment. 

Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi (2014) bertujuan untuk mengetahui 

penerapan konseling rasional emotif dengan teknik reframing dalam 

meminimalisir learned helplessness pada siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 3 

Singaraja. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan bimbingan konseling, 

yang dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 3 SMA Negeri 3 Singaraja yang 

berjumlah 26 orang siswa, sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 4 

orang siswa. Data yang diperoleh dari responden dikumpulkan dan dianalisis 

dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 

penurunan learned helplessness dari skor rata-rata 139.25 (tinggi) menjadi 93.5 

(rendah) pada siklus I dan penurunan dari skor rata-rata 93.5 (rendah) menjadi 
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76.5 (sangat rendah) pada siklus II. Ini berarti terdapat penurunan learned 

helplessness sebesar 45,75 pada siklus I dan penurunan sebesar 20 pada siklus II. 

Keempat siswa yang mendapatkan tindakan konseling rasional emotif dengan 

teknik reframing telah mampu memperoleh skor learned helplessness ≤ 80. 

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

konseling konseling rasional emotif dengan teknik reframing dapat meminimalisir 

learned helplessness yang dialami oleh siswa. 

Khotimah (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan pada skor rasa percaya diri dalam berinteraksi siswa kelas X-3 

MA Al-Hikmah Purwoasri, Kediri antara sebelum dan sesudah penerapan 

konseling kelompok rational emotive behavior therapy. Hal itu karena dari hasil 

perhitungan diperoleh ρ < α. 

Handika, dkk., (2014) dalam penelitiannya menemukan bahwa konseling 

rasional emotif dengan formula ABC mampu meningkatkan percaya diri siswa 

yang rendah. Pencapaian percaya diri siswa pada siklus I terhadap 4 orang, yaitu 

sebesar 20,83% meningkat menjadi 37,5%. Rata-rata peningkatannya adalah 

26,94%. Dari hasil tersebut, 2 orang siswa belum memenuhi kriteria ketuntasan 

sehingga perlu untuk melanjutkan treatment ke siklus II. Pada siklus II pencapaian 

percaya diri siswa yaitu 16,00% menjadi 21,92% terhadap 2 orang siswa. 

Keempat orang siswa yang dijadikan subjek penelitian sudah mencapai ketuntasan 

yang ditentukan karena skor telah melebihi 65%. 

Hartanto (2009) dalam penelitiannya menemukan penggunaan REBT 

dalam mereduksi masalah menyontek tidak pada keseluruhan tetapi lebih spesifik 

pada perlakuan tidak adil guru dalam perhatian,  menganggap pelajaran yang 
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diujikan tidak penting, adanya pemikiranbahwa perilaku mencontek tidak akan 

diketahui orang lain, merasa cemas saat ujian, merasa takut dijauhi oleh teman-

teman, serta ketidakyakinan dengan hasil jawaban yang dibuat. 

Stanculescu (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa perilaku 

menyontek dipengaruhi oleh berbagai aspek individu (perkembangan moral siswa, 

kesadaran mengakui kesalahan, malu dalam konteks pelanggaran norma moral, 

kurang terlibatnya pihak sekolah, rendahnya kepercayaan  pada kemampuan yang 

dimiliki, dan orientasi pada prestasi) dan faktor kontekstual (norma teman sebaya, 

rendahnya perhatian guru selama ujian, dan tekanan persaingan). 

Aryani (2013) dalam penelitiannya kecenderungan menyontek dalam 

kaitannya dengan kepercayaan diri dan motivasi diri dari pelajar SMK PGRI 1 

Pacitan Jawa Timur, diperolah data sebagai berikut. Ada hubungan yang 

signifikan antara kepercayaan diri dan motivasi diri dengan kecenderungan 

menyontek pelajar. 

Khodaie (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa alasan menyontek 

siswa di Tehran antara lain pelajaran sekolah sulit, menganggap guru tidak serius, 

dan kurangnya belajar mandiri. Faktor ekonomi, sosial, kedisiplinan, dan 

pendidikan dari orang tua dalan mentaati aturan siswa juga mempengaruhi siswa 

dalam mencontek.  

Goel (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa kepercayaan diri 

dapat dipengaruhi perilaku pengasuhan anak yang dilakukan oleh ibu. Analisis 

data mengungkapkan bahwa anak-anak yang mempunyai saudara kandung lebih 

percaya diri dibandingkan dengan anak tunggal. Terdapat hubungan negatif yang 



21 

 

 

 

signifikan antara rasa keterasingan dan kurangnya rasa percaya diri. Jika rasa 

keterasingan tinggi, maka tingkat kepercayaan diri rendah. 

Singh (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa meditasi 

menimbulkan perubahan kognitif dan afektif positif pada kepribadian siswa. 

Perubahan ini membantu meningkatkan kepercayaan pada kemampuan pada diri 

sendiri. 

Berdasarkan penelitian terdahulu konseling REBT untuk: (1) 

meningkatkan kecerdasan emosional, (2) mengatasi motivasi belajar rendah, (3) 

mengatasi kecemasan kecemasan menghadapi ujian,  (4) menurunkan derajat 

simptom depresi, (5) meningkatkan self efficacy, (6) meminimalkan learned 

helplessness, (7) meningkatkan rasa percaya diri dalam berinteraksi sosial, (8) 

meningkatkan harga diri siswa yang rendah, dan (9) mereduksi masalah 

menyontek pada perlakuan tidak adil oleh guru. 

Dari beberapa penelitian tersebut maka peneliti menjadikan kajian pustaka 

tersebut sebagai asumsi bahwa konseling kelompok REBT memberikan manfaat 

yang besar jika dijalankan di sekolah. Layanan konseling kelompok tidak hanya 

akan membantu siswa saja, namun juga akan membantu guru bidang studi serta 

orang tua. Melalui layanan konseling kelompok, guru bidang studi dapat 

memanfaatkan informasi yang informasi yang ada pada guru BK/Konselor 

sekolah terkait kondisi psikologis siswa. Tidak hanya itu, guru juga akan terbantu 

untuk memecahkan berbagai problem yang dihadapinya selama berada di kelas 

pada saat proses belajar mengajar. Maka peneliti meyakini bahwa kajian pustaka 

tersebut menjadi asumsi bahwa berbagai permasalahan siswa dapat diatasi dengan 

memaksimalkan layanan konseling kelompok. 
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Penelitian ini meneliti Konseling kelompok REBT dengan Teknik 

reinforcement untuk mereduksi perilaku menyontek dan meningkatkan 

kepercayaan diri siswa mengikuti ulangan. Penelitian bertujuan  dapat membantu 

klien percaya diri akan kemampuan dalam mengikuti ulangan dan memperbaiki 

atau mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan serta pandangan-

pandangan klien dalam berperilaku negatif (menyontek) menjadi positif (tidak 

atau mengurangi menyontek). Hasil penelitian diharapkan mempunyai 

kepercayaan diri atas kemampuan diri sendiri dan berubah sikap, persepsi, cara 

berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan ilogis 

menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan 

self actualization seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan efektif yang 

positif.  

 

2.2 Kerangka Teoretis  

2.2.1 Kepercayaan Diri 

2.2.1.1 Pengertian Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri berasal dari kata “percaya diri”dalam  bahasa Inggris 

yakni self confidence  yang berarti percaya pada  kemampuan, kekuatan, dan 

penilaian  pada diri sendiri. Percaya diri merupakan sikap positif yang dimiliki 

seseorangdalam mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri 

maupun terhadap lingkungan  atau situasi  yang dihadapinya. Hurlock (2014:211) 

mendefinisikan kepercayaan diri sebagai pandangan realistis terhadap diri sendiri, 

tidak melebihi dan tidak mengurangi kenyataan sebagaimana adanya. Albert 

Bandura, psikolog dan peniliti dari Stanford University (dalam Suteja, 2013) 



23 

 

 

 

menjelaskan pengertian kepercayaan diri adalah  rasa percaya terhadap 

kemampuan diri dalam menyatakan dan menggerakkan  motivasi dan semua 

sumber daya yang dibutuhkan dan memunculkannya dalam tindakan yang sesuai 

dengan apa yang harus diselesaikan, atau sesuai tuntutan tugas.  

Afifi  (2014:7) menjelaskan pengertian percaya diri merupakan kunci 

segala keberhasilan.  Percaya diri suatu keyakinan pada seseorang dan sikap 

positif yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan penilaian positif baik 

terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan. Seseorang akan mampu 

menghadapi situasi apapun apabila mempunyai kepercayaan diri. Seseorang tidak 

perlu membandingkan diri sendiri dengan orang lain tetapi  mampu mengetahui 

kekurangan dan kelebihannya. Hal tersebut penting guna mengetahui potensi diri 

seseorang sehingga mampu menggunakan potensi tersebut secara maksimal sesuai 

tujuan hidupnya. Tingkat percaya yang tinggi memudahkan seseorang berkenalan, 

berkomunikasi, berbicara, dan bentuk aktivitas yang lain dalam meraih 

kesuksesan.  

Surya (2008:40) menyatakan percaya diri adalah perasaan yakin seseorang 

atas kemampuan. Perasaan tersebut merupakan suatu hasil pengolahan terhadap 

sikap mental dan berhubungan erat dengan konsep diri. Perasaan yakin terhadap 

diri sendiri tidak melebihi hakikatnya dan tidak kurang dari  kenyataan tentang 

sesuatu yang mampu dikerjakan, tentang penghargaan terhadap diri sendiri 

sebagai manusia sukses, dan tentang harapan-harapan atas kemampuan dirinya. 

Pernyataan-pernyataan yang bersifat positif pada dasarnya refleksi pandangan 

orang tersebut terhadap dirinya sendiri.   
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Kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian dari seseorang yang 

berfungsi mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya (Rupang, dkk., 2013:344).  

Seseorang dapat merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang disukainya dan 

bertanggung jawab atas perbuatannya, hangat, dan sopan dalam berinteraksi 

dengan orang lain. Seseorang dapat menerima dan mengahargai orang lain, 

memiliki dorongan untuk berprestasi serta dapat mengenal kelebihan dan 

kekurangannya.  

Lina (2010:15) menjelaskan bahwa percaya diri (pede) merupakan sikap 

positif yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan suatu hal tanpa beban 

perasaan yang mengganggu. Seseorang sadar akan mampu untuk melakukan 

sesuatudan adanya perasaan yakin akan segala kemampuan  diri. Hal tersebut 

dikarenakan rasa aman merupakan permulaan dari rasa percaya diri, rasa aman 

merupakan dasar bagi dorongan mencapai sukses. Kelebihan dan kasih sayang, 

kebahagiaan, kesenangan dan cinta pada sisi lain adalah membawa pada perasaan 

aman yang membantu seseorang  untuk mendekati permasalahannya dengan rasa 

percaya diri. 

Perry (2009:15) menjelaskan percaya diri adalah merasa positif tentang 

apa yang bisa dilakukan dan tidak mengkhawatirkan apa yang tidak bisa 

dilakukan tetapi memiliki kemauan untuk belajar. Lebih lanjut  cara termudah 

untuk memulai memperoleh kepercayaan diri adalah memikirkan contoh 

kepercayaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut bertujuan agar 

seseorang mempunyai kepercayaan diri dan mulai berpikir dengan cara yang lebih 

positif. 
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Pengertian percaya diri menurut Sarastika (2014:41) merupakan sebagai 

suatu keyakinan seseorang untuk mampu berperilaku sesuai dengan harapan atau 

keinginannya. Rasa percaya diri merupakan suatu sikap akan perasaan yakin 

sehingga seseorang tidak merasa cemas setiap tindakan yang dilakukan. 

Seseorang yang mempunyai percaya diri akan mendorong berprestasi dengan 

mengenal kelebihan dan kekurangan.  

Percaya diri merupakan kunci sukses karena menghasilkan tindakan 

karena orang yang percaya diri mampu menghadapi segala hambatan yang ada. 

Orang percaya diri orang yang selalu bertindak, melangkah, dan berbuat untuk 

mencapai yang diinginakan. Kesuksesan bisa diraih apabila seseorang berusaha 

dengan segala kemampuan yang ada demi satu tujuan. Oleh karena itu,  Setiawan 

(2014:12) menjelaskan pengertian percaya diri merupakan kondisi mental 

seseorang yang dapat mengevaluasi keseluruhan dari dirinya sehingga memberi 

keyakinan kuat pada kemampuan dari untuk melakukan tindakan dalam mencapai 

berbagai tujuan hidupanya. Untuk itu percaya diri merupakan salah satu aspek 

kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan. 

Berdasarkan beberapa definisi di atas simpulan pengertian  kepercayaan 

diri merupakan sikap positif yang dimiliki seseorang dalam mengembangkan 

penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan  atau 

situasi  yang dihadapinya. 

2.2.1.2 Ciri Percaya Diri dan Tidak Percaya Diri 

Lina (2010:16-22) mengemukakan ciri atau karakteristik individu remaja 

yang mempunyai rasa percaya diri yang proporsional. Berikut ciri-ciri remaja 

yang percaya diri  (1) percaya akan kemampuan diri adalah  remaja percaya diri 
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dalam memahami kemampuan yang dimilikinya tanpa harus menunggu orang lain 

untuk memuji dan mengakuinya kemampuannya. (2) Tidak terdorong 

menunjukkan sikap menyesuaikan diri, yaitu tidak menunjukkan sikap 

penyesuaian diri supaya diterima suatu kelompok. Jika seorang remaja sudah 

memiliki kepercayaan diri tidak memiliki keinginan untuk mengubah sesuatu 

dalam dirinya supaya dapat diterima suatu kelompok. (3) Berani menerima dan 

menghadapi penolakan orang lain, yaitu  berani menerima penolakan dari 

temannya. Seseorang harus berani menghadapi penolakan dari orang lain. Hal 

tersebut dikarenakan orang lain tidak sesuai dengan perilaku yang ada. (4) Punya 

pengendalian diri yang baik, yaitu  dapat mengendalikan diri dengan baik. Meski 

dalam situasi emosi yang tidak baik tetap mampu mengendalikan diri untuk tetap 

tersenyum. (5) Memiliki internal locus of control, yaitu  tidak menyerah pada 

situasi dan tidak tergantung pada orang lain. Apabila mengalami kegagalan tidak 

akan menyerah begitu saja. (6) Punya cara pandang positif, yaitu   tidak berpikir 

negatif tetapi berpikir positif terhadap suatu masalah. Pikiran negatif terus-

menerus akan berdampak pada pribadi dalam memutuskan masalah. Pikiran 

negatif akan membuatmu memilih keputusan yang salah. 

Ciri atau karakteristik individu remaja yang mempunyai rasa kurang 

percaya diri yang proporsional menurut (Lina, 2010:16-22), adalah: (1) 

menunjukkan sikap konformis, yaitu selalu menyesuaikan dirinya demi 

pengakuan dari kelompoknya termasuk kurang percaya diri. Remaja yang 

mempunyai sikap seperti ini cenderung tidak menghargai dirinya sendiri dan malu 

dengan keberadaan dirinya. (2) Menyimpan rasa takut, yaitu tidak berani 

menghadapi rasa takut atau penolakan atas sesuatu hal. Rasa takut dan rasa 
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khawatir pernah dialami oleh semua remaja dan merupakan hal yang wajar. (3) 

Sulit menerima realita diri, yaitu   mengalami krisis pede pada remaja sering kali 

disebabkan karena sulitnya menerima kekurangan diri dan berharap terlalu besar 

pada diri sendiri. (4) Pesimis, yaitu  terlalu mengumbar rasa pesimis merupakan 

remaja yang kurang pede (percaya diri). (5) Takut gagal, yaitu  mempunyai 

pemikiran negatif dari rasa pesimis yang berlebihan menyebabkan menghindari 

segala resiko atau takut pada kegagalan. (6) Undervalue diri sendiri, yaitu ada 

kecenderungan menolak pujian yang ditunjukkan secara tulus. Remaja yang 

kurang percaya diri pada kemampuanya sendiri, sehingga pujian yang 

sesungguhnya sulit diterima. (7) Menempatkan di posisi akhir, yaitu  merupakan 

seseorang kurang percaya diri adalah selalu menempatkan diri sebagai yang 

terakhir. (8) Mempunyai external locus of control, yaitu  kurang percaya pede 

memiliki external locus of control. Artinya remaja mudah menyerah pada nasib, 

sangat tergantung pada pengakuan orang lain. 

Pendapat Setiawan (2014:14) mengenai seseorang yang mempunyai 

kepercayaan diri yang bagus diantaranya: (1) memiliki perasaan positif terhadap 

dirinya. (2) mempunyai keyakinan yang kuat atas dirinya. (3) mempunyai 

pengetahuan akurat terhadap kemampuan yang dimiliki. (4) mengetahui dirinya 

mampu berdasarkan pengalaman dan perhitungannya. Akan tetapi  seseorang 

yang mempunyai kepercayaan diri rendah diantaranya (1) tidak memiliki sesuatu 

yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. (2) Tidak mempunyai keputusan 

untuk melangkah yang decissive. (3) Mudah frustasi atau menyerah ketika 

menghadapi masalah. (4) Kurang termotivasi untuk maju. (5) Sering gagal dalam 

menyempurnakan tugas atau tanggung jawab. (6) Canggung dalam menghadapi 
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orang. (7) Tidak bisa mendemontrasikan kemampuan berbicara dan 

mendengarkan yang meyakinkan. (8) Sering memiliki harapan yang tidak realitis 

dan suka mengawang-awang.  

Sarastika (2014: 43-45) dalam bukunya yang berjudul Stop Minder & 

Grogi Saatnya Tampil Beda dan Percaya Diri memberikan ciri seseorang yang 

memiliki rasa percaya diri. 

“1.Percaya pada kemampuan sendiri, yaitu seseorang  yakin atas diri 

sendiri terhadap segala fenomena yang terjadi dengan mampu mengatasi 

fenomena tersebut. 2. Bertindak mandiri dalam mengambil keputusan, 

yaitu seseorang dapat bertindak  dalam mengambil keputusan terhadap diri 

yang dilakukan secara mandiri. 3. Memiliki rasa positif terhadap diri 

sendiri, yaitu seseorang yang mempunyai penilaian yang baik pada diri 

sendiri. 4. Mampu mengungkapkan pendapat, yaitu seseorang mampu 

mengungkapkan perasaan yang ingin diungkapkan. 6. Bersikap tenang 

dalam mengerjakan sesuatu. 7. Mempunyai potensi dan kemampuan yang 

memadai. 8. Mampu menetralisasi ketegangan yang muncul dalam situasi 

tertentu. 9. Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi. 10. Memiliki 

kondisi mental dan fisik yang menunjang penampilan. 11. Memiliki 

kecerdasan yang cukup. 12. Memiliki tingkat pendidikan formal yang 

cukup. 13. Memiliki keahlian dan keterampilan lain yang menunjang 

kehidupan. 14. Mempunyai kemampuan bersosialisasi. 15. Memiliki latar 

belakang pendidikan keluarga yang baik. 16. Memiliki pengalaman hidup 

yang menempa mentak dan ketahanan di berbagai situasi. 17. Bersikap 

positif dalam mengahadapi masalah. 18. Yakin pada diri sendiri. 19. Tidak 

bergantung pada orang lain. 20. Merasa dirinya berharga. 21. Tidak 

menyombongkan diri.22. Memiliki keberanian untuk bertindak.” 

 

Berdasarkan ciri percaya diri adalahseseorang mempunyai persepsi dan 

berani bertindak untuk melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan diri akan 

tindakannya.  

2.2.1.3 Faktor Penyebab Tidak Percaya Diri 

Sebab-sebab seseorang tidak percaya diri menurut Afifi (2014: 14-31) 

adalah sebagai berikut: 
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1. Tidak mempunyai wajah yang rupawan, yaitu seseorang tidak cantik atau 

tidak tampan, sehingga seseoang merasa rendah diri akan tampilan yang 

dibuatnya.  

2. Menyandang cacat fisik, yaitu seseorang cacat fisik dari lahir maupun 

mengalami kecelakaan yang selalu disesali dalam setiap tindakan dan tidak 

menerima kenyataan hidup.  

3. Tidak mempunyai status sosial yang bisa diandalkan, yaitu seseorang yang 

tidak mempunyai pangkat, jabatan, golongan, dan keningratan sehingga 

setiap tindakan bertindak selalu kurang percaya diri.  

4. Berasal dari keluarga yang ekonominya rendah atau pas-pasan, yaitu 

seseorang yang berpenghasilan kecil atau berekonomi kecil tinggal di 

lingkungan orang kaya sehingga selalu yang dilihat kehidupan glamaur 

dan seseorang tidak mampu memilikinya.  

5. Menyandang status perkawinan, yaitu seseorang yang belum menikah 

sampai usia sudah tua atau sudah berpisah karena tidak ada kesesuaian 

dalam berumah tangga sehingga merasas malu dalam berkehidupan 

lingkungan masyarakat.  

6. Sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan, yaitu seseorang yang kurang 

atau tidak mampu menyesuaikan diri baik di lingkungan kerja, masyarakat, 

maupun di lingkungan yang lainnya sehingga kurang mampu 

berkomunikasi maupun menyesuaikan diri dengan lingkungan.  

7. Tidak mampu berkomunikasi dengan baik, yaitu seseorang yang tidak 

mampu berkomunikasi dengan orang lain yang lebih intelek dikarenakan 
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kecerdasan, wawasan, dan kemampuan berbahasa berkurang sehingga 

merasa kurang percaya diri. 

8. Tidak berpendidikan tinggi, yaitu yaitu seseorang yang belum menempuh 

pendidikan sarjana sehingga berpandangan rendah diri akan kepandaian 

yang dimiliki sehingga ketika bertemua orang lain merasa kurang percaya 

diri. 

9. Sering gagal dalam hal apapun, yaitu seseorang yang mengalami kegagalan 

dalam suatu peristiwa sehingga ketika akan melakukan sesuatu mereka 

merasa tidak mampu dan kurang percaya diri. 

10. Tidak pandai bergaul, yaitu seseorang yang bergaul dengan orang lain 

karena latar belakang pendidikan, asal-asul, dan watak sehingga mereka 

merasa kurang mampu dan menjadi kurang percaya diri. 

11. Suka takut terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakutkan, yaitu 

seseorang yang disebabkan pola asuh orang tua yang terlalu dilindungi 

atau terlalu keras sehingga seseorang merasa takut terhadap sesuatu yang 

sebenarnya tidak perlu ditakutkan. 

12. Tidak mempunyai wibawa di depan orang lain, yaitu seseorang yang 

kurang atau tidak percaya diri karena tidak mempunyai pangkat, 

pendidikan, maupun status sosial yang lebih tinggi. 

13. Tidak siap menghadapi situasi mendesak, yaitu seseorang diminta untuk 

melakukan sesuatu padahal belum siap dan terpaksa melakukan untuk 

mengganti sehingga seseorang kurang percaya diri. 
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14. Kebiasaan tidak percaya diri, yaitu seseorang yang merasa grogi melakukan 

sesuatu sehingga setiap tindakan yang dilakukan orang tersebut serba 

salah. 

15. Kalah dalam bersaing, yaitu seseorang hampir selalu kalah dalam bersaing 

dalam bisnis, olahraga, pendidikan, maupun lainnya sehingga merasa 

kurang percaya diri. 

2.2.1.4 Indikator Percaya Diri 

Rasa percaya diri merupakan sikap atau keyakinan yang terdapat dalam 

diri sendiri. Seseorang akan mempunyai kemampuan diri sendiri guna 

mengembangkan nilai positif  untuk bersikap lebih positif   terhadap diri  sendiri 

maupun terhadap lingkungan yang dihadapinya. Adapun indikator percaya diri 

antara lain: (1) percaya pada kemampuan sendiri. (2) Bertindak mandiri dalam 

mengambil keputusan. (3) Memiliki rasa positif terhadap diri sendiri. (4) Mampu 

mengungkapkan pendapat. (5) Bersikap tenang dalam mengerjakan sesuatu. (6) 

Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai. (7) Mampu menetralisasi 

ketegangan yang muncul dalam situasi tertentu. (8) Mampu menyesuaikan diri 

dan berkomunikasi. (9) Memiliki kondisi mental dan fisik yang menunjang 

penampilan. (10) Memiliki kecerdasan yang cukup. (11) Memiliki tingkat 

pendidikan formal yang cukup. (12) Memiliki keahlian dan keterampilan lain 

yang menunjang kehidupan. (13) Mempunyai kemampuan bersosialisasi. (14) 

Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik. (15) Memiliki 

pengalaman hidup yang menempa mentak dan ketahanan di berbagai situasi. (16) 

Bersikap positif dalam mengahadapi masalah. (17) Yakin pada diri sendiri. (18) 

Tidak bergantung pada orang lain. (19) Merasa dirinya berharga. (20) Tidak 
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menyombongkan diri. (21) Memiliki keberanian untuk bertindak (Sarastika, 2014: 

43-45). 

 

2.2.2 Konsep Diri 

Fitts (1971) menyatakan konsep diri adalah sebagaimana diri 

dipersepsikan, diamati, serta dialami oleh individu.Konsep diri merupakan 

susunan pola persepsi yang terorganisir. Ia meninjau konsep diri secara 

fenomenologis yaitu bahwa diri (self) atau konsep diri merupakan aspek penting 

dalam diri seseorang, karena konsep diri merupakan kerangka acuan (frame of 

reference) dalam berinteraksi dengan lingkungan. Fitts juga menambahkan jika 

individu mempersepsikan diri, bereaksi terhadap dirinya, maka hal ini 

menunjukkan suatu kesadaran diri (self awareness) dan kemampuan untuk keluar 

dari diri sendiri, hal ini sebagaimana dilakukan terhadap obyek-obyek lain di 

lingkungannya. 

Menurut Murphy (dalam Burns, 1993) “The self is the individual as know 

to the individual”, konsep diri adalah gambaran diri yang diketahui oleh dirinya. 

Selain itu Rogers (dalam Burns, 1993) menyatakan bahwa, “Organized 

configuration of perception of self as those perceptions, beliefs, feelings, attitudes, 

and value which the individual views as part or characteristics of himself”. Ini 

berarti konsep diri adalah gambaran diri yang diketahui oleh dirinya, 

diorganisasikan melalui persepsi mengenai dirinya, keyakinan, perasaan, sikap 

dan nilai yang dipandang individu sebagai bagian dari karakteristiknya. 

Dengan demikian konsep diri merupakan persepsi individu terhadap 

dirinya sendiri, yang melliputi gambaran, penilaian serta keyakinan terhadap 
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dirinya sendiri secara menyeluruh. Di dalam konsep diri bukan hanya berisi 

gambaran mengenai diri, tetapi juga terdapat kandungan evaluasi serta emosi-

emosi mengenai diri. 

Selain itu, Rogers (dalam Feist & Feist, 2014) mengemukakan bahwa 

konsep diri meliputi seluruh aspek dalam keberadaan dan pengalaman seseorang 

yang disadari (walaupun tidak selalu akurat) oleh individu tersebut. Konsep diri 

tidak identik dengan diri organismik. Bagian-bagian dari diri organismik berada di 

luar kesadaran seseorang atau tidak dimiliki oleh orang tersebut. Sebagai contoh, 

perut adalah bagian dari diri organismik, tetapi bila terjadi kesalahan fungsi dan 

menimbulkan kecemasan, maka perut tersebut biasanya tidak akan menjadi bagian 

dari konsep diri seseorang. Demikian pula manusia dapat menyangkal beberapa 

aspek dalam dirinya seperti pengalaman dengan kebohongan, saat pengalaman 

tersebut tidak konsisten dengan konsep diri mereka. 

Dengan demikian, saat manusia sudah membentuk konsep dirinya, ia akan 

menemukan kesulitan dalam menerima perubahan dan pembelajaran yang 

penting. Pengalaman yang tidak konsisten dengan konsep diri mereka, biasanya 

disangkal atau hanya diterima dengan bentuk yang telah didistorsi atau diubah. 

Konsep diri yang terbangun tidak mungkin tidak membuat perubahan sama sekali, 

hanya tetap akan terasa sulit. Perubahan biasanya paling mudah terjadi ketika 

adanya penerimaan dari orang lain, yang membantu seseorang untuk mengurangi 

kecemasan dan ancaman serta untuk mengakui dan menerima pengalaman-

pengalaman yang sebelumnya ditolak. 

Selain itu, Rogers (dalam Feist & Feist, 2014) juga memaparkan subsistem 

yang kedua selain konsep diri (self concept) yaitu diri ideal (ideal self).Diri ideal 



34 

 

 

 

adalah pandangan seseorang atas diri sebagaimana yang diharapkannya. Diri ideal 

meliputi semua atribut, biasanya yang positif yang ingin dimiliki oleh seseorang. 

Perbedaan yang besar antara diri ideal dan konsep diri mengindikasikan 

inkongruensi dan merupakan kepribadian yang tidak sehat. Individu yang sehat 

secara psikologis, mellihat sedikit perbedaan antara konsep dirinya dengan apa 

yang mereka inginkan secara ideal. 

 

2.2.3 Perilaku Menyontek 

2.2.3.1 Pengertian Perilaku Menyontek 

Perilaku menyontek dimaknai sebagai penipuan atau melakukan perbuatan 

tidak jujur (Webster’s New World Dictionary, Donald D. Carpenter et al., 2006: 

56). Menyontek dimaknai sebagai perilaku ketidak jujuran akademik (Donald D. 

Carpenter,  2006:56). Menyontek atau ngepek menurut Kamus Bahasa Indonesia 

online (2015) adalah mencontoh, meniru, atau mengutip tulisan pekerjaan orang 

lain sebagaimana aslinya. 

Eric M. Anderman dan Tamera B. Murdock (2007:34) menjelaskan bahwa 

yang dimaksud cheating atau menyontek adalah melakukan ketidakjujuran atau 

tidak fair dalam rangka memenangkan atau meraih keuntungan. Sementara (Eric 

M. Anderman dan Tamera B. Murdock, 2007:34) memberikan definisi yang lebih 

terperinci bahwa perilaku menyontek digolongkan ke dalam tiga kategori: (1) 

memberikan, mengambil, atau menerima informasi, (2) menggunakan materi yang 

dilarang atau membuat catatan (ngepek), dan (3) memanfaatkan kelemahan 

seseorang, prosedur, atau proses untuk mendapatkan keuntungan dalam tugas 

akademik. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam menyontek seseorang 
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melakukan praktik kecurangan dengan bertanya, memberi informasi, atau 

membuat catatan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri.Keuntungan 

tersebut diperoleh tanpa mempertimbangkan aspek moral dan kognitif. 

Definisi menyontek karya akademis (academic cheating) sering dikaitkan 

dengan plagiarism. Menurut Kelley R. Taylor (2006:54) menyontek didefinisikan 

sebagai mengikuti ujian dengan melalui jalan yang tidak jujur, menjawab 

pertanyaan dengan cara yang tidak semestinya, melanggar aturan dalam ujian, dan 

kesepakatan. Sementara itu plagiarism dapat dimaknai sebagai mengambil atau 

menggunakan kata atau ide dari pekerjaan orang lain. 

Perilaku menyontek dalam proses akademis merupakan fenomena yang 

dapat digambarkan secara psikologis. Menyontek dalam perspektif psikologi 

dapat digambarkan sebagai fenomena yang terkait masalah belajar, 

perkembangan, dan motivasi. Patterson (dalam Sarwono, 2015:26) menjelaskan 

tingkah laku dapat membantu untuk mencapai tujuan. Tingkah laku nonverbal 

menyediakan informasi tentang perasaan dan niat secara ajek. Orang yang sedang 

sedih dapat dikenali dari ekspresi wajahnya walaupun seseorang tidak sedang 

sedih. 

Perilaku merupakan bagaimana anda bertindak (how you act) sehingga 

perilaku merupakan suatu cara di mana seseorang bertindak atau melakukan 

(Wibowo, 2011:86). Perilaku menyontek lebih banyak ditemui pada bidang kajian 

psikologi pendidikan. Berdasarkan perspektif belajar istilah menyontek 

merupakan strategi yang dikenal dengan sebutan jalan pintas bagi kognitif siswa. 

Siswa melakukan kegiatan menyontek tidak mengetahui cara untuk menggunakan 

strategi belajar. Mereka memilih salah satu alternatif jalan pintas dengan 
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menyontek karena mereka tidak mau meluangkan waktu untuk menggunakan 

berbagi strategi belajar. 

Pada perspektif motivasi, siswa memberikan berbagai macam alasan untuk 

membenarkan perilaku menyontek. Beberapa siswa menyontek dengan alasan 

fokus pada hasil ekstrinsik seperti ranking. Siswa lain mengungkapkan bahwa 

mereka menyontek karena ketakutan pada penilaian dari teman-temannya (citra 

diri). Siswa melakukan perbuatan menyontek dapat pula karena kurangnya 

keyakinan diri. Akan tetapi perilaku menyontek termasuk perilaku yang buruk 

yang dilakukan di dunia pendidikan seperti halnya suka mengganggu, tidak sopan, 

tidak tahu aturan dan berbagai perilaku negatif lainnya, sehingga perilaku 

menyontek tidak bisa diterima lingkungan sosial (Sulhan, 2010:35). 

Perilaku menyontek bukan cara yang benar untuk memperoleh nilai tinggi. 

Perilaku menyontek menjadi masalah karena akan menimbulkan kekaburan dalam 

pengukuran kemampuan siswa, guru menjadi sulit untuk menentukan penilaian 

objektif. Nilai yang diperoleh tidak dapat membedakan antara siswa yang 

memperoleh nilai tinggi karena kemampuan dan penguasaannya terhadap materi 

dengan siswa yang memperolehnya dengan cara menyontek. Selain itu, 

menyontek dapat memupuk kepribadian tidak jujur yang dapat terbawa dan 

diterapkan dalam situasi baru, misalnya di lingkungan masyarakat, rumah, dan 

dalam dunia kerja. Tingkah laku nonverbal dapat digunakan untuk 

mengungkapkan emosi, menunjukkan sikap, mengomunikasikan sifat-sifat 

kepribadian, dan memfasilitasi atau memperbaiki komunikasi verbal (Sarwono, 

2015:27). 
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Gejala yang paling sering ditemui pada siswa yang menyontek adalah 

procrastination (kebiasaan menunda-nunda pekerjaan penting) dan low self-

efficacy (rendahnya kepercayaan akan kemampuan diri untuk bertindak) pada 

siswa. Siswa yang memiliki masalah prokrastinasi dapat melakukan perilaku 

menyontek dibandingkan siswa yang dapat melakukan perencanaan dalam 

studinya. Prokrastinasi menjadi gejala yang paling sering ditemui pada siswa yang 

menyontek. Hal ini terjadi karena siswa yang diketahui menunda-nunda pekerjaan 

memiliki kesiapan yang rendah dalam menghadapi ujian atau tes. Hasil penelitian 

ada hubungan positif yang signifikan antara prokrastinasi akademik dengan 

perilaku menyontek siswa (Utami, 2014). 

Siswa yang memiliki self efficacy rendah (low self efficacy) merupakan 

indikasi lain bagi perilaku menyontek. Self efficacy adalah kepercayaan seseorang 

tentang kemampuan diri dalam bertindak, sehingga dalam self efficacy diperlukan 

adanya kecakapan. Istilah self efficacy dapat dimaknai sebagai keyakinan diri 

seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas atau permasalahan. Siswa dengan 

tingkat keyakinan diri yang tinggi cenderung lebih percaya diri dan mampu 

menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik. Siswa dengan keyakinan diri 

yang tinggi cenderung menolak melakukan perbuatan menyontek. Siswa yang 

memiliki self efficacy lemah terlihat minder diantara siswa yang pintar dan 

berprestasi dan tidak percaya diri akan kemampuan mencapai prestasi (Humeira, 

2014:3). 

Gejala lain dari siswa yang menyontek adalah munculnya kecemasan yang 

tinggi. Kecemasan pada siswa yang berlebihan memberi stimulus pada otak untuk 

tidak dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya. Keadaan ini mendorong siswa 
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untuk melakukan perilaku menyontekdemi menciptakan ketenangan dirinya. 

Pengertian perilaku menyontek dalam penelitian ini adalah perilaku negatif karena 

faktor internal, eksternal, dan faktor lain sehingga  menyimpang dari norma yang 

seharusnya. 

2.2.3.2 Penyebab Menyontek 

Menyontek terjadi karena adanya pemikiran yang irasional terhadap 

stimulus yang datang sehingga mengakibatkan respon yang kurang tepat. Siswa 

memiliki kesulitan berpikir logis yang menimbulkan gangguan pada kapasitas 

pemahamannya yang disebut sebagai distorsi kognitif. Penyebab menyontek 

menurut Bushway & Nash; Schab; Whitley; Whitley & Keith-Spiegel; Kristin 

Voelkl Finn dalam Hartanto (2012:37) adalah (1) adanya tekanan untuk 

mendapatkan nilai yang tinggi. (2) Keinginan untuk menghindari kegagalan. (3) 

Adanya persepsi bahwa sekolah melakukan hal yang tidak adil. (4) Kurangnnya 

waktu untuk menyelesaikan tugas sekolah. (5) Tidak adanya sikap yang 

menentang perilaku menyontek di sekolah.   

Hartanto (2012:40-44) menjelaskan dari berbagai literatur alasan penyebab 

siswa menyontek sangat beragam (1) kurangnya pemahaman tentang apa yang 

dimaksud dengan plagiarism. (2) Keinginan untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik dengan cara efisien.  (3) Masalah time management atau pengaturan waktu. 

(4) Permasalahan nilai yang dianut. (5) Menentang atau kurang menghormati 

aturan yang sudah ada. (6) Perilaku yang negatif guru dan kelas. (7) Adanya 

godaan untuk meraih keuntungan. (8) Kurangnnya pencegahan. (9) Krisis 

individu. (10) Tekanan dari teman sebaya. (11) Pandangan bahwa menyontek 

tidak memberi dampak orang lain atau merugikan orang lain. (12) Menyontek 
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terjadi karena erosi perilaku. (13) Menyontek karena pembiaran oleh guru. (14) 

Menyontek karena tuntutan orang tua akan rangking. (15) Menyontek merupakan 

pertarungan dalam diri. (16) Menyontek karena masalah prokrastinasi. (17) 

Menyontek dan tingkat kecerdasan.   (18) Menyontek dan Status Ekonomi Sosial. 

(19) Menyontek dan jenis kelamin. Guna memudahkan pemahaman selanjutnya 

disajikan dalam  diagramsebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

Menyontek  

 

 

 

 

Internal 

Irasional 

Kesulitan berpikir logis 

Menghindari kegagalan 

Kurangnya pemahaman 

Keinginan memperoleh hasil lebih 

Pengaturan waktu 

Permasalahan nilai yang dianut 

Kurang menghormati aturan 

Krisis individu 

Pertarungan dalam diri 

Masalah prokrastinasi 

Kurang waktu menyelesaikan tugas 

  

 

 

Eksternal 

Persepsi sekolah tidak adil 

Tekanan supaya dapat nilai tinggi 

Perilaku yang negatif guru/kelas 

Godaan untuk meraih keuntungan 

Kurangnnya pencegahan 

Tekanan dari teman sebaya 

Pembiaran oleh guru 

Tuntutan orang tua akan rangking 

Tidak ada yang menentang menyontek 

  

 

 

Lain-Lain 

Menyontek tidak berdampak orang lain 

Erosi perilaku 

Tingkat kecerdasan 

Status Ekonomi Sosial 

Jenis kelamin 

 

Gambar 2.1 Diagram Faktor Menyontek 
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2.2.3.3 Indikator Menyontek 

Indikator menyontek menurut Hartanto (2012:23-29) adalah sebagai 

berikut: 

1. Prokrastinasi dan self efficacy. 

Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan penting dan rendahnya kepercayaan 

akan kemampuan diri untuk bertindak. Siswa yang diketahui menunda-nunda 

pekerjaan memiliki kesiapan yang rendah dalam menghadapi ujian atau tes. 

Keyakinan diri yang rendah menjadi salah satu indikasi munculnya perilaku 

menyontek (Murdock dalam Hartanto, 2012: 24). 

2. Kecemasan yang berlebihan. 

Kecemasan pada siswa yang berlebihan memberi stimulus pada otak untuk 

tidak dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya. Keadaan ini mendorong 

siswa untuk melakukan perilaku menyontek demi menciptakan ketenangan 

pada dirinya. 

3. Motivasi belajar dan berprestasi. 

Siswa yang tidak memiliki motivasi berprestasi dalam belajar menjadi gejala 

lain yang muncul pada perilaku menyontek siswa. Siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi akan berusaha menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang 

diberikan kepadanya melalui usahanya sendiri dengan sebaik-baiknya. 

Sedangkan siswa dengan motivasi belajar yang rendahjustru akan 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan apa adanya dan lebih 

memilih untuk meminta bantuan dari orang lain. 
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4. Keterikatan pada kelompok. 

Siswa yang memiliki keterikatan yang tinggi pada kelompok menjadi 

indikator lain bagi perilaku menyontek siswa. Siswa yang tergabung dalam 

kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan seni ditemukan sering menyontek 

(Eastman dalam Hartanto, 2012:26). Hal tersebut terjadi karena siswa merasa 

ada ikatan yang kuat diantara mereka untuk saling menolong dan berbagi, 

termasuk dalam menyelesaikan tugas atau tes dan ujian yang sedang 

dilakukan. 

5. Keinginan akan nilai tinggi. 

Siswa yang berpikir bahwa nilai adalah segalanya akan menghalalkan atau 

menggunakan berbagai  macam cara untuk mendapatkan nilai yang baik. 

Siswa berpikir bahwa dengan mendapatkan nilai yang baik maka mereka 

akan mendapatkan masa depan yang lebih baik. 

6. Pikiran negatif. 

Indikator perilaku menyontek pada siswa dapat dikaitkan dengan adanya 

berbagai pikiran negatif seperti ketakutan dikatakan bodoh dan dijauhi oleh 

teman-teman, ketakutan dimarahi orangtua dan guru.  

7. Harga diri dan kendali diri. 

Siswa dengan harga diri tinggi atau berlebihan memilih untuk melakukan 

perbuatan menyontek, untuk menjaga agar harga dirinya tetap terjaga dengan 

mendapat nilai tinggi meskipun dilakukan dengan cara yang salah (Anderman 

dalam Hartanto, 2012:28). 
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8. Perilaku impulsive dan cari perhatian. 

Siswa yang menyontek menunjukkan indikasi impulsive (terlalu menuruti 

kata hati) dan sensation seeking (terlalu mencari perhatian). Ketika individu 

memiliki kebutuhan untuk melakukan sensasi, mereka akan melakukan 

eksperimen, dan terkadang pada perbuatan yang mengandung risiko seperti 

menyontek (Baer dalam Hartanto, 2012: 29). 

 

2.2.4 Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

2.2.4.1 Konsep Dasar Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)  

REBT dulu dikenal sebagai RET (Rational Emotive Therapy) oleh Ellis 

(Jones, 2011:491). Menurut Gladding (2004:169) dalam teori yang dikembangkan 

oleh Ellis ini serupa dengan pendekatan kognitif yang dikembangkan oleh Aaron 

Beck. Corey (2007:75) mengatakan bahwa ada perbedaan antara terapi yang 

dikembangkan oleh Beck dan REBT, terutama dalam hal metode dan gaya terapi. 

Misalnya, REBT sangat direktif (mengarahkan), persuasif, dan konfrontatif. 

Sedangkan Beck memakai dialog sokratik dengan menggunakan pertanyaan-

pertanyaan terbuka dengan tujuan agar klien merefleksikan isu-isu pribadi dan 

sampai pada simpulan mereka sendiri.Perkembangan kedua pendekatan ini terjadi 

secara independen pada saat bersamaan. 

Gladding (2004:172) menjelaskan bahwa Rational Emotive Behaviour 

Therapy (REBT) menggunakan berbagai macam teknik. Dua yang utama adalah 

mengajari (teaching) dan menantang (disputing). Kegiatan mengajari  termasuk 

memberikan pemahaman tentang ide dasar Rational Emotive Behaviour Therapy 

(REBT) dan memahami pikiran bertautan dengan emosi dan perilaku. Melalui 
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Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT) konselor dapat menggunakan 

berbagai macam teknik, antara lain bermain peran, pelatihan asertivitas, 

desensitisasi, humor, sugesti, dukungan, dan lain-lain. REBT tidak hanya 

menghilangkan simtom, tetapi juga membantu orang memeriksa dan mengubah 

beberapa nilai dasar mereka terutama yang menimbulkan gangguan. 

Bentuk psikoterapi lain juga menggunakan teknik kognisi, emosi, dan 

perilaku, terapi Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) bersifat sangat 

kognitif, aktif direktif dengan pemberian tugas-tugas rumah sehingga sangat 

efektif dan lebih singkat. Terapis tidak percaya bahwa hubungan yang hangat 

antara konselor dengan konseli adalah kondisi yang sangat perlu dan mencukupi 

untuk perubahan kepribadian yang efektif. Aktivitas menekankan akseptansi 

(penerimaan) tanpa kondisi dan kolaborasi yang sangat erat dengan konseli, tetapi 

juga menunjukkan defisiensi perilaku mereka terapis. Rational Emotive Behavior 

Therapy (REBT) menerima konseli sebagai manusia yang dapat melakukan 

kesalahan, tetapi juga menekankan bahwa mereka harus bekerja keras dalam 

terapi. 

Melalui Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), konselor dapat 

menggunakan berbagai macam teknik antara lain berupa bermain peran, pelatihan 

asertivitas, desensitisasi, humor, sugesti, dukungan, dan apa saja yang efektif 

untuk membantu konseli mengubah keyakinan. Dalam pendekatan REBT, 

konselor aktif dan direktif (mengarahkan). Mereka adalah instruktur yang 

mengajari dan membetulkan kognisi konseli. Pengubahan keyakinan yang sudah 

berakar mendalam memerlukan lebih dari sekedar logika. Perlu pengulangan yang 

konsisten karena itu konselor harus mendengarkan dengan hati-hati pernyataan-
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pernyataan konseli yang tidak logis atau salah. Konselor REBT harus mempunyai 

ciri-ciri: pandai, berpengetahuan luas, empatik, menghormati, genuine (tulus), 

konkret, ilmiah, dan menggunakan REBT. 

 

2.2.4.2 Prosedur Konseling REBT 

Sasaran terapiutik Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) adalah 

meminimalkan gangguan emosional dan perilaku menggagalkan diri sendiri 

dengan jalan mendapatkan falsafah hidup yang realistis (Corey, 2007: 468). 

Sasaran terapeutik yang penting mengurangi kecenderungan untuk menyalahkan 

diri sendiri dan mempelajari cara yang efektif agar dapat menangani kesulitan-

kesulitan yang akan dihadapi. 

Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) didesain untuk mengubah 

beberapa nilai yang paling mendasar, terutama nilai yang membuat mereka 

terganggu. Sasaran spesifik yang dituju oleh konselor: minat diri sendiri, minat 

sosial, pengarahan diri, tenggang rasa, keluwesan, kesediaan menerima 

ketidakpastian, komitmen, berpikir ilmiah, mau menerima diri sendiri, mau 

mengambil resiko, bertoleransi tinggi terhadap frustasi, dan mau 

mempertanggungjawabkan gangguan. 

Corey (2007:469) menjelaskan langkah-langkah konselor untuk mencapai 

sasaran diatas, antara lain: 

1. Menunjukkan kepada klien bahwa masalah yang dihadapinya berkaitan 

dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya, menunjukkan klien untuk 

mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikapnya, dan menunjukkan secara 
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kognitif bahwa klien telah memasukkan banyak “keharusan”, “sebaiknya”, 

dan “semestinya”.  

2. Membawa klien ke seberang tahap kesadaran dengan menunjukkan bahwa 

dia sekarang mempertahankan gangguan-gangguan emosional untuk tetap 

aktif dengan terus menerus berpikir secara tidak logis dan dengan 

mengulang-mengulang kalimat-kalimat yang mengalahkan diri dan yang 

mengekalkan pengaruh masa kanak-kanak.  

3. Berusaha agar klien memperbaiki pikiran-pikirannya dan meninggalkan 

gagasan-gagasan irasionalnya.  

4. Menantang klien untuk mengembangkan filsafat-filsafat hidup yang 

irasional sehingga dia bisa menghindari kemungkinan menjadi korban 

keyakinan-keyakinan yang irasional.  

 

2.2.4.3 Pandangan Tentang Manusia 

Ellis dalam Jones (2011:499) menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya 

adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. 

Ketika berpikir dan bertingkahlaku rasional manusia akan efektif, bahagia, dan 

kompeten. Ketika berpikir dan bertingkahlaku irasional individu itu menjadi tidak 

efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, 

interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan 

psikologis atau emosional tersebut merupakan akibat dari cara berpikir yang tidak 

logis dan irasional, karena emosi yang menyertai individu dalam berpikir penuh 

dengan prasangka, sangat personal, dan irasional. 
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Perkembangan kepribadian dimulai dari bahwasannya manusia tercipta 

dengan a) dorongan yang kuat untuk mempertahankan diri dan memuaskan diri. 

b) Kemampuan untuk self-destruktive, hedonis buta, dan menolak aktualisasi diri. 

Berpikir irasional ini diawali dengan belajar secara tidak logis yang biasanya 

diperoleh dari orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Berpikir secara irasional 

akan tercermin dari kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang tidak logis 

menunjukkan cara berpikir yang salah dan kata-kata yang tepat menunjukkan cara 

berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus 

dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang dapat diterima 

menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. 

Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji 

dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis dalam Jones (2011: 501). Ada tiga 

pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu Antecedent event (A), Belief 

(B), dan Emotional consequence (C). Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal 

dengan konsep atau teori ABC. 

1. Antecedent event (A) yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau 

memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, 

tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian suatu keluarga, kelulusan 

bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan merupakan 

antecendent event bagi seseorang. 

2.      Belief (B) yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri 

individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada dua macam, 

yaitu keyakinan yang rasional (rational belief atau rB) dan keyakinan yang 

tidak rasional (irrasional belief atau iB). Keyakinan yang rasional 
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merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, 

bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak rasional 

merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak 

masuk akal, emosional, dan karena itu tidak produktif. 

3.  Emotional consequence (C) merupakan konsekuensi emosional sebagai 

akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan 

emosi dalam hubungannya dengan antecendent event (A). Konsekuensi 

emosional ini bukan akibat langsung dari A tetapi disebabkan oleh 

beberapa variabel antara dalam bentuk keyakinan (B) baik yang rB 

maupun yang iB. Selain itu, Ellis juga menambahkan D dan E untuk rumus 

ABC ini. Seorang terapis harus melawan (dispute; D) keyakinan-

keyakinan irasional itu agar kliennya bisa menikmati dampak-dampak 

(effects; E) psikologis positif dari keyakinan-keyakinan yang rasional. 

 

2.2.4.4 Tujuan Konseling REBT  

Ellis dalam Sayekti (1993:14-15) menjelaskan bahwa REBT memiliki 

tujuan utama dan tujuan khusus dalam pelaksanaan konselingnya. Tujuan utama 

konseling REBT adalah : (1) memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara 

berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan klien yang irasional dan ilogis 

menjadi rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan 

self actualization seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan efektif yang 

positif. (2) Menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri 

sendiri, seperti: rasa benci, rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, rasa 

was-was, rasa marah. Sebagai konsekuensi dari cara berpikir dan system 
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keyakinan yang keliru dengan jalan melatih dan hidup secara rasional dan 

membangkitkan kepercayaan, nilai-nilai dan kemampuan diri sendiri. 

Tujuan khusus konseling REBT adalah : (1) Self interest: menciptakan 

kesehatan mental termasuk keseimbangan emosional pada seseorang terletak pada 

diri sendiri, bukan dari orang lain. Maka konseling berfokus pada kesadaran diri 

dari klien itu sendiri. (2) Self direction: individu yang memiliki kesehatan mental 

yang baik akan selalu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu 

tujuan konseling harus mendorong klien untuk mengarahkan dirinya sendiri, 

dalam arti bahwa klien harus menghadapi kenyataan-kenyataan hidupnya dengan 

bertanggung jawab sendiri bukan tergantung atau selalu minta bantuan orang lain. 

(3) Tolerance: konseling disini adalah untuk mendorong dan membangkitkan 

toleransi klien terhadap orang lain meskipun ia bersalah. (4) Acceptance of 

Uncertainty: memberikan pemahaman yang rasional kepada klien untuk 

menghadapi kenyataan hidup secara logis dan tidak emosional. (5) Flexibel: 

mendorong klien agar luwes dalam bertindak secara intelektual, terbuka terhadap 

suatu masalah sehingga diperoleh cara-cara pemecahannya yang dapat 

mendatangkan kepuasan kepada diri klien sendiri. (6) Commitment: 

membangkitkan sikap objektivitas dan komitmen klien untuk menjaga 

keseimbangan klien dengan lingkungannya. (7) Scientific Thinking: berpikir 

rasional dan objektif adalah tujuan dari konseling rasional emotif. Berpikir 

rasional bukan hanya terhadap orang lain tetapi juga terhadap diri sendiri. (8) Risk 

Taking: mendorong dan membangkitkan sikap keberanian dalam diri klien untuk 

mengubah nasibnya melalui kehidupan nyata, meskipun belum tentu berhasil. 

Keberanian ini sangat penting dalam menanamkan kepercayaan diri pada klien 
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untuk menghadapi masa depan kehidupannya. (9) Self acceptance: penerimaan 

terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan dan kenyatan diri sendiri dengan rasa 

gembira dan senang. 

 

2.2.4.5 Karakteristik Konselor  

Ellis dalam Mohamad Surya (2003:19) menjelaskan bahwa ada beberapa 

pendapat mengenai gambaran yang dapat dilakukan oleh seorang konselor REBT, 

yaitu: (1) mengajak, mendorong klien untuk menanggalkan ide-ide irasional yang 

mendasari gangguan emosional dan perilaku. (2) Menantang klien dengan 

berbagai ide yang valid dan rasional. (3) Menunjukkan kepada klien asas ilogis 

dalam berpikirnya. (4) Menggunakan analisis logis untuk mengurangi keyakinan-

keyakinan irasional klien. (5) Menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan irasional 

ini adalah ”in-operative” dan bahwa hal ini pasti senantiasa mengarahkan klien 

pada gangguan-gangguan behavioral dan emosional. (6) Menggunakan absurdity 

dan humor untuk menantang irasionalitas pemikiran klien. (7) Menjelaskan 

kepada klien bagaimana ide-ide yang irasional ini dapat ditempatkan kembali atau 

disubstitusikan kepada ide-ide rasional yang harus secara empirik 

melatarbelakangi kehidupannya. (8) Mengajar klien bagaimana mengaplikasikan 

pendekatan-pendekatan ilmiah, obyektif dan logis dalam berpikir dan selanjutnya 

melatih diri klien untuk mengobservasi dan menghayati sendiri bahwa ide-ide 

irasional dan deduksi-deduksi hanya akan membantu perkembangan perilaku dan 

perasaan-perasaan yang dapat menghambat perkembangan dirinya.  
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2.2.4.6 Teknik Konseling  

Surya (2003:20-21) menjelaskan bahwa terapi REBT menggunakan 

berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, dan behavioral yang disesuaikan 

dengan kondisi klien. Teknik-teknik kognitif meliputi (1) home work assignments 

(pemberian tugas rumah). Dalam teknik ini klien diberi tugas-tugas rumah untuk 

melatih, mebiasakan diri serta menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang 

menuntut pole perilaku yang diharapkan. Dengan tugas rumah yang diberikan, 

klein diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan perasaan-perasaan 

irasional dan ilogis. Selanjutnya home work assignments yang diberikan konselor 

dilaporkan oleh klien dalam suatu pertemuan tatap muka dengan konselor di 

kantor, di sekolah atau di tempat lain. (2) Teknik Assertive, teknik ini digunakan 

untuk melatih keberanian klien dalam mengekspresikan perilaku-perilaku tertentu 

yang diharapkan melalui  role playing atau bermain peran, rehearseal atau latihan, 

dan social modeling atau meniru model-model sosial. Maksud utama teknik asertif 

ini adalah mendorong kemampuan klien mengekspresikan seluruh hal yang 

berhubungan dengan emosinya, membangkitkan kemampuan klien dalam 

mengungkapkan hak asasinya sendiri tanpa menolak atau memusuhi hak asasi 

orang lain, mendorong percaya diri, meningkatkan kemampuan untuk memilih 

perilaku-perilaku asertif yang cocok untuk dirinya sendiri. 

Teknik-teknik emotif (afektif) meliputi (1) teknik assertive training,  

teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk 

secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku tertentu yang 

diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri 

klien.(2) Teknik sosiodrama digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis 
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perasaan yang menekan (perasaan negatif) melalui suatu suasana yang 

didramatisasikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas 

mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan ataupun melalui gerakan-

gerakan yang dramatis. (3) Teknik self modeling atau diri sendiri sebagai model,  

yakni teknik yang digunakan untuk meminta klien agar ”berjanji” atau 

mengadakan “komitmen” dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau 

perilaku tertentu. Dalam self modelling ini klien diminta untuk tetap setia pada 

janjinya dan secara terus menerus menghindarkan dirinya dari perilaku negatif. (4) 

Teknik imitasi, teknik yang digunakan dimana klien diminta untuk menirukan 

secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi 

dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif.  

Teknik-teknik behavioristik meliputi (1) teknik reinforcement, teknik yang 

digunakan untuk mendorong klien ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis 

dengan jalan memberikan pujian verbal (reward) ataupun punishment. (2) Teknik 

sosial modeling, teknik yang digunakan untuk membentuk perilaku-perilaku baru 

pada klien. Teknik ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial 

yang diharapkan dengan cara mengimitasi, mengobservasi dan menyesuaikan 

dirinya dengan sosial model yang dibuat itu. Bentuknya antara lain live models 

(model perilaku dalam kehidupan nyata), filmed models (model perilaku yang 

difilmkan), audio tape recorder models (model perilaku yang diperoleh dengan 

melihat dan mendengarkan).  
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2.2.5 Teknik Reinforcement (Penguatan) 

2.2.5.1 Konsep Dasar Reinforcement 

Pembentukan suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau 

penguatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul merupakan cara 

yang ampuh untuk mengubah tingkah laku. Terdapat dua bentuk penguatan, yaitu 

penguatan primer (primary reinforcement) dan penguatan sekunder (secondary 

reinforcement). Penguatan primer merupakan peristiwa atau objek yang memiliki 

sifat penguatan yang inheren. Contoh dari bentuk penguatan ini adalah makanan, 

air, seks, dan kenyamanan fisik. Penguatan sekunder juga disebut sebagai 

penguatan terkondisi (conditioned reinforcement). Contoh dari penguatan ini 

antara lain adalah uang, perhatian, pujian, dan nilai bagus.  

Penguatan terkondisi dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penguatan 

positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah pemberian sesuatu yang 

menyenangkan. Penguatan ini diberikan jika individu memperlihatkan perilaku 

adaptif atau perilaku yang diharapkan. Sebagai contoh guru memberikan nilai 

yang bagus atau memberikan pujian setelah siswa berhasil menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan, atau orang tua mengizinkan anaknya menonton TV setelah 

ia belajar. Penguatan negatif diberikan dengan cara mengurangi atau 

menghilangkan sesuatu yang tak menyenangkan bagi anak, jika anak 

memperlihatkan perilaku yang diharapkan. Kalodner (Ilfiandra, 2008) 

menjelaskan bahwa penguatan positif dan negatif dapat diaplikasikan untuk 

meningkatkan suatu perilaku. Sebagai contoh, guru mengurangi atau 

membebaskan jumlah beban tugas yang harus diselesaikan oleh siswa setelah 

siswa berhasil baik dalam satu tugas yang lain.  
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Reinforcement merupakan bentuk pemberian sesuatu sehingga seseorang 

berkeinginan mengulang perilaku. Tingkah laku bergantung reinforcement secara 

langsung merespon stimulus yang bersifat fisik (Yusuf, 2011:129).Perilaku yang 

muncul diperkuat adanya penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan 

positif adalah meningkatnya respon karena adanya stimulus yang dibutuhkan dan 

sangat menyenangkan, sedangkan penguatan negatif adalah peningkatan tingkah 

laku dalam menghindarkan diri dari kemudaratan. Peningkatan perilaku ditunjang 

keragaman pendjadwalan reinforcement (Marliany, 2010:117). 

Pada saat konseling, konselor perlu menghindarkan diri dari membuat 

kesalahan dalam memberikan penguatan negatif terhadap perilaku yang tak 

diharapkan. Misalnya, konselor menghadapi konseli yang sering mengeluh bahwa 

tugas rumah yang diberikan sangat sulit. Jika konselor merespon keluhan tersebut, 

itu berarti konselor sudah memberikan penguatan negatif terhadap keluhan konseli 

dan keluhan (perilaku tak diharapkan) tersebut akan terus terjadi. Siswa yang 

mempunyai percaya diri tinggi akan melakukan respon tertentu untuk memperoleh 

reinforcement (Marliany, 2010:135). Konselor behavioristik berfungsi sebagai 

guru, pengarah, dan seorang ahli dalam mendiagnosis perilaku yang salah suai dan 

ahli menentukan prosedur perbaikan yang diharapkan yang mengarah pada 

perilaku baru yang sesuai (Yusuf, 2011:138). 

 

2.2.5.2 Kekuatan Reinforcement 

Reinforcementdapat terjadi dalam dua cara, yaitu positif dan negatif 

(Skinner dalam Yusuf, 2011:130).  
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1. Reinforcement Positif 

Positif terjadi ketika respon diperkuat atau muncunya diikuti kehadiran 

stimulus yang menyenangkan yang sering disebut reward atau penguatan.  

Reinforcement positif memotivasi tingkah laku sehari-hari seperti belajar 

keras supaya mendapat nilai bagus, bekerja keras supaya prestasi kerja baik. 

Reinforcement positif mempengaruhi perkembangan kepribadian. Respon-

respon diikuti hasil yang menyenangkan dan ada kecenderungan menjadi pola 

kebiasaan bertingkah laku positif. Seperti contoh setiap siswa menyelesaikan 

tugas tepat waktu atau lebih cepat akan mendapat nilai lebih dibanding teman 

lain, maka siswa akan membiasakan diri mengerjakan tugas tepat waktu. 

2. Reinforcement Negatif 

Reinforcement negatif merupakan respon diperkuat atau sering 

dilakukan karena diikuti stimulus yang tidak menyenangkan. Reinforcement 

negatif ada kecenderungan menolak atau menghindar dari masalah pribadi 

yang sulit. Sifat kepribadian berkembang dikarenakan tingkah laku 

menghindar dari kecemasan. Sebagai contoh siswa yang belum mengerjakan 

pekerjaan rumah mereka akan cemas melihat guru masuk kelas. Akan tetapi 

apabila siswa tidak dibiarkan akan ada kecenderungan tidak mengerjakan 

tugas pada kesempatan lain. 

 

2.2.5.3 Hubungan Teknik Reinforcement dengan Perilaku Menyontek 

Suhendri (2012:125) menjelaskan bahwa teknik reinforcement  untuk 

mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan jalan 

memberikan pujian verbal (reward) ataupun hukuman (punishment). Teknik 
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tersebut dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai dan keyakinan yang 

irrasional pada klien dan menggantinya dengan sistem nilai yang positif. Dengan 

memberikan reward ataupun punishment, maka klien akan menginternalisasikan 

sistem nilai yang diharapkan kepadanya. 

Setiap anak memiliki perilaku yang berbeda-beda sebagai hasil interaksi 

dengan lingkungan. Apabila perilaku positif dikembangkan maka akan menjadi 

sebuah pembiasaan positif dan menjadikan perkembangan kecerdasan emosional 

anak. Anak dibiasakan berperilaku positif sejak kecil. Hal tersebut berdampak 

kognitif anak pada perilaku yang baik dan meningkatnya kecerdasan emosional 

anak. Perilaku dan kecerdasan emosional anak digunakan dalam berkehidupan di 

keluarga, lingkungan masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Anak-anak 

membutuhkan suatu perhatian khusus dalam upaya pendidikannya dari orang 

dewasa. Pendidikan merupakan faktor yang urgen dalam kehidupan. 

Perilaku menyontek merupakan perilaku negatif disebabkan oleh beberapa 

faktor sehingga anak melakukan perilaku tersebut. Perilaku menyontek 

merupakan permasalahan yang harus ditanggulangi sedini mungkin supaya siswa 

tidak terbiasa berperilaku negatif. Perilaku tersebut meresahkan warga sekolah 

lain dikarenakan terjadi irihati apabila tidak segera direduksi dengan 

pembimbingan. Siswa lain akan ikut-ikutan menyontek dengan kemampuan 

masing-masing.   

Konseling REBT memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi 

masalah perilaku negatif, khususnya perilaku menyontek. Tujuan utama konseling 

REBT memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan serta 

pandangan-pandangan klien yang irasional dan ilogis menjadi rasional dan logis. 
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Selain itu konseling REBT untuk menghilangkan gangguan-gangguan emosional 

yang merusak diri sendiri, seperti: rasa benci, rasa takut, rasa bersalah, rasa 

berdosa, rasa cemas, rasa was-was, rasa marah. 

Konseling REBT dengan teknik reinforcement dilakukan beberapa tahap 

yaitu (1) pertama, menunjukkan kepada klien bahwa masalah yang dihadapinya 

berkaitan dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya, dengan terlebih dahulu 

membina hubungan baik dengan klien, mengidentifikasi masalah yang klien 

hadapi, mencanangkan tujuan konseling, menjelaskan prinsip ABC kepada klien, 

menunjukkan keyakinan irasional klien serta menunjukkan kepada klien bahwa 

dia memelihara gangguan perilaku dan emosi dengan menjaga pemikiran 

irasional. (2) Kedua, membawa klien ke seberang tahap kesadaran dengan 

menunjukkan bahwa dia sekarang mempertahankan gangguan emosional yang 

membawanya berpikir tidak logis.  (3) Ketiga, berusaha agar klien memperbaiki 

pikiran-pikirannya dan meninggalkan gagasan irasionalnya, dengan 

mempertentangkan keyakinan irasionalnya.  

Ketiga proses konseling REBT tersebut juga beriringan dengan tetap 

mengajarkan kepada klien cara berpikir logis dan empiris. Tahap terakhir adalah 

tahap evaluasi dari hasil konseling. Mengetahui sejauh mana komitmen klien 

dalam melaksanakan pilihan perilaku serta komitmen yang sudah dipilih. Apabila 

tidak terlaksana atau gagal, maka harus disusun kembali rencana-rencana 

selanjutnya. 
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2.2.6 Konseling Kelompok 

Konseling merupakan suatu proses intervensi yang bersifat membantu 

individu untuk meningkatkan pemahaman tentang diri sendiri dan hubungannya 

dengan orang lain. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran akan 

pertumbuhan dan perkembangan individu yang sehat adalah melalui proses 

konseling yang dilakukan oleh konselor terlatih dan profesional dalam 

menggunakan teknik-teknik khusus secara sistematis untuk membantu orang lain 

berhubungan secara realistis dan sukses dengan tugas-tugas perkembangan sesuai 

dengan usianya, dan menimbulkan kesadaran penuh tentang pribadinya (Wibowo, 

2005:31). 

Dalam konseling kelompok variasi perbedaan itu dapat dilihat pada aspek 

proses dan pertemuan tatap muka. Kedua aspek itulah yang tampaknya menonjol 

dalam konseling kelompok. Proses dalam konseling kelompok memiliki ciri khas, 

karena proses itu dilalui oleh lebih dari dua orang, demikian juga aspek pertemuan 

tatap muka karena yang berhadapan muka adalah sejumlah orang yang tergabung 

dalam kelompok, yang saling memberikan bantuan psikologis. 

Definisi deskrptif konseling kelompok memberikan penegasan secara 

implisit bahwa ciri-ciri terapeutik tersebut diciptakan dan dibina dalam suatu 

kelompok kecil melalui saling membagi kepedulian pribadi dengan cara 

mengemukakan kesulitan dan keprihatinan probadi kepada sesama anggota 

kelompok dan kepada konselor. Klien adalah orang-orang yang pada dasarnya 

tergolong normal, memiliki kepedulian beragam, menghadapi berbagai masalah 

yang tidak memerlukan perubahan dalam struktur kepribadian untuk diatasi. Klien 

(anggota kelompok) dapat memanfaatkan suasana komunikasi antar pribadi dalam 
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kelompok untuk dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-

nilai kehidupan dan tujuan hidup, serta untuk belajar dan menghilangkan sikap-

sikap perilaku tertentu (Wibowo, 2005:32). 

 

2.2.6.1 Kekuatan dan Keterbatasan Konseling Kelompok 

Konseling kelompok sebagai salah satu layanan pemberian bantuan 

kepada individu-individu yang sedang berkembang untuk mencapai 

perkembangan yang optimal, kemandirian, dan kebahagiaan dalam kehidupan 

memiliki kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh jenis layanan lain menurut 

Wibowo (2005:41-44), antara lain: 

1. Kepraktisan. Dalam waktu yang relatif singkat konselor dapat berhadapan 

dengan sejumlah siswa di dalam kelompok dalam upaya untuk membantu 

memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pencegahan, pengembangan 

pribadi, dan pengatasan masalah. 

2. Anggota kelompok akan belajar untuk berlatih tentang perilaku yang baru. 

Konseling kelompok merupakan mikrokosmik sosial, artinya apabila 

seseorang dapat berubah di dalam kelompok, diharapkan ia dapat berubah 

di dunia yang lebih luas. 

3. Konseling kelompok terdapat kesempatan luas untuk berkomunikasi 

denganteman-teman mengenai segala kebutuhan yang terfokus pada 

pengembangan pribadi, pencegahan, dan pengatasan masalah yang dialami 

oleh setiap anggota. 
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4. Konseling kelompok memberi kesempatan para anggota untuk 

mempelajari keterampilan sosial. Masing-masing anggota akan saling 

belajar untuk berhubungan pribadi dengan lebih mendalam. 

5. Anggota kelompok mempunyai kesempatan untuk saling memberi 

bantuan, menerima bantuan dan berempati dengan tulus di dalam 

konseling kelompok. 

6. Motivasi manusia muncul dari hubungan kelompok kecil. Manusia 

membutuhkan penerimaan, pengakuan, dan afiliasi. 

7. Setiap usaha untuk mengubah perilaku manusia di luar lingkungan alam 

dimana individu bekerja. 

8. Konseling kelompok mempunyai manfaat besar untuk bertindak sebagai 

miniatur situasi sosial, tidak hanya mencoba perilaku-perilaku baru, tetapi 

mempraktekkan, menguasai perilaku-perilaku ini dalam situasi yang 

hampir sama dengan lingkungan awal individu berasal. 

9. Melalui konseling kelompok individu-individu mencapai tujuannya dan 

berhubungan dengan individu-individu lain dengan cara yang produktif 

dan inovatif (McClure dalam Wibowo, 2005: 43). 

10. Konseling kelompok lebih sesuai bagi siswa yang membutuhkan untuk 

belajar lebih memahami oranglain dan lebih menghargai oranglain. 

11. Interaksi antar individu anggota kelompok merupakan suatu yang khas, 

yang tidak mungkin terjadi pada konseling individual. 

12. Konseling kelompok dapat merupakan wilayah penjajagan awal bagi 

anggota kelompok untuk memasuki konseling individual. 
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Disamping kekuatan-kekuatan, konseling kelompok juga memiliki 

beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan oleh konselor Wibowo (2005:47-

48), antara lain: 

1. Tidak semua siswa cocok berada dalm kelompok, beberapa diantaranya 

membutuhkan perhatian dan intervensi individual. 

2. Tidak semua siswa siap atau bersedia untuk bersikap terbuka dan jujur 

mengemukakan isi hatinya terhadap teman-temannya di dalam kelompok 

terlebih bila yang akan dikatakan memalukan bagi dirinya. 

3. Persoalan pribadi satu atau dua anggota kelompok mungkin kurang 

mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. 

4. Sering siswa mengharapkan terlalu banyak dari kelompok, sehingga tidak 

berusaha untuk berubah. 

5. Sering kelompok bukan dijadikan sarana untuk berlatih melakukan 

perubahan, tetapi justru dipakai sebagai tujuan.  

 

2.2.6.2 Proses Konseling Kelompok 

2.2.6.2.1 Tahap Permulaan 

Tahap permulaan merupakan tahapan persiapan. Kegiatan tersebut 

meliputi kegiatan sebelum membentuk  kelompok dan juga belum melakukan  

pertemuan pertama konseling kelompok. Peserta sebelum mengikuti kelompok 

konseling yang sesungguhnya, terlebih dahulu diberi informasi yang cukup 

memadai mengenai proses kelompok. Kegiatan awal diisi penjajagan sebuah 

harapan peserta konseling kelompok dan membantu peserta  memilih akan  ikut 

konseling kelompok atau tidak.  
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Peserta yang memutuskan untuk mengikuti konseling kelompok akan 

menerima kontrak kegiatan. Kontrak tertulis itu menjelaskan suatu yang 

diharapkan konselor kelompok dari para anggota selama kegiatan berlangsung. 

Peserta konseling kelompok membuat kontrak berdasarkan perundingan antara 

konselor dengan para  anggota konseling kelompok itu  dengan memperlihatkan 

harapan yang timbal balik antara kedua belah pihak.  

Pada tahap permulaan, kelompok memusatkan perhatian pada 

pembentukan kepaduan kelompok, pembiasaan terhadap struktur konseling 

kelompok, dan penemuan perilaku bermasalah yang akan diperbaiki. Untuk 

membangun kepaduan kelompok, maka pada tahap ini konselor mempunyai tugas 

untuk membangun kepercayaan. Konselor harus berusaha agar kelompok menjadi 

menarik bagi anggotanya, berusaha menciptakan suasana kelompok sedemikian 

rupa sehingga para anggota memiliki kompetensi sosial yang memadai, dan 

mempunyai peranan dalam kelompok.  

Kegiatan konseling kelompok berangsur-angsur lebih baik dalam suasana 

kondusif sehingga konselor mendelegasikan tanggungjawab kepemimpinan 

kepada salah seorang anggota. Konselor menciptakan situasi sedemikian rupa 

sehingga setiap anggota dapat berfungsi sebagai mitra terapeutik bagi anggota 

yang lainnya, mengendalikan konflik kelompok, dan menemukan cara melibatkan 

semua anggota dalam interaksi kelompok.  

Asesment merupakan unsur penting pada tahap permulaan ini, dikarenakan 

sebelum tindakan bantuan dimulai dalam kelompok, maka permasalahan anggota  

kelompok harus dijabarkan dalam bentuk perilaku yang khusus. Masalah yang 

kompleks tidak dihindari, tetapi dipilih dan dirinci menjadi komponen-komponen 
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perilaku yang lebih khusus, sehingga semua masalah itu dapat ditangani dengan 

memadai di dalam kegiatan kelompok. 

Setelah perilaku bermasalah itu dibatasi secara khusus, perilaku itu 

diobservasi dan diukur oleh para anggota kelompok. Prosedur ini memberikan 

data dasar atau informasi perilaku sebelum perlakuan bantuan dilakukan, yang 

dapat digunakan sebagai rujukan untuk membandingkan perilaku sebelum dan 

sesudah perlakuan bantuan konseling kelompok behavioral. Pemantauan selama 

proses pengumpulan data dalam kegiatan konseling kelompok dilakukan secara 

berkesinambungan sepanjang kegiatan kelompok dan berakhir pada waktu 

wawancara dalam tindak lanjut. Konselor dan klien menggunakan data itu untuk 

menilai efektivitas dari teknik-teknik yang digunakan, pertemuan kelompok, dan 

pelaksanaan konseling secara umum. 

Apabila data dasar telah terkumpul, maka proses perumusan tujuan dan 

pengembangan rancangan kegiatan bantuan dimulai. Para peserta diminta untuk 

merumuskan tujuan jangka panjang dan jangka menengah. Keterlibatan peserta 

konseling kelompok dapat menentukan tujuan, maka mereka akan menjadi peserta 

aktif dan mengetahui proses pengembangan rencana kegiatan itu. Konselor mulai 

memilih strategi terapeutik yang cocok untuk mencapai tujuan konseling secara 

optimal. 

Pembuatan kontrak tertulis sangat diperlukan karena akan menjadikan 

proses kegiatan dan bantuan lebih eksplisit yang disetujui oleh kedua belah pihak. 

Pembentukan kontrak tertulis itu bermanfaat, yaitu (1) secara etis, klien 

memahami secara jelas dan berhak untuk mengetahui sebelumnya tentang 

komitmen dirinya dengan kelompok; (2) kontrak yang tegas akan menimbulkan 
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kepercayaan yang pada akhirnya akan memperlancar proses konseling; (3) 

kontrak yang dibuat bersama akan lebih menajamkan  kesadaran para peserta akan 

peranan yang harus dilakukan dalam keseluruhan kegiatan konseling; (4) kontrak 

yang jelas akan mengaitkan prosedur terapeutik khusus dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

2.2.6.2.2 Tahap Pelaksanaan 

Asesment, pemantauan, dan penilaian merupakan proses yang 

bersinambung selama keseluruhan proses konseling. Pada tahap pelaksanaan   

asesmen, pemantauan, dan penilaian  terus dilakukan oleh konselor bersama-sama 

dengan semua anggota kelompok dengan tujuan seperti dikemukakan terdahulu. 

Berdasarkan penilaian yang terus menerus beserta balikannya kepada kelompok, 

maka konselor beserta para peserta dapat memperoleh bahan untuk memilih dan 

menentukan strstegi kegiatan lain yang lebih efektif. Adapun strategi-strategi 

kegiatan bantuan yang dapat digunakan dalam tahap pelaksanaan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Reinforcement  

Penguatan kembali merupakan prosedur intervensi yang penting dalam 

konseling kelompok perilaku. Selain penguatan oleh konselor, terjadi pula 

penguatan dari para anggota peserta sendiri kepada peserta lainnya dengan 

cara penghargaan, persetujuan, dukungan, dan perhatian. Penguatan ini 

dapat dilakukan dengan meminta kepada para peserta pada permulaan 

setiap pertemuan untuk melaporkan hasil-hasil yang telah dicapai, 

sebaiknya hal-hal yang berkenaan dengan kegagalan tidak dilaporkan pada 

permulaan pertemuan.Laporan tentang keberhasilan dalam permulaan 
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pertemuan ini memberikan penguatan kepada mereka yang telah 

memperoleh hasil yang baik dalam hidup sehari-hari dan menunjukkan 

kepada semua peserta bahwa perubahan itu mungkin pada seseorang. 

Laporan kemajuan ini, terutama sangat penting apabila para anggota telah 

memperlihatkan perilaku yang lebih baik, akan tetapi belum mencapai apa 

yang sebenarnya diharapkanoleh yang bersangkutan. Laporan kemajuan 

ini berguna pula bagi mereka yang perilakunya yang telah berubah itu 

tidak mendapat persetujuan dari lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam keadaan ini, penguatan kembali dan dukungan kelompok sangat 

penting artinya bagi klien yang bersangkutan, apabila dia ingin 

mempertahankan keberhasilannya.    

2. Kontrak Kontingensi  

Kontrak kontingensi menjelaskan perilaku yang harus dilakukan, 

perubahan, penghentian kegiatan; hadiah yang dihubungkan dengan 

pencapaian tujuan, dan kondisi-kondisi untuk menentukan pemberian 

hadiah-hadiah. Apabila mungkin kontrak semacam ini berisikan pula batas 

waktu untuk memperlihatkan perilaku yang dinginkan. Kontrak 

kontingensi ini biasanya digunakan untuk anak-anak, karena bagi orang 

dewasa hal ini dirasakan sebagai suatu yang merendahkan diri. 

3. Pemberian Contoh 

Pemberian contoh dalam bentuk peranan merupakan alat mengajar yang 

sangat kuat yang digunakan dalam penyuluhan kelompok perilaku. Salah 

satu keunggulan konseling kelompok dibandingkan dengan konseling 

individual yang berorientasi pada pendekatan perilaku adalah bahwa 

suasana kelompok memberikan berbagai model sosial dan model peranan 
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yang dapat ditiru oleh para peserta. Fungsi model ini ditampilkan baik oleh 

konselor maupun oleh para peserta sendiri bagi peserta lainnya. Ada 

beberapa ciri dari pola pemberian contoh yang efektif, yaitu: (1) model 

yang mempunyai kesamaan dengan pengamatnya (2) model yang 

mempunyai kedudukan dan prestise yang lebih tinggi; (3) model yang 

kompeten dalam penampilannya dan memperlihatkan kehangatan 

cenderung mempunyai pengaruh percontohan yang tinggi. 

4. Gladi Perilaku 

Kebanyakan prosedur konseling perilaku menuntut latihan dalam bentuk 

gladi. Tujuan utama dari gladi perilaku yaitu untuk mempersiapkan para 

klien supaya mampu melakukan atau menampilkan perilaku yang 

dikehendaki dan telah diperoleh dalam kelompok itu dalam suasana di 

luar  kelompok konseling. Dalam hal ini perilaku baru dipraktikkan dalam 

konteks yang aman yang mengumpamakan dunia luar yang sebenarnya. 

Dalam gladi perilaku itu, para peserta akan berlindung dari akibat yang 

merugikan dan juga akan mendapat penguatan dari konselor dan rekan-

rekannya, pada gilirannya  hal ini akan meningkatkan dorongan bagi 

peserta untuk mencoba menampilkan perilaku baru itu dalam situasi 

kehidupan sehari-hari. Sebaiknya gladi perilaku baru itu dilakukan dalam 

suasana yang sangat mirip dengan lingkungan klien dalam kehidupannya 

di luar kelompok. Dengan demikian akan terjadi generalisasi yang 

maksimum dari keadaan kelompok kepada keadaan lingkungan klien 

sendiri. Gladi perilaku ini sangat baik untuk mengajarkan ketrampilan 

sosial. Dalam gladi perilaku, para peserta tidak hanya mengetahui dan 
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memahami apa yang harus mereka lakukan dan katakan, melainkan 

mereka dapat mencoba dan mendapat koreksi melalui balikan dari 

konseling, peserta lain, bahkan dari peserta yang bersangkutan sendiri. 

Penilaian dan balikan subjektif dari diri sendiri itu dapat diperoleh apabila 

gladi perilaku itu menggunakan alat-alat seperti pita video. 

5. Melatih 

Sebagai tambahan terhadap penggunaan percontohan dan gladi perilaku, 

kadang-kadang para peserta membutuhkan latihan khusus. Ini merupakan 

suatu teknik untuk memberikan informasi kepada para peserta tentang 

ketepatan perilaku yang mereka tampilkan. Latihan khusus ini sebaiknya 

dilakukan sejalan dengan gladi perilaku. Dalam hal ini pelatih duduk di 

belakang peserta yang sedang melakukan gladi perilaku. Apabila salah 

seorang peserta mogok dan tidak tahu apa yang harus dilakukan 

selanjutnya, maka pelatih  atau salah seorang peserta lain yang dapat 

bertindak sebagai pelatih, membisikkan saran tertentu kepada yang 

bersangkutan. Latihan ini sedapat mungkin secepatnya dikurangi, supaya 

peserta dapat segera mampu melakukan peranan atau perilakunya secara 

mandiri, sebelum ia mencobanya dalam suasana kehidupan sehari-hari 

diluar kelompok. 

6. Penataan Kembali kognisi 

Proses kognitif yang terjadi didalam diri individu seringkali mempunyai 

implikasi terhadap perubahan perilaku. Para anggota kelompok seringkali 

menampilkan pemikiran yang cenderung mengalahkan diri sendiri atau 

berbicara sendiri mengenai hal-hal yang irasional apabila mereka 

menghadapi  situasi yang menekan. Penataan kembali kognisi adalah 
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proses menemukan dan menilai kognisi seseorang, memahami dampak 

negatif pemikiran tertentu terhadap perilaku, dan belajar mengganti 

kognisi tersebut dengan pemikiran yang lebih realistik dan lebih cocok. 

Penataan kembali kognisi ini dapat dilakukan dengan jalan memberikan 

informasi yang korektif, belajar mengendalikan pemikiran sendiri, 

menghilangkan keyakinan yang irasional, dan menandai kembali diri 

sendiri. 

7. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah suatu pendekatan perilaku kognitif yang 

memungkinkan individu mengembangkan pola perilaku untuk menangani 

berbagai masalah.Tujuan utama dari pemecahan masalah adalah 

menemukan alternatif yang paling efektif untuk menangani situasi 

permasalahan dan memberikan latihan yang sistematik tentang 

keterampilan-keterampilan kognitif dan perilaku yang dapat membantu 

klien untuk secara mandiri menangani situasi permasalahan dalam dunia 

yang sesungguhnya. 

2.2.6.2.3 Tahap Akhir 

Dalam tahap ini, konselor pertama-tama berusaha membantu klien 

mengalihkan perubahan yang telah diperoleh klien itu dalam kelompok kepada 

keadaan yang sebenarnya dalam lingkungan sehari-hari. Konselor kelompok 

perilaku tidak mengharapkan pengalihan atau generalisasi itu berlangsung secara 

kebetulan saja. Mereka merancang pertemuan sedemikian rupa sehingga 

pengalihan belajar dapat dimaksimumkan dan ketrampilan-ketrampilan yang baru 

diperoleh akan dipertahankan setelah kegiatan kelompok seluruhnya berakhir. 
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Pengalihan ketrampilan baru itu dapat dilakukan melalui kegiatan simulasi 

dengan menggunakan teknik gladi perilaku. Dalam simulasi ini perlu diatur sistem 

balikan yang terencana. Dengan bahan balikan itu peserta yang bersangkutan akan 

memperoleh penguatan kembali bagi ketrampilan-ketrampilan yang baru 

diperolehnya dalam kegiatan kelompok itu. 

Pada tahap akhir ini pun dilakukan perencanaan untuk tindak lanjut 

kegiatan kelompok. Tindak lanjut ini penting dilakukan untuk mengetahui sampai 

dimana perilaku-perilaku baru itu dapat diterapkan dengan berhasil dalam 

kehidupan yang sesungguhnya. Untuk ini maka perlu dilakukan pengamatan dan 

monitoring lanjut terhadap kehidupan klien setelah kegiatan kelompok. Lebih 

resmi lagi dapat dilakukan wawancara tindak lanjut dengan setiap klien yang telah 

melaksanakan konseling kelompok itu. Wawancara itu dapat dilakukan tiga, 

enam, atau duabelas bulan sesudah konseling kelompok itu berakhir. Cara lain 

adalah dengan jalan mengadakan pertemuan pasca konseling. Pertemuan itu dapat 

dilakukan antara konselor dengan semua mantan anggota kelompok konseling itu. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kepercayaan diri merupakan keyakinan seseorang akan kemampuan diri 

guna mengembangkan nilai positif untuk bersikap positif terhadap diri sendiri 

maupun terhadap lingkungan. Apabila siswa mempunyai kepercayaan  diri rendah 

akan mempunyai cara  pandang negatif dan berperilaku  kurang percaya diri akan 

kemampauan diri sehingga akan berperilaku negatif seperti menyontek. Perilaku 

menyontek merupakan perilaku melakukan perbuatan tidak jujur dalam 

melakukan aktivitas ulangan. Perilaku tidak jujur masuk perilaku negatif yang 
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perlu dihilangkan karena menghalalkan segala carauntuk mencapai tujuan. 

Dengan siswa diberi konseling REBT siswa akan mampu memperbaiki dan 

mengubah sikap diri menjadi positif dengan tidak melakukan tindakan 

menyontek. Kerangka pemikiran dalam bentuk model secara bentuk skematis 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Skematis Penelitian 

2.4 Hipotesis 

Sugiyono (2013:223) menyebutkan bahwa hipotesis berisi jawaban 

sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk menguji apakah konseling REBT dengan teknik reinforcement efektif untuk 

mereduksi perilaku menyontekdan meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Kendal. Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan “Konseling 

kelompok REBT dengan teknik reinforcement efektif untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa dalam kasus menyontek.” 

Input 

Siswa Kurang 

Percaya Diri  Konseling REBT 

Inti: Memberikan 

Reward dan 

Punishment 

Output 

Siswa Percaya 

Diri   

Input 

Perilaku Menyontek 

Output 

Tidak Menyontek 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian diambil simpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Tingkat perilaku menyontek siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal 

termasuk dalam kategori tinggi. 

5.1.2 Tingkat kepercayaan diri siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kendal termasuk 

dalam kategori rendah. 

5.1.3 Hasil uji keefektifan konseling kelompok REBT dengan teknik 

reinforcement untuk mereduksi perilaku menyontek terbukti efektif untuk 

mereduksi perilaku menyontek.Berdasarkan hasil perhitungan uji t untuk 

varibel perilaku menyontek diperoleh nilai thitung= -3,682> 2,262 dengan 

sig = 0,005 jadi H1 diterima, maka dapat disimpulkan Terdapat 

perbedaaan perilaku menyontek antara sebelum dan setelah diberi 

pembelajaran konseling kelompok REBT dengan teknik 

reinforcement.Hasil uji keefektifan konseling kelompok REBT dengan 

teknik reinforcement untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa terbukti 

efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa.untuk varibel 

Kepercayaan diri diperoleh nilai thitung= 16,062> 2,262 dengan sig = 0,005 

jadi H1 diterima, maka dapat disimpulkan Terdapat perbedaaan 

kepercayaan diri antara sebelum dan setelah diberi pembelajaran konseling 

kelompok REBT dengan teknik reinforcement. 
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5.1.4 Tingkat perbedaan efektivitas konseling REBT dengan teknik 

reinforcement untuk mereduksi perilaku menyontek dan untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Perilaku menyontek tereduksi baik 

di kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Sedangkan kepercayaan diri 

siswa mengalami peningkatan. 

 

5.2   SARAN 

Berdasarkan simpulan yang sesuai dengan hasil penelitian, maka dapat 

diajukan beberapa saran kepada masing-masing pihak sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Sekolah 

Untuk menyediakan ruang konseling yang dapat digunakan untuk 

pelaksanaan konseling kelompok ataupun bimbingan kelompok di sekolah, 

agar pelaksanaan layanan bimbingan konseling dapat berjalan dengan 

optimal. 

5.2.2 Bagi Kepala Sekolah 

Hendaknya memfasilitasi konselor yang bertugas agar memperdalam 

layanan bimbingan konseling 

5.2.3 Bagi Siswa 

Layanan konseling kelompok sangat menarik dan membantu pengentasan 

masalah siswa. 

5.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan dalam 

menjalankan penelitian ini, maka untuk peneliti selanjutnya apabila ingin 
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menindaklanjuti penelitian ini diharapkan memperhatikan kekurangan dan 

keterbatasan peneliti sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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