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ABSTRAK 
 

 

Pernama, Ayu. 2018. “Efikasi Konseling Kelompok Cognitive Behavior teknik 

self-instruction untuk Meningkatkan Harga Diri dan Kepercayaan diri 

Siswa Pengguna Media Sosial”. Tesis. Program Studi Bimbingan dan 

Konseling. Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 

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

Mulawarman, Ph. D. 
 

Kata Kunci: Konseling kelompok cognitive behavior, elf-Instruction, harga diri, 

kepercayaan diri 

Penggunaan media sosial yang berlebihan berdampak negatif dalam 

kehidupan interpersonal dan salah satunya berkurangnya interaksi sosial secara 

langsung yang berdampak pada rendahnya harga diri dan kepercayaan diri 

individu. Harga diri berpengaruh terhadap kepercayaan diri individu remaja. 

Pentingnya harga diri pada kalangan remaja, terkait erat dengan dampak negatif 

jika mereka tidak memiliki harga diri yang mantap. Individu akan mengalami 

kesulitan dalam menampilkan perilaku sosialnya. 

Pendekatan cognitive behavior terdapat salah satu teknik yang dapat 

membantu klien menjadi sadar diri untuk bisa bicara pada diri nya sendiri. Salah 

satu teknik tersebut adalah self-instruction, pendekatan yang melibatkan 

identifikasi keyakinan-keyakinan disfungsional yang dimiliki seseorang dan 

mengubahnya menjadi realistis, serta melibatkan teknik-teknik modifikasi 

perilaku. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis efikasi penerapan 

konseling kelompok cognitive behavior teknik self-instruction untuk 

meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa pengguna media social di 

SMP Negeri 13 Semarang. 

Penelitian menggunakan desain pretest and multiple posttest rancangan 

repetead measure ANAVA dengan melibatkan subjek penelitian sebanyak 14 

orang yang dipilih secara purposive dari 130 siswa kelas VIII SMP Negeri 13 

Semarang. Hasil menunjukan bahwa, konseling kelompok CBT teknik self- 

instruction efektif untuk meningkatkan harga diri (F (2,12) = 101.28, ƞp² = = 0.94, 

p < 0.01) dan konseling kelompok CBT teknik self-instruction efektif untuk 

meningkatkan kepercayaan diri (F (2,12) = 168.11, ƞp² = 0.96, p > 0.01). Terdapat 

efek waktu dapat mempengaruhi efikasi konseling Cognitive Behavior teknik self- 

instruction pada masing-masing kelompok, terdapat interaksi yang signifikan 

antara waktu (pre-test, post-test, dan follow-up) pada kelompok harga diri sebesar 

(M = 161.09, SE = 4.24) dan pada kelompok percaya diri sebesar (M = 85.71, SE 

= 4.24). Selanjutnya terdapat perbedaan tingkat keefektifan dari teknik self 

instruction terhadap kelompok ekperimen harga diri dengan kelompok  

eksperimen kepercayaan diri. Lebih lanjut dalam penelitian ini diperoleh data 

bahwa teknik self instruction lebih efektif untuk meningkatkan harga diri dari 

pada kepercayaan diri ( MD = 75.38, SE = 6.00). 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk penelitian selanjutnya 

bukan hanya berfokus pada kognitif melainkan pada aspek perilaku dan 

mengambil populasi dan sampel yang lebih beragam. 
 

v 



ABSTRACT 
 

 

 

Pernama, Ayu. 2018. " Efficacy of Counseling of Cognitive Behavior Groups self- 

instruction techniques to improve Self-Esteem and Confidence of Students of 

Social Media Users". Thesis. The Study Program of Guidance and Counseling. 

Postgraduate. UNNES. Advisor I Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons., 

Advisor II Mulawarman, Ph. D. 

 
Keywords: counseling of cognitive behavior groups, self-instruction, self-esteem, 

self-confidence 

 

Excessive use of social media has a negative impact on interpersonal life 

and one of them is the reduction of direct social interaction which results in low 

self-esteem and individual self-confidence. Self-esteem gives an affects 

adolescent individual self-confidence. The importance of self-esteem among 

adolescents is closely related to the negative impact if they do not have strong 

self-esteem. Individuals will experience difficulties in displaying their social 

behavior. 

The cognitive behavior approach there is one technique that can help 

clients become self-aware to be able to talk to themselves. One such technique is 

self-instruction, an approach that involves identifying the dysfunctional beliefs a 

person has and turning them into realistic ones, and involving behavioral 

modification techniques. The purpose of this study was to examine and analyze 

the efficacy of the application of cognitive behavioral counseling to self- 

instruction techniques to improve self-esteem and self-confidence of students of 

social media users at SMPN 13 Semarang. 

The study used the pretest and multiple posttest design of the repeat 

measure design ANAVA by involving 14 research subjects purposively selected 

from 130 class VIII students of SMPN 13 Semarang. The results show that, CBT 

group counseling self-instruction techniques are effective for increasing self- 

esteem (F (2.12) = 101.28, ƞp² = 0.94, p <0.01) and CBT group counseling 

effective self-instruction techniques to increase self-confidence (F ( 2.12) = 

168.11, ƞp² = 0.96, p> 0.01). There is a time effect that can influence the efficacy 

of self-instruction Cognitive Behavior counseling in each group, there are 

significant interactions between time (pre-test, post-test, and follow-up) in the 

self-esteem group of (M = 161.09, SE = 4.24) and in the self-confidence group is 

(M = 85.71, SE = 4.24). Furthermore, there are differences in the effectiveness of 

the self-instruction technique towards the self-esteem experiment group with the 

self-confidence experimental group. Furthermore, in this study, the data was 

obtained that self-instruction techniques were more effective in increasing self- 

esteem than self-confidence (MD = 75.38, SE = 6.00). 

Based on the results of the study, it is suggested that further research not 

only focus on the cognitive but on the behavioral aspects and take more diverse 

populations and samples. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Harga diri merupakan evaluasi dari kebiasaan individu memandang 

dirinya terutama mengenai sikap menerima atau menolak terhadap besarnya 

kepercayaan individu terhadap kemampuannya, keberartian, kesuksesan dan 

keberhargaan. Singkatnya harga diri adalah “personal judgment” yaitu perasaan 

berharga atau berarti dalam sikap individu terhadap dirinya (Coopersmith, 1967). 

Harga diri dapat dikategorikan menjadi dua yaitu harga diri tinggi (positif) dan 

harga diri rendah (negatif). Adapun harga diri yang positif cenderung dicirikan 

dengan sikap percaya diri, mudah berteman, bahagia, optimis, memiliki motivasi 

yang tinggi baik secara akademis maupun non akademis, berani mengambil 

resiko, mandiri, bertanggung jawab dan berprestasi (Murk, 2006). Harga diri yang 

positif pun mendukung remaja untuk percaya diri dalam mengerahkan potensinya, 

bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan, serta mendorongnya untuk 

mencapai prestasi dengan lingkungan, serta mendorongnya untuk mencapai 

prestasi tertentu disekolah. Sebaliknya, harga diri yang rendah di usia remaja 

memprediksikan kesehatan fisik dan mental yang kurang baik, kesejahteraan 

ekonomi yang buruk, dan tingkat kriminal yang tinggi saat dewasa. 

Lebih lanjut, Moniaga (2015) mengatakan bahwa harga diri juga 

berpengaruh terhadap kepercayaan diri individu remaja. Dalam hal ini, individu 
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akan mengalami kesulitan dalam menampilkan perilaku sosialnya, karena merasa 

inferior dan canggung yang menyebabkannya menjadi tidak percaya diri (self 

confidence) dan merasa tidak memiliki nilai. Stets dan Burke (2014) 

mengungkapkan bahwa kepercayaan diri merupakan hasil dari proses 

pembentukan identitas diri remaja yang bertujuan untuk menghasilkan 

kepercayaan diri yang tinggi. Remaja yang memiliki kepercayaan diri tinggi akan 

terlihat dari keyakinan terhadap kemampuan dirinya, optimis dengan apa yang 

dilakukan, objektif memandang permasalahan yang dihadapi, bertanggung jawab 

dengan segala konsekuensi yang dilakukan, serta mampu berfikir rasional dan 

realistis. 

Selanjutnya dalam konteks belajar bagi siswa remaja, memiliki harga diri 

yang tinggi akan mampu mengarahkan siswa untuk mampu mengenal dan 

memahami dirinya sendiri. Sedangkan, memiliki harga diri rendah dapat 

menghambat pengembangan potensi diri siswa menjadi seseorang yang pesimis 

dalam menghadapi tantangan, takut dan ragu-ragu untuk menyampaikan gagasan, 

bimbang dalam menentukan pilihan dan sering membanding-bandingkan dirinya 

dengan orang lain. Senada dengan hal tersebut Murk (2006) mengungkapkan 

bahwa individu yang memiliki harga diri rendah adalah seseorang yang memiliki 

problem yang rumit dan sulit, merupakan konflik pribadi yang ditandai dengan 

perasaan tidak berharga, tidak diterima oleh orang lain dan merasa dirinya lebih 

rendah dari orang lain. Setiap orang yang memiliki rasa rendah diri memiliki dua 

cara untuk bereaksi menutupi rasa rendah dirinya yaitu dengan menyerah dan 
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kompensasi. Lebih lanjut, menyerah berarti rasa rendah diri dianggap sebagai 

perbaikan terhadap kepercayaan diri yang dapat dicapai. Sedangkan kompensasi 

disini mengambil berbagai bentuk salah satunya adalah kompensasi langsung 

yaitu menutupi rasa rendah diri dalam hal kekurangan yang ada pada dirinya 

(Murk, 2006). 

Adapun saat ini, masalah harga diri rendah dan kepercayaan diri rendah 

banyak dipengaruhi oleh penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dengan 

baik. Remaja di dalam menggunakan media sosial bukan hanya untuk 

mengekspresikan perasaan mereka, tetapi memiliki berbagai tujuan salah satunya 

adalah mencari informasi atau konten tertentu seperti berita, hiburan atau posting 

lucu, dan lebih umum untuk tujuan menghibur diri. Remaja juga menggunakan 

media sosial untuk merencanakan acara masa depan seperti pertemuan langsung 

dengan teman-teman atau menghadiri suatu pertunjukan. Dampak positif lain 

pengguna media sosial pada remaja yaitu menggambarkan bagaimana suasana hati 

remaja akan meningkat dengan pengalaman positif yang didapatkan setelah 

menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial secara positif bermanfaat 

untuk membantu remaja yang mengalami kemurungan (suasana hati yang rendah) 

dalam menemukan dukungan sosial dari orang lain secara online yang juga pernah 

mengalami suasana hati yang sama (Radovic, Glemin, & Stein, 2017). 

Remaja memiliki kebutuhan untuk memiliki dan bersama dalam jaringan 

sosialnya serta meningkatkan hubungan interpersonal untuk mengaktualisasikan 

diri melalui keterampilan interpersonal. Pengungkapan diri merupakan 
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keterampilan interpersonal yang penting dalam perkembangan remaja. Namun, 

sebagian besar dari remaja memiliki keterampilan sosial yang rendah (Goldner, 

2008). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bargh, McKenna, dan 

Fitzsimons (2002), tampak bahwa remaja yang pemalu dan keterampilan sosial 

yang rendah mampu mengekspresikan apa yang mereka anggap menjadi "diri 

sejati" mereka lebih mudah melalui media jejaring sosial online dibandingkan 

melalui interaksi tatap muka. Penelitianyang dilakukan Ingvadottir (2014) waktu 

berlebih yang digunakan untuk menggunakan media sosial terkait erat dengan 

perasaan kesepian yang dialami remaja. 

Penggunaan media sosial yang aditif atau sering dapat mempengaruhi 

harga diri remaja itu sendiri dan dapat juga menumbuhkan perilaku narsisme pada 

diri remaja tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Okada (2010) menyimpulkan 

orang yang memiliki tingkat narsisme tinggi cenderung memiliki perilaku agresif 

yang ditunjukkan secara verbal namun terkadang juga ditunjukkan secara 

langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Andreassen (2016) menyatakan terdapat 

hubungan yang positif antara penggunaan media sosial, harga diri dan narsisme. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan banyak siswa yang 

aktif menggunakan media sosial Instagram, bahkan tak jarang mereka mengedit 

foto yang diunggah ke Instagram agar terlihat semakin menarik dan banyak orang 

yang menyukainya. Bahkan ada juga yang banyak menggunakan hastag agar 

semakin mudah foto tersebut ditemukan oleh orang lain serta mengunggah foto 

selfie saat menghadiri acara event agar dapat diketahui publik. Siswa yang sering 
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mengunggah foto di media sosial untuk mencari perhatian dapat menimbulkan 

perilaku narsisme di kalangan siswa itu sendiri. 

Media sosial online dapat mempengaruhi kepercayaan diri pengunanya 

dan juga dapat mempengaruhi perasaan seseorang terutama wanita terhadap 

penampilannya. Menghabiskan waktu dimedia sosial dan memajang foto selfie 

membuat seseorang akan menurun rasa kepercayaan dirinya terhadap bentuk 

tubuhnya. Foto selfie adalah jenis foto potret diri yang diambil sendiri dengan 

menggunakan kamera. Penelitian yang menghubungkan antara kepercayaan diri 

dengan media sosial hafidz (2016) berdasarkan penelitian tersebut ditemukan 

hubungan antara waktu yang dihabiskan di media sosial dengan perbandingan 

negatif mengenai kesan tubuh. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa media sosial mempengaruhi kepercayaan diri penggunanya. Penggunaan 

media sosial dapat mempengaruhi kepercayaan diri remaja dan juga menimbulkan 

banyak permasalahan. Penggunaan media sosial seringkali mengganggu proses 

belajar remaja, sebagai contoh ketika sedang belajar kemudiam ada notification 

chatting dari teman yang akhirnya dapat mengganggu proses belajar, dan 

kebiasaan seorang remaja yang berkicau berkali-kali di twitter yang terkadang 

hanya untuk mengeluhkan betapa sulit pelajaran yang sedang di kerjakannya. 

Tidak berhenti sampai di situ saja, terdapat beberapa kasus seorang remaja yang 

dilaporkan hilang oleh orangtuanya yang ternyata kabur dengan teman baru yang 

dikenalnya di facebook. Berdasarkan berbagai contoh permasalahan dan 

fenomena tersebut semestinya media sosial digunakan sebagaimana mestinya, 



6 
 

 

 
 

sesuai dengan fungsi media sosial sebagai alat komunikasi. Semestinya media 

sosial digunakan sebagai alat komunikasi yang baik bukan menyalah gunakannya 

untuk kejahatan dan hal lain yang melanggar hukum. 

Penggunaan media sosial yang berlebihan berdampak negatif dalam 

kehidupan interpersonal dan salah satunya karena seseorang berkomunikasi secara 

tidak langsung dengan orang lain menggambarkan rendahnya nilai-nilai hubungan 

interpersonal dan menyebabkan ketidakteraturan pada relasi, Selain itu, gejala- 

gejala yang muncul pada pengguna media sosial secara berlebihan antara lain 

seperti: kesulitan mengatur waktu online, mengalami kebosanan ketika offline, 

dan berkurangnya interaksi sosial secara langsung yang berdampak pada 

rendahnya harga diri dan kepercayaan diri individu Chou, et al (dalam Akin & 

Murat 2011). 

Penelitian di Indonesia Khairat dan Adiyanti (2015) juga mengungkapkan 

kontribusi harga diri terhadap kesejahteraan psikologis remaja awal. Subjek 

penelitian adalah remaja awal yaitu berusia 12 hingga 15 tahun berjumlah 95 

siswa dan berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian ini 

dilakukan di Padang, Sumatera Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan skala subjective well-being remaja awal, skala harga diri, dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis berganda. Hasil dari penelitian 

ini menunjukan bahwa harga diri memiliki sumbangan efektif sebesar 53,4% 

terhadap subjective well-being remaja awal. Penelitian ini mengindikasikan bahwa 
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harga diri menjadi faktor penting dalam memprediksi subjective well-being remaja 

awal. 

Harga diri merupakan penilaian yang dibuat oleh setiap individu yang 

mengarah pada dimensi negatif dan positif, Baron, dkk (dalam simbolon, 2008). 

Menurut Santrock (dalam Desmita, 2010) harga diri adalah dimensi penilaian 

yang menyeluruh dari diri. harga diri (self-esteem) juga sering disebut dengan self- 

worth atau self-image. Salah satu faktor penting dalam perkembangan remaja 

adalah harga diri. Pearl Bailey (Simbolon, 2008) mengatakan bahwa harga diri 

adalah evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri yang diungkapkan dalam sikap- 

sikap yang dapat bersifat positif dan negaif. Harga diri yang positif akan 

membangkitkan rasa percaya diri, penghargaan diri, rasa yakin akan kemampuan 

diri, rasa berguna serta rasa bahwa kehadirannya diperlukan di dunia ini. 

Sebaliknya, seorang remaja yang memiliki hargaa diri yang negatif akan 

cenderung merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak berharga, cenderung 

takut menghadapi respon dari orang lain, tidak mampu membina komunikasi yang 

baik dan cenderung merasa hidupnya tidak bahagia. Timbulnya harga diri rendah 

pada individu adaah sebagai bentuk manifestasi reaksi emosional yang tidak 

menyenangkan bagi individu karena cara pandang dan penilaian negatif terhadap 

diri sendiri. Padahal penilaian negatif itu belum tentu benar adanya sehingga 

mengakibatkan munculnya rasa rendah diri jika berhadapan dengan orang lain. 

Fatimah (2006) mengungkapkan bahwa kepercayaan diri adalah sikap 

positif seseorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan 



8 
 

 

 
 

penilaian positif, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan/situasi yang 

dihadapinya. Keyakinan tersebut muncul karena individu mampu mengukur 

benarnya kemampuan yang dimiliki. Kepercayaan diri merupakan ciri kepribadian 

yang mengandung arti keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Supriyo 

(2008) menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah perasaan yang mendalam pada 

batin seseorang, bahwa dirinya mampu berbuat sesuatu untuk dirinya, 

keluarganya, masyarakatnya, umatnya dan agamanya. Sebaliknya orang rang 

kurang memiliki rasa percaya diri merasa tidak puas terhadap dirinya, 

mengasihani dirinya dan mudah menyerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mastur (2012) yang menunjukkan bahwa 

tingkat self-confidance siswa kelas VIII SMP N 4 Kudus Tahun pelajaran 

2011/2012 mayoritas berada pada kategori sedang. Aspek harga diri pada siswa 

SMP Kudus masih belum menggembirakan, yaitu pada 2,7 % ada pada kategori 

rendah dan 89, 58% ada pada kategori sedang. Meskipun ada yang sebagian besar 

memiliki tingkat harga diri sedang. Perkembangan yang sehat akan ditandai 

dengan harga diri yang dimanifestasikan dalam sikap tegar ketika menghadapi 

suatu masalah. 

Hendel (2006) melalui hasil penelitiannya mengemukan bahwa masalah 

harga diri pada remaja umumnya lebih banyak ditemui pada remaja pria yang 

tidak memiliki karakteristik seperti tidak memiliki tubuh athletis, kuat, mandiri, 

dan pintar. Padahal, tahapan usia ini merupakan periode kritikal dalam 

perkembangan harga diri individu. Keadaan ini akan menimbulkan pikiran dan 
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perasaan yang negatif sehingga merasa minder dan sulit berinteraksi dengan 

lingkungan sosialnya. Kondisi ini muncul dikarenakan rendahnya harga diri pada 

siswa sehingga siswa tidak mampu mengubah pandangan negatif dirinya untuk 

berkembang secara optimal. 

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

kepada guru BK di SMP Negeri 13 Semarang menunjukan bahwa sebagian besar 

siswa memiliki skor harga diri yang rendah, hal tersebut tidak sesuai dengan teori 

Robins (2014) yang menjelaskan bahwa pada usia remaja harga diri individu akan 

mengalami peningkatan dan akan mengalami penurunan setelah usia 50 tahun ke 

atas. Hal tersebut menunjukan adanya kesenjangan antara fenomena di lapangan 

dengan teori ini. Dari masalah yang terjadi di lapangan maka dianggap penting 

untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa yang rendah agar  

siswa dapat berkembang dengan optimal sesuai potensi yang dimilikinya. Dalam 

keilmuan bimbingan dan konseling salah satu alternatif yang dapat digunakan 

untuk membantu siswa meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri yang rendah 

adalah dengan menggunakan konseling kelompok dengan pendekatan cognitive 

behavior therapy. 

Wanders, Serra, dan Jongh (2008) mengemukakan bahwa intervensi 

cognitive behavior therapy adalah intervensi yang dinilai efektif untuk 

meningkatkan harga diri rendah pada anak karena memiliki masalah dalam proses 

kognitifnya, yaitu terdapat kesalahan dalam pola berpikir (tidak objektif dan tidak 

realistis) dalam memandang diri dan lingkungannya. Harga diri dianggap sebagai 
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pemegang peranan kunci dalam pengintegrasian kepribadian individu, didalam 

memotivasi tingkah laku, serata didalam pencapaian kesehatan mental. Selain itu, 

menurut Beck dan Burns (dalam Corey, 2013) mengemukakan salah satu masalah 

teori konseling yang berorientasi kognitif disebabkan adanya gangguan pada 

sistem kognitif yang berupa distorsi kognitif. 

Konseling kognititf perilaku telah banyak digunakan untuk intervensi 

berbagai gangguan psikologi, salah satunya adalah menangani masalah 

kepercayaan diri dan harga diri. Secara umum intervensi ini melibatkan proses 

kognitif-perilaku dalam rangka perubahan perilaku kognitif. Matson dan Ollenic 

(dalam Agustin, 2009) mendefinisikan konseling kognitif-perilaku sebagai suatu 

pendekatan dalam konseling yang menerapkan sejumlah prosedur secara spesifik 

dengan menggunakan kognitif sebagai bagian utama terapi. Dalam konseling 

kelompok Gladding (2012) menyatakan bahwa konseling dengan pendekatan 

CBT berguna dalam menangani kecemasan, kegelisahan, stres, kepercayaan diri, 

dan interaksi sosial dengan tujuan mengubah atau menghapuskan pikiran-pikiran 

yang irasional menjadi pikiran yang rasional. 

Menurut Sharf (2012) konseling yang mampu memahami hakikat dari 

peristiwa emosional, gangguan perilaku, dan fokus pasa isi kognitif dari reaksi 

individu adalah konseling kelompok dengan pendekatan CBT. Sharf menjelaskan 

bahwa konseling kognitif adalah konseling yang berfokus pada wawasan yang 

menekankan pengakuan dan mengubah pikiran negatif dan keyakinan maladaptif. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan layanan konseling kelompok 
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dengan tujuan permasalahan yang dialami oleh konseli dapat diselesaikan secara 

efektif serta diharapkan dapat memfasilitasi sejumlah peserta didik secara 

bersama-sama membahas pokok bahasan tertentu yang berguna mengatasi 

permasalahan dan meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa pengguna 

media sosial, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Konseling kelompok dapat dijadikan sarana untuk membantu siswa dalam 

mencapai perkembangan, serta menjadi salah satu bantuan untuk mengatasi 

persoalan pikologis yakni harga diri dan kepercayaan diri siswa.konseling 

kelompok bertujuan untuk membantu mempercepat dan memperlancar 

penyelesaian masalah yang dihadapi siswa (Wibowo, 2005). Konseling kelompok 

adalah suatu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok yang bersifat 

pencegahan dan penyembuhan, serta diarahkan pada pemberian kemudahan dalam 

perkembangan dan pertumbuhannya (Kurnanto, 2013). 

Bos, dkk (2006) mengungkapkan bahwa didalam pendekatan cognitive 

behavior modification terdapat salah satu teknik yang dapat membantu klien 

menjadi sadar diri untuk bisa bicara pada diri nya sendiri. Salah satu teknik 

tersebut adalah self-instruction, teknik self-intruction adalah bentuk intervensi 

yang akan dilaksanakan dalam layanan konseling kelompok dengan pendekatan 

cognitive behavior yang melibatkan identifikasi keyakinan-keyakinan 

disfungsional yang dimiliki seseorang dan mengubahnya menjadi realistis, serta 

melibatkan teknik-teknik modifikasi perilaku. Sejalan dengan penelitian terdahulu 

menurut Friedenberg dan dan Gillis (dalam Lange; Richard; Gest; de Vries; 
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Lodder, 1998) teknik self-instruction bertujuan meyakinkan dan mengarahkan 

pemikiran individu ditemukan dapat meningkatkan harga diri. Intervensi dalam 

teknik self-instruction menurut Meichenbaum (dalam Martin & Pear, 2003) 

memiliki langkah utama yaitu mengidentifikasi keyakinan negatif, melakukan 

positive self-talk, mengarahkan perilaku, memberikan self-reinforcement. 

Prasetyo (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, teknik self 

instruction efektif untuk menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi 

ujian. Hommes (2012) menyatakan bahwa konseling kelompok dengan teknik self 

instruction dapat meningkatkan motivasi remaja. Firmansyah (dalam Prasetyo, 

2013) mengungkapkan bahwa self-instruction dapat mereduksi gejala kejenuhan 

dalam belajar siswa. Penelitian yang dilakukan Bryan & Budd (1982) bahwa 

teknik self- instruction merupakan rancangan untuk meningkatkan kendali diri 

secara tersendiri/ mandiri melalui pernyataan-pernyataan verbal yang mendorong, 

membimbing dan memelihara tindakan non verbal. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas. Dalam rancangan penelitian ini 

intervensi layanan yang akan diujicobakan adalah konseling kelompok teknik self- 

instruction untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa pengguna 

media sosial. Peneliti ingin menyajikan penelitian eksperimen yang berjudul 

“Efikasi konseling kelompok cognitive behavior dengan teknik self-instruction 

untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa SMPN 13 Semarang. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Masalah rendahnya harga diri dan kepercayaan diri merupakan 

masalah umum yang sering terjadi pada anak sekolah. 

2. Rendahnya harga diri dan kepercayaan diri merupakan suatu masalah 

yang dialami oleh anak sekolah dan jika haal ini berlangsung secara 

terus menerus maka akan berdampak negatif pada diri dan sosialnya. 

3. Rendahnya harga diri dan kepercayaan diri sebagai awal dari 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa yang sering terlihat namun 

tidak tertangani, dan menjadi sumber utama dari rendah nya siswa 

bersosial dengan lingkungannya. 

4. Intervensi konseling yang dilakukan oleh konselor belum optimal 

karena masih menggunakan layanan konseling konvensional misalnya 

melakukan konseling ketika salah satu dampak dari rendahnya harga 

diri dan kepercayaan diri muncul barulah diberikan konseling. 

 
 

1.3 Cakupan Masalah 

 

Karena pembahasan mengenai siswa pengguna media sosial dengan 

tingkat harga diri dan kepercayaan diri yang rendah, maka penelitian ini perlu 

ditegaskan hanya mencakup upaya meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri 

dengan penerapan konseling kelompok cognitive behavior teknik self-instruction. 



14 
 

 

 
 

Adapun cakupan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, sebagai 

berikut : 

1. Konseling kelompok cognitive behavior teknik self-instruction untuk 

meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa pengguna media 

sosial. 

2. Subyek penelitian hanya dilakukan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

13 Semarang yang memiliki harga diri dan kepercayaan diri rendah. 

 
 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konseling kelompok cognitive behavior teknik self- 

instruction efektif dalam meningkatkan harga diri siswa pengguna 

media sosial di SMP Negeri 13 Semarang? 

2. Bagaimana konseling kelompok cognitive behavior teknik self- 

instruction efektif dalam meningkatkan dan kepercayaan diri siswa 

pengguna media sosial di SMP Negeri 13 Semarang? 

3. Bagaimana efek waktu dapat mempengaruhi efikasi konseling 

 

cognitive behavior teknik self-instruction? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk menguji dan menganalisis keefektifan penerapan konseling 

kelompok cognitive behavior teknik self-instruction untuk 

meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa pengguna media 

sosial. 

2. Untuk menganalisis keefektifan penerapan konseling kelompok 

cognitive behavior teknik self-instruction untuk meningkatkan harga 

diri dan kepercayaan diri siswa pengguna media sosial. 

3. Untuk menganalisis efek waktu dalam uji keefektifan konseling 

kelompok cognitive behavior teknik self-instruction untuk 

meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa pengguna media 

sosial. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

 

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

 

a) Penelitian ini diharapkan daapat memberikan informasi dan manfaat 

bagi pembaca yang berhubungan dengan keefektifan konseling 

kelompok cognitive behavior teknik self-instruction untuk 

meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa pengguna media 

sosial dan sebagai bahan masukan bagi peneliti lanjut terhadap objek 

sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini. 
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b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk digunakan 

pada siswa yang memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang 

rendah. 

c) Memberikan pemikiran kepada siswa agar lebih mengetahui lebih dini 

tingkat harga diri dan kepercayaan diri yang menggunakan media 

sosial dengan menggunakan skala harga diri dan kepercayaan diri. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 

a) Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

 

Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan pendekatan 

cognitive behavior untuk membantu siswa dalam peningkatan harga 

diri dan kepercayaan diri pada pengguna media sosial. 

b) Peneliti Selanjutnya 

 

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan hasil penelitan untuk 

bahan masukan yang digunakan dalam melakukan riset cognitive 

behavior untuk membantu siswa dalam peningkatan harga diri dan 

kepercayaan diri pada pengguna media sosial. 



 

 

 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA 

BERPIKIR, DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 
2.1 Kajian Pustaka 

 

Dalam kajian pustaka dijelaskan tetang beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Hakekat 

kajian pustaka yakni untuk mengungkapkan, menegaskan, menyanggah 

mengisi kekosongan dan mengembangkan hasil penelitian terdahulu sehingga 

menghasilkan pembaharuan penelitian. Berikut terdapat beberapa penelitian 

yang menurut kajian peneliti memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bozanoglu (2005) penelitian ini 

dilakukan untuk menyelidiki pengaruh program dasar bimbingan kelompok 

dengan pendekatan kognitif-perilaku terhadap motivasi, kepercayaan diri, 

prestasi akademik dan uji kecemasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

program bimbingan kelompok dengan pendekatan kognitif-perilaku 

berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi belajar, kepercayaan diri 

siswa mampu menekan tingkat kecemasan siswa. Penelitian ini sebetulnya 

tidak berkaitan langsung dengan penelitian dalam tesis ini, tetapi bentuk 

intervensi yang digunakan menggunakan pendekatan kelompok. Asumsi dari 

peneliti ini adalah pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan 

diri, motivasi belajar dan tingkat kecemasan siswa, maka konseling kelompok 

dengan pendekatan kelompok menggunakan teknik self-instruction juga bisa 

efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Penelitian yang dilakukan 
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Candra EK et all (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik 

restrukturisasi kognitif dan teknik self-instruction efektif untuk meningkatkan 

kepercayaan diri. 

Selanjutnya, Mantak dan Lau (2002) yang meneliti tentang cara 

membangun kepercayaan diri yang positif pada anak-anak yang baru tiba dari 

China daratan ke Hong Kong melalui program bimbingan kelompok 

khususnya hubungan anatara tean sebaya. Temuan-temuan dari bimbingan 

kelompok menunjukan peserta bimbingan kelompok merasa bahwa mereka 

telah belajar bimbingan sosial yang sangat berharga untuk membantu mereka 

bergaul dengan teman sekelas. Penelitian tersebut berkaitan secara langsung 

dengan judul tesis ini. Didalam jurnal ini menegaskan adanya pengembangan 

model bimbingan kelompok melaluiteman sebaya difokuskan untuk 

meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri siswa. Oleh karna itu, peneliti 

tertarik untuk melakukan pengembangan model bimbingan kelompok 

menggunakan teknik self-instruction untuk kepercayaan diri siswa. 

Bischoff dkk (2002) menerangkan bahwa sebuah acara dan 

pengalaman memiliki dampak besar terhadap pengembangan klinis 

kepercayaan diri. Misalnya saat seseorang menghadiri sebuah acara pesta, 

dimana acara tersebut dipenuhi oleh berbagai karakter orang yang berbeda- 

beda pada saat berkenalan atau melakukan sesuatu, dan mendapat pengalaman 

buruk maka hal ini dapat berdampak kedepan pada perkembangan 

kepercayaan diri individu tersebut. Hal tersebut dipengaruhi oleh rasa 
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pemahaman diri individu apakah dapat mengolah pengalaman buruk menjadi 

positif atau sebaliknya. 

Selanjutnya, Aydin (2009) dalam penelitian ini, efektifitas bimbingan 

kelompok dalam hal membantu sekolah. Siswa tahun pertama melakukan 

pemilihan bidang studi yang menurut mereka realistis. Penelitian ini telah 

membuktikan bahwa bimbingan kelompok dapat meningktkan motivasi semua 

target populasi. Program yang dikembangkan oleh peneliti didasarkan pada 

pendekatan perilaku kognitif dan dengan penekanan besar pada informasi dan 

interaksi teknik. Walaupun penelitian ini tidak berkaitan secara langsung 

dengan judul tesis ini. Namun tulisan inti menegaskan bahwa adannya 

keefektifan dalam melakukan pilihan atau dalam pemecahan suatu masalah, 

sehingga mendorong penulis untuk melakukan pengembangan model 

konseling kelompok menggunakan teknik self-instruction yang difokuskan 

untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

Charles, Helen, dan Joseph (2009) menyebutkan bahwa pada masa 

remaja adalah masa transisi dimana adanya perubahan dari masa anak-anak 

menuju dewasa, pada masa ini banyak gejolak perubahan-perubahan yang 

dialami oleh remaja. Pada masa ini tidak sedikit para remaja putri yang berfikir 

negatif karena pengaruh lingkungan seperti putus sekolah dan melakukan free 

sex sehingga banyak yang hamil diluar nikah. Melalui penelitian eksperimen 

ini terbukti bahwa konseeling kelompok efektif meningkatkan kepercayaan 

diri pada remaja putri. 
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Selanjutnya penelitian Rouse (2010) yang menyebutkan bahwa 

pentingnya membangun kepercayaan diri bagi remaja putri melalui konseling 

kelompok untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti saat ini meskipun 

kepercayaan diri sulit untuk diubah, dan dalam penelitian ini terbukti bahwa 

konseling kelompok ini, kepercayaan diri membawa peranan penting dalam 

pencapaian prestasi belajar. Dengan mengaplikasikan konseling kelompok 

psikologika, psikologi kepercayaan diri anak asuh dan diasuh sehingga dia 

mempunyai struktur kognisi positif yang dapat memperkuat kepercayaan 

dirinya. 

Menurut Pintrich dan Schunk (dalam Woolfolk, 2004) harga diri 

merupakan penilaian seseorang terhadap gambaran dirinya dalam berbagai 

aspek kehidupan. Beberapa penelitian menunjukan bahwa harga diri 

merupakan masalah yang krusial pada masa remaja, hasil penelitian dari 

beberpa tokoh menunjukan bahwa harga diri cenderung mengalami penurunan 

ketika seseorang menginjak masa remaja. Simmons dan Rosenberg (dalam 

Brown, 2008) bahwa remaja yang memiliki harga diri yang rendah dan 

memiliki persepsi yang negatif terhadap penilaian orang lain terhadap diri 

mereka. Temuan lain mengatakan harga diri merupakan masalah yang penting 

pada masa remaja karena harga diri yang rendah pada seorang remaja 

merupakan prediktor munculnya permasalahan pada masa dewasa. Masalah 

pada harga diri seseorang disebabkan adanya tidak kesesuaian antara 

pandangan yang memiliki seseorang mengenai dirinya saat ini perceived self 

dengan pandangan idealnya terhadap dirinya atau yang disebut dengan ideal 
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self. Hal tersebut mendorong seseorang menampilkan perilaku tertentu yang 

ditampilkan kepada orang lain, terkadang perilaku yang tampak menjadi 

tampak dibuat-buat dan dipaksakan 

Kepercayaan diri adalah hal yang seharusnya dimiliki remaja untuk 

mencapai kesuksesan. Terkadang remaja tidak menyadari bahwa kurangnya 

kepercayaan diri dapat menghambat kegiatan sehari-hari. Sikap remaja yang 

menunjukkan rendahnya kepercayaan diri, seperti: selalu ragu-ragu dalam 

melakukan suatu hal, mudah cemas, tidak memiliki keyakinan, cenderung 

menghindar, menutup diri, kurang inisiatif, mudah patah semangat, takut untuk 

tampil di depan orang banyak, dan lain-lain akan menghambatnya untuk 

melakukan sesuatu. 

Menurut Lauster (2008) dalam hubungan dengan orang lain, rasa 

rendah diri terlihat sebagai rasa malu, kebingungan, dan rendah hati yang 

berlebihan. Oleh karena itu, rendahnya rasa percaya diri bisa menyebabkan 

masalah penyesuaian diri remaja dengan lingkungan sekitar. Siswa yang 

memiliki kepercayaan diri rendah akan memiliki sifat dan perilaku antara lain: 

tidak mau mencoba suatu hal yang baru, merasa tidak dicintai dan tidak 

diinginkan, punya kecenderungan melempar kesalahan pada orang lain, 

memiliki emosi yang kaku dan disembunyikan, mudah mengalami rasa frustasi 

dan tertekan, meremehkan bakat dan kemampuan diri sendiri, serta mudah 

terpengaruh oleh orang lain. 

Menurut Sugiarto (2009) ciri-ciri seorang yang kurang percaya diri 

yang dapat kita amati adalah: sering menghindari kontak mata 
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(menunduk/membuang pandangan ke arah lain), sering mengamuk untuk 

melepaskan kecemasan, tidak banyak bicara (sering menjawab secukupnya 

apabila ditanya, seperti: “ya” atau “tidak”, bahkan hanya mengangguk untuk 

kegiatan-kegiatan di kelas maupun di luar kelas (pasif), tidak mau meminta 

pertolongan atau bertanya pada orang yang belum dikenal baik, mengalami 

demam panggung di saat-saat tertentu dan sulit berbaur dengan 

lingkungan/situasi baru (butuh waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan 

diri). 

Menurut Lindenfield (2004) orang yang percaya diri adalah orang yang 

merasa puas dengan dirinya. Orang yang mempunyai rasa percaya diri tinggi 

akan selalu bersyukur karena merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya. 

Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri yang negatif dan kurang 

percaya pada kemampuannya sehingga sering menutup diri. Oleh karena itu, 

masalah kepercayaan diri pada individu menjadi prioritas yang harus dibangun 

untuk mencapai penyesuaian diri secara maksimal. Berbagai layanan dan 

strategi dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Salah 

satunya adalah teknik self-instruction. Pada penelitian yang dilakukan Habiba 

(2017) menjelaskan bahwa pendekatan cognitive behavior teknik self- 

instruction efektif digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa 

sekolah di Cepu. Self-instruction merupakan salah satu teknik dalam cognitive 

behavior yang dikembangkan oleh Meichenbaum. cognitive behavior 

merupakan pendekatan sebagai sebuah integrasi dari metode-metode kognitif 

dan perilaku (Rahmawati, 2009). 
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Self-instruction bertujuan untuk dapat membentuk ulang pola-pola 

kognitif, asumsi-asumsi, keyakinan-keyakinan, dan penilaian-penilaian 

irasional, merusak dan menyalahkan diri sendiri. Konselor dapat menguji 

ulang keyakinan siswa terhadap diri mereka dengan berbagai teknik persuasi 

verbal dan aktivitas yang diberikan secara berulang-ulang sampai pada 

akhirnya siswa dapat melakukannya untuk diri sendiri (Cormier & Nurius, 

2003). Keefektifan penggunaan teknik self-instruction dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa didukung dengan hasil-hasil penelitian yang lain. 

Prasetyo (2013) mengemukakan bahwa teknik selfinstruction efektif untuk 

menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian, Widiyanti 

(2013) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa self-instruction dapat 

meningkatkan self-efficacy dalam belajar siswa, Firmansyah (dalam Prasetyo, 

2013) mengungkapkan bahwa selfinstruction dapat mereduksi gejala 

kejenuhan dalam belajar siswa. Pada kesempatan ini peneliti akan meneliti 

tentang keefektifan self-instruction untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa. 

2.2 Kerangka Teoritis 

 

2.2.1 Harga Diri 

2.2.1.1 Pengertian Harga Diri 

Harga diri menjadi kebutuhan mendasar manusia yang sangat kuat 

yang memberikan kontribusi penting dalam proses kehidupan. Pada awalnya, 

definisi harga diri merujuk pada pemahaman harga diri sebagai kompetensi 

(competence), yaitu penilaian individu tentang kondisi kemampuannya saat ini 

(actual/real self), yang sering dibandingkan dengan kondisi kemampuan yang 
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diinginkan individu (ideal self). Setelah itu pemahaman mengenai konsep 

Harga diri semakin berkembang Mruk (2006). 

Lane (2008) harga diri adalah evaluatif, itu tergantung pada apa yang 

kita anggap berharga. Dengan kata lain, harga diri melampaui citra diri kita 

untuk memasukan nilai atau kepentingan kita tempatkan pada karakteristik 

yang dirasakan. Santrock (Larasati, 2012) mengungkapkan bahwa harga diri 

adalah evaluasi global terhadap dirinya, yaitu apakah secara keseluruhan 

seseorang merasa dirinya baik atau buruk. Hanna (dalam Kamila & Muklis, 

2013) menyatakan bahwa harga diri merupakan dasar untuk membangun well 

being (kesejahteraan) dan kebahagiaan dalam hidup individu. 

Berdasarkan penjabaran definisi harga diri diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan harga diri merupakan penilaian individu terhadap dirinya perasaan 

berharga atau tidak dirinya dan baik buruk dirinya yang nantinya akan 

membangun konsep diri dan kebahagiaan individu tersebut. Kaitannya dengan 

penelitian yaitu peneliti akan mendeskpsikan harga diri siswa, bagaimana 

keadaan harga diri siswa. 

2.2.1.2 Aspek-Aspek Harga diri 

 

Aspek Harga diri merupakan hal yang menandakan seberapa besar 

harga diri seseorang. harga diri yang optimal ditandai oleh kualitas  yang 

terkait dengan harga diri yang tulus, benar, stabil, dan kongruen (Kernis, 

2003). Menurut Coopersmith (1967) terdapat empat aspek dalam Harga diri 

individu. Aspek-aspek tersebut yaitu: 
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1. Kekuatan 

 

Kekuatan atau power menunjukan pada adanya kemampuan seseorang 

untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku dan mendapat 

pengakuan atas ringkah laku tersebut dari orang lain. Kekuatan 

dinyatakan dengan pengakuan dan penghormatan yang diterima 

seseorang individu dari orang lain dan adanya kualitas atas pendapat 

yang diutarakan oleh seorang individu yang nantinya diakui oleh orang 

lain. 

2. Kebermaknaan 

 

Kebermaknaan atau significance menunjukan pada kepedulian, 

perhatian, afeksi dan ekspresi cinta yang diterima oleh seorang dari 

orang lain yang menunjukan adanya penerimaan dan popularitas 

individu dari lingkungan sosial. Penerimaan dari lingkungan ditandai 

dengan adanya kehangatan, respon yang baik dari lingkungan dan 

adanya ketertarikan lingkungan terhadap individu dan lingkungan 

menyukai individu sesuai dengan keadaan diri yang sebenarnya. 

3. Kebaikan 

 

Kebaikan atau virtue menunjukan pada adanya suatu ketaatan untuk 

mengikuti standar moral dan etika serta agama dimana individu akan 

menjauhi tingkah laku yang harus dihindari dan melakukan tingkah laku 

yang diijinkkan oleh moral, etika, dan agama. Seseorang yang taat 

terhadap moral, etika dan agama dianggap memiliki sikap yang positif 

dan akhirnya membuat penilaian positif terhadap diri yang artinya 
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seseorang telah mengembangkan Harga diri yang positif pada diri 

sendiri. 

4. Kemampuan 

 

Kemampuan atau competence menunjukan pada adanya performansi 

yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan mencapai prestasi (need of 

achievment) dimana level dan tugas-tugas tersebut tergantung pada 

variasi usia seseorang. 

Harga diri pada masa remaja meningkat menjadi lebih tinggi bila 

remaja tahu tugas-tugas apa yang penting untuk mencapai tujuannya, dan 

karena mereka telah melakukan tuga-tugasnya tersebut atau tugas lain yang 

serupa. Permasalahan harga diri menjadi problema yang terjadi pada siswa 

dengan upaya penggunaan pendekatan konseling tertentu, permaslahan harga 

diri terjadi pada siswa di SMK Muhammadiyah 01 Pati dan hasil ditemukan 

bahwa permaslahan harga diri menjadi permasalahan umum terjadi pada siswa 

di sekolah (Sholihah, 2014). 

Para peneliti juga menemukan bahwa harga diri remaja dapat 

meningkat saat remaja menghadapi masalah dan mampu menghadapinya. 

Aspek harga diri inilah dikembangkan coopersmith menjadi beberapa butir 

pernyataan yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data untuk harga diri 

siswa. 

2.2.1.3 Karakteristik Individu Dengan Harga Diri Tinggi dan Rendah 

 

Ada perbedaan karakteristik antara individua dengan harga diri tinggi 

dan rendah. Banyak penelitian mendukung fakta bahwa individu dengan harga 
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diri tinggi tampaknya lebih mandiri dan independen dari individu harga diri 

rendah. Harga diri yang tinggi, orang yang lebih terbuka untuk umpan balik 

dan dapat merasakan situasi yang lebih realistis, individu dengan harga diri 

rendah cenderung lebih hati-hati, melindungi diri dan konservatif daripada 

orang harga diri tinggi (Guidon, 2010). Penelitian Brockner, dkk (Larasati, 

2012) menunjukan bahwa individu dengan harga diri tinggi lebih mandiri dan 

lebih mampu mengaraahkan diri. Sementara itu, remaja dengan harga diri 

rendah memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu diantaranya memiliki 

masalah interpersonal, mengalami kegagalan akademis, depresi dan 

kecemasan (Coetzee, 2009). 

Rosenberg dan Owens (dalam Guindon, 2010) telah memberikan potret 

harga diri orang yang diambil dari survei dan penelitian eksperimental. Mereka 

harga diri rendah lebih sensitif dibandingkan oranglain untuk pengalaman 

yang mengancam untuk merusak harga diri mereka. Mereka lebih bermasalah 

dengan kritik dan memiliki reaksi emosional yang lebih parah gagal. Selain 

itu, mereka lebih cenderung untuk memperbesar peristiwa negatif atau 

menganggap pernyataan tidak kritik sebagai kritis. Individu dengan self-esteem 

yang tinggi memiliki kesehatan mental yang lebih baik (Dang, 2014). 

Self-esteem yang rendah berhubungan dengan kondisi psikologis, fisik 

dan konsekuensi sosial yang dapat mempengaruhi kesuksesan perkembangan 

masa transisi anak ke usia remaja (McClure, 2010). Mereka dengan harga diri 

yang rendah lebih mungkin daripada yang lain mengalami kecemasan sosial, 

menunjukan tingginya tingkat kesadaran diri publik. Harga diri juga menjadi 
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bagian yang penting dimiliki oleh siswa di sekolah, pada kasus tertentu seperti 

bullying menjadi masalah yang erat kaitannya dengan harga diri (Spade, 

2007). 

Harga diri menyatakan bahwa, dalam menghadapi situasi kehidupan 

yang menantang, individu dengan harga diri rendah cenderung mengalami 

depresi karena mereka tidak memiliki sumber daya mengatasi yang memadai 

(Ulrich, 2000). Orang dengan harga diri rendah memiliki keyakinan 

interpersonal yang rendah. Mereka merasa canggung, pemalu mencolok, dan 

tidak mampu secara memadai mengekspresikan diri saat berinteraksi dengan 

orang lain. Rosenberg dan Owens (dalam Guindon, 2010) menjabarkan lebih 

lanjut karakteristik individu dengan harga diri tinggi dan rendah, seperti yang 

tampak dalam tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Karakteristik Siswa yang Memiliki Harga Diri Tinggi dan 

Rendah. 

 

Harga diri Tinggi Harga diri Rendah 

Merasa puas dengan dirinya Merasa tidak puas dengan dirinya 

Bangga jadi dirinya sendiri Ingin menjadi orang lain atau berada di posisi 

orang lain. 

Lebih sering merasa senang dan 

bahagia 

Menanggapi pujian dan kritik 

sebagai masukan 

Dapat menerima kegagalan dan 

bangkit dari kekecewaan akibat 

gagal 

Memandang hidup secara positif 

dan dapat mengambil sisi positif 

dari kejadian yang dialami 

Menghargai tanggapan orang lain 

sebagai umpan balik untuk 

memperbaiki diri. 

Menerima peristiwa negatif yang 

terjadi pada diri dan berusaha 

Lebih sering mengalami emosi yang negatif 

(stress, sedih, marah) 

Sulit menerima pujian, tapi terganggu dengan 

kritik. 

Sulit menerima kegagalan dan kecewa 

berlebihan saat gagal. 

 
Memandang hidup dan berbagai kejadian 

dalam hidup sebagai hal yang negatif. 

 
Menanggap tanggapan orang lain sebagi 

kritik yang mengancam 

 
Membesar-besarkan peristiwa negatif yang 

pernah dialaminya 
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memperbaikinya 

Mudah berinteraksi, berhubungan 

dekat dan percaya pada orang lain 

 
Sulit untuk berinteraksi berhubungan dekat 

dan percaya pada orang lain 

Berani mengambil resiko Menghindari resiko 

Bersikap positif pada orang lain 

atau intitusi yang terkait dengan 

dirinya 

Bersikap negatif (sinis) pada orang lain atau 

institusi yang terkait dengan dirinya. 

Optimis Pesimis 

Berpikir konstruktif (mendorong 

diri sendiri) 

Berpikir yang tidak membangun (merasa 

tidak dapat membantu diri sendiri) 
 

 
 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa individu yang 

memiliki Harga diri tinggi mengarah pada sikap positif seperti optimis, merasa 

bahagia, bangga akan dirinya sedangkan individu yang memiliki harga diri 

rendah lebih sensitif, perimis, sulit berinteraksi. Karakteristik harga diri siswa 

yang tinggi dan rendah sebagai acuan untuk membandingkan tingkat harga diri 

siswa sebelum dan setelah mendapatkan perlakuan. 

2.2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Diri 

 

Tingkat harga diri seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi terbentuknya harga diri yang positif 

dan negatif. Kwek et all (2013) menjelaskan bahwa harga diri menjadi bagian 

yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja akademik siswa di sekolah 

dengan melalui berbagai permasalahan didalam hidupnya agar tetap mampu 

menjalani hidup yang berkualitas. Lingkungan sosial juga mempengaruhi 

harga diri individu baik harga diri tinggi atau rendah, salah satu faktirnya ialah 

karena ketidakcocokan sosial (Social Incogniry) (Rhodes, 2004). Secara 

spesifik Murk (2006) menjabarkan beberapa faktor yang mempengaruhi harga 

diri, yaitu: 
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1. Dukungan Orang Tua 

 

Keterlibatan orang tua memberikan kekuatan positif, Burger (dalam 

Murk, 2006) menunjukan bahwa perasaan berkhasiat diasosiasi 

dengan penguasaan membantu dalam pengembangan diri dan bahwa 

orang tua yang mendorong anak-anak mereka menawarkan 

dukungan lebih positif dari pada mereka yang tidak. 

2. Kebahagiaan (penerimaan) Orang Tua 

 

Jumlah kualitas dan kehangatan orang tua atau penerimaan 

tampaknya pentingnya untuk pengembangan diri Bedner, Wells dan 

Peterson; Coopersmith; Rogers (Murk, 2006). Mencoba untuk 

menentukan komponen perilaku sikap itu sulit, tapi penerimaan 

istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan 

kesediaan orang tua untuk melihat kekuatan anak dan kelemahan, 

potensi dan keterbatasan. Penerimaan tersebut adalah “hangat” di 

bawah itu adalah seimbang, tidak buta, yang berarti bahwa 

persetujuan sederhana tidak terkait dengan harga diri. Sebaliknya, 

persetujuan belaka atau pujian belaka atau pujian lebih mungkin 

terkait dengan masalah seperti narsisme dan sebagainya. 

3. Harapan Orang Tua dan Konsistensi 

 

Harapan yang jelas dan batasan yang sikap orang sering dikaitkan 

dengan pengembangan diri yang positif pada anak-anak 

Coopersmith (Murk, 2006). Menetapkan harapan yang tinggi tetapi 

tidak mustahil, misalnya melibatkan menyediakan standar yang jelas 
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kelayakan. Menempatkan tujuan dan standar memungkinkan anak 

tahu bahwa bentuk-bentuk perilaku tertentu yang mampu, baik, atau 

“layak” dan diupayakan. Membangun dan mempertahankan batas 

ini prnting karena gagal untuk melakukannya adalah merusak harga 

diri dalam jangka panjang. Literatur yang sama, yang dapat 

ditemukan di hampir setiap teks standar pada perkembangan anak 

Newman dan Newman; Sigelman dan Shaffer (Murk, 2006) 

menunjukan bahwa batas yang terlalu berat atau terlalu keras 

ditegakkan juga bermasalah. 

4. Gaya Pengasuhan 

 

Perlakuan hormat, yang melibatkan mengakui kemanusiaan penting 

dari seorang anak ketika berhadapan dengan dia, sikap orang tua 

yang positif lain. Penelitian tentang gaya orang tua disiplin, 

misalnya menunjukan bahwa bukannya otoriter atau permisif, 

“demokratis” Coopersmith (Murk, 2006) atau pendekatan otoriter 

lebih kondusif untuk mengembangkan diri pada anak-anak. Ini 

berarti ada kemauan orangtua untuk mendiskusikan hal-hal dan 

bernegoisasi konflik tetapi tidah dengan mengorbankan melanggar 

standar dasar perilaku tertentu seperti menghormati hak orang lain. 

5. Modeling 

 

Copersmith dalam (Murk, 2006) pertama kali melihat hubungan 

positif antara tingkat Harga diri pada ibudan anak-anak mereka. 

Tapi Bednar, Wells, dan Peterson (dalam Murk, 2006) 
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memanfaatkan besar faktor ini dengan menunjukan bahwa orangtua 

benar-benar menunjukan yaitu menjalani, menunjukan, hadir dengan 

contoh) anak-anak mereka ke harga diri (atau kurangnya itu) oleh 

bagaimana mereka menangani tantangan sendiri, konflik, dan 

masalah-masalah mereka. 

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang 

membentuk harga diri yaitu orangtua, pola asuh dan perlakuan orangtua yang 

lebih berpengaruh membentuk harga diri dibandingkan pengaruh lingkungan 

teman sebaya atau sekolah. Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan 

harga diri pada siswa, maka perlu untuk mengetahui terlebih dahulu penyebab 

yang melatarbelakangi pembentukan harga diri. 

2.2.2 Kepercayaan Diri 

 

2.2.2.1 Pengertian Kepercayaan Diri 

 

Fatimah (2006) mengungkapkan bahwa kepercayaan diri adalah sikap 

positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan 

penilaian positif, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan/situasi 

yang dihadapinya. Keyakinan tersebut muncul karena individu mampu 

mengukur benarnya kemampuan yang dimikinya. kepercayaan diri merupakan 

ciri kepribadian yang mengandung arti keyakinan terhadap kemampuan diri 

sendiri. Selanjutnya Supriyo (2008) menyatakan bahwa kepercayaan diri 

adalah perasaan yang mendalam pada batin seseorang, bahwa ia mampu 

berbuat sesuatu untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya, umatnya dan 

agamanya, yang memotivasi untuk optimis, kreatif dan dinamis yang positif. 



33 
 

 

 

Orang yang kurang memiliki rasa kepercayaan diri cenderung memposisikan 

dirinya sebagai korban, merasa tidak puas terhadap dirinya, mengasihani 

dirinya sendiri dan mudah menyerah. 

Luxori (2001) menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah hasil dari 

perpaduan antara pikiran dan perasaan yang melahirkan perasaan rela terhadap 

dirinya sendiri. Dengan demikian kepercayaan diri, seseorang akan selalu 

merasa baik rela dengan kondisi dirinya, akan berfikir bahwa dirinya adalah 

manusia yang berkualitas di dalam berbagai bidang kehidupan, pekerjaan, 

kekeluargaan, dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirirnya seseorang 

yang memiliki kepercayaan diri akan selalu merasa bahwa dirinya adalah 

sososk yang berguna dan memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dan 

bekerja sama dengan masyarakat lainnya dalam berbagai bidang. Rasa 

kepercayaan diri yang dimiliki seseorang akan mendorongnya untuk 

menyelesaikan sikap aktivitas dengan baik. 

Hakim (2004) rasa kepercayaan diri yaitu suatu keyakinan seseorang 

terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut 

membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan didalam 

hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki 

kepercayaan diri akan optimis didalam melakukan semua aktivitasnya, dan 

mempunyai tujuan yang realistis, artinya individu tersebut akan membuat 

tujuan hidup yang mampu untuk dilakukan dengan keyakinan akan berhasil 

atau akan mencapai tujuan yang akan ditetapkannya. 
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Siswa yang memiliki kepercayaan diri akan mampu mengetahui 

kelebihan yang dimilikinya, karena siswa tersebut menyadari bahwa segala 

kelebihan yang dimiliki jika tidak dikembangkan, maka tidak akan ada artinya, 

akan tetapi kalau kelebihan yang dimilikinya mampu dikembangkan dengan 

optimal maka akan mendatangkan kepuasan sehingga akan menumbuhkan 

kepercayaan diri Individu yang memiliki kepercayaan diri akan memandang 

kelemahan sebagai hal yang wajar dimiliki menjadi motivasi untuk 

mengembangkan kelebihannya dan tidak akan membiarkan kelemahannya 

tersebut menjadi penghambat dalam mengaktualisasikan kelebihan yang 

dimilikinya. 

Dari beberapa pengertian mengenai kepercayaan diri, peneliti 

menyimpulkan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang yang lahir 

dari tekad dan keinginan sehingga menimbulkan perasaan puas terhadap 

dirinya baik yang bersifat batiniah maupun jasmaniah, puas dalam artian 

seseorang bertekad untuk melakukan apapun untuk mencapai tujuannya dan 

keingginannya untuk menghendaki sesuatu sehingga belajar untuk 

mendapatkannya. 

2.2.2.2 Aspek –aspek Kepercayaan Diri 

 

Lauster (2010) orang yang memiliki kepercayaan diri yang positif 

adalah mempunyai keyakinan kemampuan dirinya yaitu sikap positif 

seseorang tentang dirinya bahwa mengerti sungguh-sungguh akan apa yang 

dilakukannya. Sikap optimis yang positif adalah sikap seseorang yang selalu 

berpandang baik dalam menghadapi segala hal tentang dirinya, harapan, dan 
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kemampuannya. Obyektif adalah juga salah satu aspek kepercayaan diri yaitu 

memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran 

semestinya bukan menurut kebenaran diri pribadi. Bertanggung jawab yaitu 

kesediaan seseorang utnuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi 

konsekuensinya. Rasional dan realistis juga merupakan aspek dari kepercayaan 

diri yang berarti menganalisa suatu masalah, suatu hal, suatu kejadian dengan 

menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai kenyataan. 

2.2.2.3 Ciri- ciri Orang yang Memiliki Kepercayaan Diri 

 

Pada umumnya orang yang mempunyai kepercayaan diri lebih mudah 

terlibat secara pribadi dengan orang Iain dan lebih berhasil dalam hubungan 

interpersonal, karena dilandasi keyakinan akan kemampuan dirinya. Orang 

yang memiliki kepercayaan diri memiliki sikapyang positif terhadap dirinya 

sendiri, sehingga dalam melakukan sesuatu dia tidak merasa perlu 

membandingkan dirinya dengan orang-lain. Orang yang memiliki kepercayaan 

diri akan bebas mengarahkan pilihannya dengan tenaganya dan melibatkan 

berbagai alternatif pemikiran yaitu: Aktif mendekati tujuan, dapat 

membedakan antara pengetahuan dan perasaan serta memberi keputusan yang 

dipengaruhi intelektualnya, mampu secara mandiri menganalisi mengontrol 

pikirannva dalam hubungan yang tepat. Orang yang percaya diri akan mampu 

bersikap asertif serta mempunyai ketekunan dalam penyelesaian tugas dan 

dilihat dari sudut sosial, individu yang percaya diri mudah berfungsi sebagai 

bagian dari kelompok, dapat bekerja sama dengan orang lain dalam satu 

kelompok dan mampu mengambil peran sebagai pemimpin tanpa ragu-ragu 
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jika diperlukan (Yoder & Proctor, 1988). Individu tersebut dapat menerima 

kekalahan dan penolakan serta membawa kembali suasana hati pada kondisi 

normal secara cepat. 

Rini (2002) orang yang mempunya kepercayaan diri memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: (a) percaya akan kemampuan, (b) tidak terdorong untuk 

menunjukkan sikap konformis demi demi diterima orang lain/kelompok, (d) 

tidak mudah menyerah, (e) punya pengendalian diri yang baik, (f) memiliki 

harapan yang realistis. Fatimah (2010) menyebutkan beberapa 

ciri/karakteristik individu yang mempunyai kepercayaan diri yang 

proporsional, yaitu: (a) percaya akankemampuan diri, (b) berani menerima dan 

menghadapi diri dari penolakan orang lain, (c) memiliki harapan yang realistis 

terhadap diri sendiri, sehingga harapan itu tidak terwujud, ia tetap mampu 

melihat sisi positif dan situasi yang terjadi, (d) memiliki internal locus of 

control memandang keberhasilan/kegagalan. Bergantung serta tidak 

bergantung/mengharap bantuan orang lain. 

Syahin (2012) tanda seseorang yang memiliki kepercayaan diri adanya 

sikap yang optimis, tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain,  

dan dengan kemandiriannya seseorang tidak bergantung pada orang lain. Dari 

berapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa orang memiliki kepercayaan 

diri adalah (a) Optimis; (b) Pantang menyerah; (c) Mampu beradaptasi; (d) 

Mandiri; (e) pengendalian diri yang baik. 
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2.2.2.4 Tingkat Perkembangan Percaya Diri Pada Remaja 

 

Masa ini kepercayaan diri awal ditandai dengan konsep diri yang 

positif (Hurlock, 2012) konsep diri negatif pada remaja awal dapat disebabkan 

oleh faktor dari lingkungan. Hampir semua anak memiliki konsep diri yang 

kurang realistik mengenai penampilan dan kemampuannya kelak ketika 

dewasa. Remaja memperhatikan perubahan fisik dan lingkungan yang sedang 

dialaminya dan mengamati perilakunya yang canggung. Remaja menjadi 

kecewa karena apa yang terjadi berbeda dengan yang diharapkan sehingga hal 

itu akan memberi pengaruh buruk pada konsep diri. 

Remaja dapat mengembangkan konsep diri negatif dilihat dari perilaku 

nya berupa menarik diri dari lingkungan, sedikit melibatkan diri dalam 

kegiatan atau kelompok, menjadi agresif dan bersikap bertahan dan membalas 

dendam perlakuan yang dianggap tidak adil. Perilaku-perilaku tersebut 

mencerminkan rendahnya kepercayaan diri pada remaja. Sehingga remaja 

yang mengembangkan konsep diri negatif selama perkembangannya akan 

berdampak pada tertanamnya dasar-dasar rendah diri, lingkungan dan mampu 

mengembangkan konsep diri positif, mereka akan mampu mengembangkan 

kepercayaan diri sampai perkembangan tahap berikutnya. 

2.2.2.5 Tujuan Kepercayaan Diri 

 

Syahin (2012) menyatakan tujuan dari kepercayaan diri agar seseorang 

dapat menumbuhkan kepercayaan diri, seseorang hendaknya mempunyai 

kesadaran dan keyakinan akan kekuatan dan kemampuannya sendiri dengan 

kata lain mempunyai kepercayaan diri, diperlakukan usaha gigih yang 
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kontinyu dan penuh kesabaran yang harus ditempuh untuk membangun “pilar- 

pilar kepercayaan dirinya kokoh. Tujuh pilar yang dapat menyanggah rasa 

kepercayaan diri antara lain: mandiri, berpengetahuan luas, realistis, arserti, 

dapat duduk dan berdiri tegak, punya kelebihan. Agar kepercayaan diri  

tumbuh maka seseorang hendaknya menampilkan bahasa nonverbal seperti 

berani memandang wajah dan mata orang yang diajak bicara atau yang 

mengajaknya berbicara dan kontak ini terjadi dalam waktu yang relatif lama. 

Orang yang mempunyai kepercayaan diri dapat menggunakan bahasa 

verbal dan non verbal dengan tepat. Bahasa nonverbal meliputi gerak mata 

atau arah pandang mata, tinggi rendahnya suara, cepat lambatnya tempo, gerak 

tubuh.bahasa non verbal biasanya otomatis, karena ini akan muncul dengan 

sendirinya. Agar kepercayaan diri diri tumbuh, maka seseorang hendaknya 

menampilkan bahsa nonverbalseperti memandang wajah dan mata orang yang 

diajak bicara atau yang mengajaknya bicara dan kontak ini terjadi dalam waktu 

yang relatif lama. 

2.2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Kepercayaan 

Diri 

Faktor-faktor yang mempengaruhi diri seseorang menurut Hakim 

(2004) muncul pada dirinya sebagai berikut: 

a. Lingkungan Keluarga 

 

Keadaan keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama dan 

utama dalam kehidupan setiap manusia, lingkungan sangat 

mempengaruhi pembentukan awal rasa kepercayaan diri pada diri 
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seseorang. Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan seseorang 

terhadap segala aspek kelebihan yang ada pada dirinya dan diwujudkan 

dalam tingkah laku sehari-hari. 

Menurut hakim (2004) menjelaskan bahwa pola pendidikan keluarga 

yang bisa diterapkan dalam membangun rasa kepercayaan diri anak 

adalah untuk melatih anak berbicara tentang banyak hal,  

menumbuhkan sikap mandiri pada anak, menerapkan pola pendidikan 

yang demokratis, memperluas lingkungan pergaulan anak, tumbukan 

rasa tanggung jawab pada anak, dan tidak menuruti setiap permintaan 

anak. 

Disimpulakan bahwa rasa kepercayaan diri bisa tumbuh dan 

berkembang baik sejak kecil, jika seseorang berada di dalam 

lingkungan keluarga yang baik, namun sebaliknya jika lingkungan 

memadai menjadikan individu tersebut untuk percaya diri maka 

individu tersebut akan kehilangan proses pembelajaran untuk percaya 

pada dirinya sendiri. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan 

pertama dan utama yang sangat menentukan baik buruknya kepribadian 

seseorang. 

b. Pendidikan Formal 

 

Hakim (2004) menjelaskan bahwa kepercayaan diri siswa disekolah 

bisa dibangun melalui berbagai macam bentuk kegiatan seperti melatih 

diskusi berdebat, memupuk keberanian untuk bertanya, belajar 

berpidato, peran guru/ pendidik yang aktif bertanya pada siswa, 
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penerapan disiplinyang berkonsisten, aktif dalam pertandingan 

olahraga, mengikuti kegiatan ekstrakulikuler.Dapat disimpulkan faktor 

yang mempengaruhi rasa percaya diri adalah faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal yaitu kemampuan yang dimiliki individu 

dalam mengerjakan sesuatu yang mampu dilakukannya, keberhasilan 

individu untuk mendapatkan sesuatu yang mampu dilakukan dan 

dicita-citakan, keinginan dan tekat yang kuat untuk memperoleh 

sesuatu yang diinginkan hingga terwujud. Faktor eksternal yaitu 

lingkungan keluarga dimana lingkungan keluarga akan memberikan 

pembentukan awal terhadap pola kepribadian seseorang selanjutnya 

adalah lingkungan formal atau sekolah, dimana sekolah adalah tempat 

kedua untuk senantiasa mempraktikan rasa kepercayaan diri individu 

atau siswa yang telah didapat darilingkungan keluarga kepada teman- 

temannya dan kelompok bermainnya. 

c. Pendidikan Nonformal 

 

Salah satu modal utama untuk bisa menjadi seseorang dengan 

kepribadian yang penih dengan kepercayaan diri adalah memiliki 

kelebihan tertentu yang berarti bagi diri sendiri dan orang lain. Rasa 

percaya diri lebih mantap jika seseorang memiliki sesuatu kelebihan 

yang membuat orang lain merasa kagum. 

Paparan tentang berbagai hal yang mempengaruhi pengembangan 

kepercayaan diri diatas dapat disimpilkan bahwa pada dasarnya kepercayaan 

diri merupakan salah satu ciri sifat kepribadian bukan sifat bawaan atau 
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genetik. Tetapi merupakan sesuatu yang terbentuk dari interaksi dirinya 

dengan orang lain terutama keluarga sebagai orang terdekat. Setelah itu 

kelompok sebaya dan masyarakat dimana remaja tinggal. Selain itu usia, jenis 

kelamin, penampilan fisik serta frekuensi meraih prestasi merupakan faktor 

yang mempengaruhi percaya diri. 

Dari papararn diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi rasa percaya diri adalah faktor eksternal dan internal. Faktor 

internal yaitu kemampuan yang dimiliki individu dalam mengerjakan sesuatu 

yang mampu dilakukannya, keberhasilan individu untuk mendapatkan sesuatu 

yang mampu dilakukan dan dicita-citakan, keinginan dan tekat yang kuat 

untuk memperoleh sesuatu yang diingikan terwujud. Faktor eksternal yaitu 

lingkungan formal atau sekolah, dimana sekolah adalah tempat kedua untuk 

senantiasa mempraktikan rasa percaya diri. 

2.2.2.7 Gejala Rendahnya Kepercayaan Diri pada Remaja 

 

Banyak orang yang merasa tidak percaya diri sehingga membuat 

mereka mempermalukan dirinya sendiri dengan buruk, merasa diri tidak 

berguna dan tidak berharga. Kepercayaan diri adalah hal yang vital agar kita 

bisa hidup dengan lebih positif dan bisa merespon tantangan dalam hidup 

dengan lebih realistis. Orang yang kepercayaan dirinya besar berpotensi untuk 

sukses dalam kehidupan pribadi maupun karirnya. Karena itu, sangat penting 

bagi kita untuk mengetahui apa saja penyebab dari kurangnya rasa 

kepercayaan diri ini, sehingga kita bisa mengatasinya. 
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Penyebab kurangnya rasa kepercayaan diri ini bisa diketahui dengan 

menelusuri kembali sejarah seseorang. Rasa kepercayaan diri yang kurang 

adalah akibat dari kejadian buruk dimasa kanak-kanak yang telah membuat 

seseorang bersikap acuh tak acuh. Hasil akhir dari kurangnya kepercayaan diri 

biasanya mengarah pada penghukuman terhadap diri sendiri, yang akan 

merampas keyakinan diri dan membuat seseorang mengabaikan hidupnya dan 

bersikap negatif. Rasa kepercayaan diri mempengaruhi emosi seseorang dan 

punya potensi untuk memberi dampak yang serius. Orang yang tidak cukup 

kuat untuk menghadapi kurangnya rasa percaya diri bisa berbuat sesuatu yang 

akan menghancurkan dirinya sendiri. 

Paparan diatas dapat disimpilkan seseorang yang menyadari 

kekurangan adalah suatu kewajaran, dan bukan merupakan kesalahan, secara 

umum perasaan itu tidak akan mengurangi kepercayaan diri bahkan 

merupakan kestabilan dan persepsi. 

2.2.3 Harga diri dan kepercayaan diri pengguna media sosial 

 

Penggunaan media sosial yang aditif atau sering dapat mempengaruhi 

harga diri remaja itu sendiri dan dapat juga menumbuhkan perilaku narsisme 

pada diri remaja tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Okada (2010) 

menyimpulkan orang yang memiliki tingkat narsisme tinggi cenderung 

memiliki perilaku agresif yang ditunjukkan secara verbal namun terkadang 

juga ditunjukkan secara langsung. Penelitian yang dilakukan oleh Andreassen 

(2016) menyatakan terdapat hubungan yang positif antara penggunaan media 

sosial, harga diri dan narsisme. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti 
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di lapangan banyak siswa yang aktif menggunakan media sosial Instagram, 

bahkan tak jarang mereka mengedit foto yang diunggah ke Instagram agar 

terlihat semakin menarik dan banyak orang yang menyukainya. Bahkan ada 

juga yang banyak menggunakan hastag agar semakin mudah foto tersebut 

ditemukan oleh orang lain serta mengunggah foto selfie saat menghadiri acara 

event agar dapat diketahui publik. Siswa yang sering mengunggah foto di 

media sosial untuk mencari perhatian dapat menimbulkan perilaku narsisme di 

kalangan siswa itu sendiri. 

Media sosial online juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri 

pengunanya dan juga dapat mempengaruhi perasaan seseorang terutama 

wanita terhadap penampilannya. Menghabiskan waktu dimedia sosial dan 

memajang foto selfie membuat seseorang akan menurun rasa kepercayaan 

dirinya terhadap bentuk tubuhnya. Foto selfie adalah jenis foto potret diri yang 

diambil sendiri dengan menggunakan kamera. Penelitian yang 

menghubungkan antara kepercayaan diri dengan media sosial hafidz (2016) 

berdasarkan penelitian tersebut ditemukan hubungan antara waktu yang 

dihabiskan di media sosial dengan perbandingan negatif mengenai kesan 

tubuh. Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa media sosial 

mempengaruhi kepercayaan diri penggunanya. Penggunaan media sosial dapat 

mempengaruhi kepercayaan diri remaja dan juga menimbulkan banyak 

permasalahan. Penggunaan media sosial seringkali mengganggu proses belajar 

remaja, sebagai contoh ketika sedang belajar kemudiam ada notification 

chatting dari teman yang akhirnya dapat mengganggu proses belajar, dan 
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kebiasaan seorang remaja yang berkicau berkali-kali di twitter yang terkadang 

hanya untuk mengeluhkan betapa sulit pelajaran yang sedang di kerjakannya. 

Tidak berhenti sampai di situ saja, terdapat beberapa kasus seorang remaja 

yang dilaporkan hilang oleh orangtuanya yang ternyata kabur dengan teman 

baru yang dikenalnya di facebook. Berdasarkan berbagai contoh permasalahan 

dan fenomena tersebut semestinya media sosial digunakan sebagaimana 

mestinya, sesuai dengan fungsi media sosial sebagai alat komunikasi. 

Semestinya media sosial digunakan sebagai alat komunikasi yang baik bukan 

menyalah gunakannya untuk kejahatan dan hal lain yang melanggar hukum. 

2.2.4 Konseling kelompok cognitive behavior 

 

2.2.4.1 Pengertian konseling kelompok 

 

Konseling kelompok merupakan sebuah pengalaman pendidikan yang 

unik, dimana siswa dapat bekerja berasama untuk mengungkapkan ide, 

perilaku, perasaan, dan sikap, terutama yang berhubungan dengan 

pengembangan kepribadian dan peningkatan di sekolah (Myrick, 2011). 

Konselor menyediakan interaksi antar peserta dalam belajar yang akan 

membantu terbentuknya suatu hubungan. Anggota saling membuka diri, 

mendengarkan dengan baik dan memberikan tangapan kepada yang lainnya. 

Ketika isi atau topik diskusi terlihat sama dengan kegiatan pendidikan yang 

lain, konseling akan lebih terarah dan kuat. 

Istilah konseling kelompok mengacu pada penyesuaian rutin atau 

pengalaman perkembangan dalam lingkup kelompok. Konseling kelompok 

difokuskan untuk membantu konseli mengatasi problem mereka lewat 
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penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian hari kehari, contohnya fokus 

kepada modifikasi perilaku, pengembangan, keahlian, hubungan pribadi, 

problem seksualitas manusia, nilai atau pengambilan keputusan karir (Gibson, 

2011). 

Menurut Gibson (2011) konseling kelompok adalah proses 

interpersonal yang dipimpin oleh konselor terlatih secara profesional dan 

dilaksanakan dengan individu-individu yang sedang menghadapi problem- 

problem perkembangan khusus. Hal itu terfokus pada pikiran, perasaan, sikap, 

nilai, tujuan tingkah laku dan tujuan individu dan grup secara keseluruhan. 

Konseling kelompok merupakan sebuah layanan bantuan yang dalam 

pelaksanaannya membutuhkan sebuah dinamika, sedangkan dinamika akan 

tercipta apabila hubungan interpersonal didalam kelompok dapat berjalan 

dengan baik. Konseling kelompok adalah pengalaman-pengalaman 

perkembangan dan penyesuain diri sehari-hari dalam menjaga perkembangan 

dan pertumbuhan pribadi tetap dikoridor yang benar dan sehat (Gibson 2011). 

Konseling kelompok adalah proses konseling yang dilakukan dalam situasi 

yang dinamis untuk memfasilitasi individu dan membantu individu dalam 

mengatasi masalah yang dihadapi secara bersama-sama. 

Thompson (2003) mengemukakaan bahwa konseling kelompok adalah 

interpersonal yang mana anggota mengeksplorasi diri mereka dalam hubungan 

dengan orang lain. Dalam upaya mengubah sikap dan perilaku mereka. 

Mengembangkan kepekaan dan penerimaan lain-lain. Meningkatkan kesadaran 

diri dan mengembangkan rasa identitas. Merasa rasa memiliki dan mengatasi 
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perasaan terisolasi. Belajar mempercayai orang lain serta diri. Kenali dan 

negara daerah keyakinan dan nilai-nilai tanpa takut resepsi. Mentransfer apa 

yang dipelajari dalam kelompok ke luar dengan menerima tanggung jawab 

untuk memecahkan masalah sendiri. 

Selanjutnya Wibowo (2005) mengemukakan bahwa konseling 

kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam suasana  

kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada 

pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. 

Sedangkan menurut Thompshon (2003) mengemukakan bahwa konseling 

kelompok adalah proses interpersonal yang mana anggota mengeksplorasi diri 

mereka dalam hubungan dengan orang lain dalam upaya untuk mengubah 

sikap dan perilaku mereka, mengembangkan kepekaan dan penerimaan, 

meningkatkan keasadaran diri dan mengembangkan rasa identitas, merasa 

memiliki dan mengatasi perasaan terisolasi, belajar mempercayai orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

konseling kelompok adalah suatu layanan yang difokuskan untuk membantu 

konseli dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan, penyembuhan dan 

perkembangan dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi individu 

membantu individu berhubungan dengan orang lain secara realistis dan sukses 

dengan tugas-tugas perkembangannya, dengan memperhatikan perbedaan 

karakteristik dari anggota kelompok dan permasalahan yang dialaminya, 

melalui dinamika kelompok. 
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2.2.4.2 Tujuan Konseling Kelompok 

 

Penggunaan konseling kelompok dalam setiap kegiatan memiliki 

maksud dan tujuan yang diharapkan. Beberapa hal yang yang menjadi 

gambaran tujuan konseling kelompok menurut Corey (2011) antara lain adalah 

untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri, serta untuk 

mengembangkan identitas sebagai pribadi yang unik, untuk mengetahui 

kesamaan kebutuhan dan masalah sesama anggota dan untuk mengembangkan 

rasa keterhubungan, membantu anggota kelompok belajar bagaimana 

membangun hubungan intim dan bermakna, membantu anggota kelompok 

dalam menemukan sumber daya dalam keluarga dan masyarakat sebagai cara 

mengatasi keprihatinan mereka, meningkatkan penerimaan diri, kepercayaan 

diri, harga diri, dan untuk mencapai pandangan baru tentang diri sendiri dan 

orang lain. Sementara Menurut Corey (2012) tujuan konseling kelompok bagi 

anggota kelompok adalah sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri; untuk 

mengembangkan rasa identitas yang unik seseorang. 

2) Untuk mengenali kesamaan kebutuhan dan masalah anggota dan 

untuk mengembangkan rasa keterhubungan. 

3) Untuk membantu anggota belajar bagaimana untuk membangun 

hubungan yang berarti dan akrab 

4) Untuk membantu anggota dalam menemukan sumber daya dalam 

keluarga mereka dan masyarakat sebagai cara mengatasi keprihatinan 

mereka. 
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5) Untuk meningkatkan penerimaan diri, kepercayaan diri, harga diri, 

dan untuk mencapai tampilan baru diri sendiri dan orang lain. 

6) Untuk mempelajari cara untuk mengekspresikan emosi seseorang 

dengan cara yang sehat. 

7) Untuk mengembangkan kepedulian dan kasih sayang untuk 

kebutuhan dan perasaan orang lain. 

8) Untuk menemukan cara alternatif untuk menangani isu-isu 

perkembangan yang normal dan penyelesaian tertentu. 

9) Untuk meningkatkan arah diri, saling ketergantungan, dan tanggung 

jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. 

10) Untuk menyadari pilihan seseorang dan untuk membuat pilihan bijak. 

 

11) Untuk membuat rencana yang spesifik untuk mengubah perilaku 

tertentu. 

12) Untuk mempelajari keterampilan sosial yang lebih efektif. 

 

13) Untuk mempelajari cara untuk menantang orang lain dengan hati-hati, 

perhatian, kejujuran, dan keterusterangan. 

14) Untuk memperjelas nilai-nilai seseorang dan memutuskan apakah dan 

bagaimana memodifikasi mereka 

Melalui proses hubungan konseling kelompok, anggota kelompok 

menemukan arti memberi dan menerima dukungan emosional dan pemahaman 

dalam jenis yang berbeda dan lebih positif (Berg, Landreth & Fall, 2006). Bagi 

siswa, konseling kelompok dapat bermanfaat sekali karena melalui interaksi 

dengan anggota-anggota kelompok mereka memenuhi beberapa kebutuhan 
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psikologis, seperti kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman 

sebaya dan diterima oleh mereka; kebutuhan untuk bertukar pikiran dan 

berbagai perasaan; kebutuhan menemukan nilai-nilai kehidupan sebagai 

pegangan; dan kebutuhan untuk menjadi lebih independen serta lebih mandiri. 

Dalam susasana konseling kelompok mereka mungkin merasa lebih mudah 

membicarakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi daripada dalam 

konseling individual; lebih rela menerima sumbangan pikiran dari seorang 

rekan anggota atau konselor yang memimpin kelompok itu daripada bila 

mereka berbicara dengan seseorang konselor dalam konseling individual 

(Winkel & Hastuti, 2012) 

Menurut Wibowo (2005) kesuksesan konseling kelompok sangat 

dipengaruhi oleh sejauh mana keberhasilan tujuan yang akan dicapai dalam 

layanan konseling kelompok yang diselenggarakan yaitu pengembangan 

pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh 

masing-masing anggota kelompok, agar terhindar dari masalah dan masalah 

terselesaikan dengan cepat melalui anggota kelompok yang lain. 

Menurut Corey (2012) tujuan dilaksanakannya layanan konseling 

kelompok meliputi membantu individu mencapai perkembangan perilaku yang 

positif dan mencapai keterampilan interpersonal yang efektif, memberdayakan 

proses kelompok untuk memfasilitasi modifikasi perilaku dalam hal ini adalah 

efikasi diri, dan membantu anggota kelompok memperoleh dan belajar 

perilaku baru yang diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Menurut Gibson 

dan Mitchell (2011) menjelaskan konseling kelompok bertujuan untuk: 1) 
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konseli dapat mengeksplorasi dirinya sendiri, 2) mendapatkan pemahaman atas 

perasaan dan perilakunya, 3) mengembangkan hubungan positif dengan orang 

lain, 4) belajar bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. 

Berdasarkan teori-teori yang dijelaskan oleh beberapa pakar diatas 

dapat peneliti simpulkan tujuan konseling kelompok adalah berkembangnya 

kemampuan sosialisasi siswa khususnya kemampuan berkomunikasinya. 

Melalui konseling kelompok hal-hal yang dapat menghambat atau 

mengganggu sosialisasi dan komunikasi siswa diungkap dan didinamikakan 

melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi 

siswa berkembang secara optimal. 

2.2.4.3 Dinamika Kelompok 

 

Dinamika kelompok mengacu pada proses yang sedang berlangsung 

dalam kelompok, pergeseran, mengubah individu dan kelompok secara 

keseluruhan variabel, termasuk tingkat partisipasi, resistensi, pola komunikasi, 

hubungan antar anggota dan antara anggota dan pemimpin, perilaku non 

verbal, nada perasaan. Dinamika kelompok terus dan terus-menerus 

berinteraksi sepanjang sesi, penekanan bergeser, berubah bahkan ketika anda 

mengamati mereka, dan semua yang penting dalam memahami apa yang 

terjadi dalam kelompok. Namun, dinamika yang harus individual didefinisikan 

dan dijelaskan. Berikut ini adalah deskripsi dinamika kelompok, bersama 

dengan ringkasan dinamika fokus untuk setiap tahapan perkembangan 

kelompok (Brown, 2004). 
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a. Tingkat Partisipasi 

 

Sejauh mana peserta bekerja sama, berinteraksi satu sama lain dan dengan 

pemimpin, berkontribusi pada kemajuan dan fungsi kelompok, dan 

berusaha untuk mendapatkan pengetahuan dari pengalaman menentukan 

tingkat partisipasi mereka. Bagaimana anggota berpartisipasi? Apakah 

mereka aktif, pasif, cemberut, enggan, atau ditarik ? apakah keterlibatan 

mereka berubah secara signifikan di beberapa titik? Misalnya, apakah 

mereka menjadi energi atau terdiam setelah diskusi? Mengamati jenis- 

jenis perilaku membantu anda mengukur kebutuhan peserta, intensitas 

emosi terangsang, dan dampak dari kelompok dan pengalaman tertentu. 

b. Perlawanan 

 

Anda harus mengharapkan perlawanan, yang akan berkisar dari ringan 

sampai intens. Kehadiran perlawanan diamati adalah sinyal yang menolak, 

anda mungkin perlu mengeksplorasi dengan memberi beberapa alasan 

untuk perlawanan misalnya, jika anggota tidak ingin melakukan latihan 

atau aktivitas tertentu, anda dapat memulai diskusi tentang persepsi 

mereka tentang kegunaan aktivitas. Hanya meminta apa tentang aktivitas 

adalah belokan dapat menghasilkan beberapa informasi yang berharga. 

Salah satu yang andaa tidak harus melakukan bagaimanapun adalah untuk 

mencoba dan kerusakan perlawanan. 

c. Pola Komunikasi 

 

Anggota akan berkomunikasi terutama melalui pemimpin, terutama 

diawal. Anda dapat menfasilitasi komunikasi anggota ke anggota dengan 
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menyarankan bahwa anggota berbicara satu sama lain secara langsung 

dari pada melalui anda. Pola main untuk mengamati adalah beberapa 

anggota berbicara dan saling mendukung, sementara anggota lainnya 

dikecualikan. Anda dapat membantu membawa anggota dikeluarkan 

kedalam kelompok dengan meminta masukan mereka. Bagaimana 

komunikasi berlangsung adalah pola tambahan untuk mengawasi waktu, 

anda tidak bisa menilai dengan satu insiden. Apakah anggota kelompok 

berkomunikasi dalam hangat, penuh perhatian, cara yang mendukung? 

Atau komunikasi dingin, bermusuhan, atau marah ? apakah anggota 

tampil waspada, menyendiri, atau tentatif ketika mereka berkomunikasi? 

Pola individual maupun pola kelompok harus diamati. 

d. Hubungan 

 

Anda harus melihat bagaimana angota berhubungan satu sama lain dan 

untuk anda. Bahkan kelompok yang anggotanya tidak asing satu sama lain 

mungkin tentatif pada awalnya dan lebih fokus pada perbedaan daripada 

persamaan. Pemimpin biasanya dianggap sebagai ahli diawal. Anggota 

akan mengharapkan anda untuk menyediakan semua kebutuhan yang tak 

terucapkan mereka dan harapan. Kadang-kadang anggota akan mencari 

dan bersaing untuk mendapatkan perhatian dan persetujuan. Anda dapat 

bekerja untuk membantu anggota membangun hubungan dengan satu 

sama lain dan memberdayakan mereka untuk bertanggung jawab dan 

berkontribusi untuk pembelajaran mereka sendiri bukannya ingin anda 

untuk memberikan segalanya. 
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e. Perilaku Nonverbal 

 

Postur, gerak tubuh, nada suara, dan perilaku nonverbal lainnya 

memberikan petunjuk yang signifikan untuk apa yang anggota mengalami, 

ini sinyal nonverbal disebut metacommunication. Hal ini umumnya 

dianggap refleksi lebih akurat dari keadaan internal seseorang dari 

komunikasi untuk lisannya misalnya, kata-kata dan suara seseorang 

mungkin terdengar tenang, tapi postur tegang, mata menyipit, dan tinju 

terkepal bertentangan dengan kata-kata. 

f. Nada Perasaan 

 

Anda bisa mendapatkan ide yang baik dari seberapa baik kelompok ini 

mengalami kemajuan dengan tuning kedlam perasaan nada kelompok. Ini 

panggilan untuk tingkat tinggi kesadaran diri pada bagian anda, karena 

anda harus mendengarkan apa yang anda rasakan sebagai refleksi 

kemungkinan apa yang kelompok yang merasa. 

g. Terangsang / Perasaan Disajikan 

 

Perasaan terangsang dapat berlangsung atau tidak langsung menyatakan 

atau mereka mungkin harus ditekan. Seseorang pemimpin harus waspada 

terhadap perasaan yang diekspresikan dengan cara tidak langsung, 

terutama yang intens, serta mengambil hati untuk menanggapi perasaan 

secara langsung diungkapkan. Perasaan tertekan mungkin lebih 

mengganggu dalam beberapa hal, namun kelompok-kelompok 

psychoeducational umumnya tidak diharapkan untuk menangani ini. Hal 



54 
 

 

 

ini lebih tepat yang perasaan ditekan ditangani dalam kelompok konseling 

atau terapi. 

2.2.4.4 Peran Pemimpin Kelompok 

 

Menurut Corey (2012) pemimpin kelompok adalah salah satu 

komponen penting dalam pelaksanaan konseling kelompok. Pemimpin 

kelompok dapat memperoleh pengetahuan teoritis dan praksis dari dinamika 

kelompok dan terampil dalam prosedur diagnostik dan teknis. Natawidjaja 

(2009) menyatakan empat peran utama konselor sebagai pemimpin kelompok, 

yaitu: 1) memfasilitasi proses terjadinya interaksi diantara sesama anggota 

kelompok serta konselor berupaya menciptakan kondisi yang mengundang 

para anggota untuk terlibat aktif dalam proses interaksi antar anggota. 2) 

konselor berupaya membantu para anggota kelompok untuk saling belajar satu 

sama lain. 3) membantu para anggota kelompok mengembangkan dan 

merumuskan tujuan-tujuan pribadinya. 4) konselor perlu mendorong para 

anggota kelompok untuk menterjemahkan wawasan dan pikiran mereka  

hingga menjadi rencana yang konkrit. 

2.2.4.5 Keunggulan dan Keterbatasan Konseling Kelompok 

 

Layanan bimbingan kelompok memiliki beberapa keunggulan jika 

dibandingkan dengan bentuk layanan bimbingan dan konseling lainnya. 

Menurut Wibowo (2005) kelebihan layanan konseling kelompok yaitu 

kepraktisan, perubahan perilaku, komunikasi yang efektif, mempelajari 

keterampilan sosial, saling memberi dan menerima bantuan, belajar lebih 

memahami orang lain dan menghargai kepribadian orang lain. 
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Pandangan Wibowo (2005) menyatakan konseling kelompok dapat 

menciptakan kondisi dan suasana yang memungkinkan individu dapat menilai 

kembali pikiran, perasaan dan perilaku mereka, mengubah persepsi, sikap dan 

perasaan atau tindakan mereka berarti membekali mereka untuk mengalami 

dan menghadapi tugas-tugas kehidupan. Keterbatasan konseling kelompok 

menurut Wibowo (2005) tidak semua siswa cocok berada dalam kelompok, 

lebih- lebih yang akan dikatakan terasa memalukan bagi dirinya, persoalan 

pribadi satu kelompok makin kurang mendapat perhatian dan tanggapan 

sebagaimana mestinya. 

Dapat disimpulkan bahwa keunggulan dan keterbatasan konseling 

kelompok adalah siswa yang mengalami kesulitan dalam menggungkapkan 

permasalahan maka dalam suasana layanan konseling kelompok dapat 

memungkinkan bagi siswa tersebut untuk mengungkapkan permasalahannya 

secara leluasa. Keterbatasan konseling kelompok adalah tidak semua siswa 

mampu untuk terbuka dan masih memiliki rasa ketakutan untuk percaya 

dengan orang lain. 

2.2.5 Karakteristik Konseling Kelompok CBT 

 

2.2.5.1 Pengertian Konseling Kelompok CBT 

 

Pendekatan CBT dalam konseling kelompok dengan harapan melalui 

proses pengubahan secara kognitif dapat mempengaruhi proses berprilaku 

seseorang. Dalam pendekatan CBT beranggapan bahwa segala sesuatu yang 

dipikirkan manusia sangat menentukan bagaimana mereka berperilaku dan 

dipikirkan manusia sangat menentukan bagaimana berperilaku dan merasakan. 
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Beck dan Weisher (dalam Glading, 2012). Terapi kognitif perilaku telah 

disesuaikan untuk pasien dengan beragam tingkat pendidikan dan berpendapat 

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

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

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

ini digunakan dalam kelompok, pasangan, dan format keluarga (Beck & 

Judith, 2011). CBT bekerja pada prinsip bahwa perilaku dan emosi tergantung 

kepada persepsi tentang apa yang dipahami. Apa yang individu pikirkan serta 

mengantisipasi bisa sangat mempengaruhi reaksi terhadap peristiwa dan orang 

lain (Foreman, 2011). 

Pelaksanaan konseling CBT menggunakan penempatan kelompok 

efektif dalam mengatasi permasalahan kecemasan, depresi sampai dengan 

permasalahan akademik lainnya (White, 2000). Terapi kognitif perilaku adalah 

bentuk pengobatan berbagai masalah spesifik yang untuk beragam populasi 

klien. Sifat terstruktur dari sebuah kelompok menarik bagi banyak orang yang 

memfasilitasi kelompok psychoeducational. Praktisi kognitif perilaku 

menerapkannya secara singkat, aktif, direktif, kolaboratif, pada situasi saat ini 

(dalam Corey, 2012). Konseling kelompok CBT menjadi pendekatan yang 

cukup efektif dan bisa dintegrasikan dengan teknik lain seperti menggunakan 

music terapi (Situmorang, 2018). 

Sebuah asumsi dasar dari perspektif kognitif perilaku adalah 

sebahagian perilaku bermasalah yang bersumber dari segi kognisin dan emosi 

telah dipelajari dan dapat dimodifikasi oleh pembelajaran baru. Proses ini 
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sering disebut “terapi” namun komponen penting dari proses ini adalah 

pendidikan anggota kelompok yang terlibat dalam proses belajar mengajar, 

diajari bagaimana mengembangkan perspektif tetang cara belajar. Jika 

dikaitkan berbagai pendapat ahli diatas maka konseling CBT merupakan suatu 

proses konseling yang dilakukan terhadap beberapa orang, yang difasilitasi 

oleh konselor. 

Didalam kegiatan konseling kelompok tersebut terdapat proses yang 

berlangsung, dan ada pula fungsi terapeutik didalamnya sehingga dapat 

mengeksplore berbagai masalah dan juga bagaimana solusinya yang akan 

diperoleh selama berlangsungnya kegiatan konseling kelompok. Dalam 

membentuk kelompok anggotanya bisa bervariasi antara 3-8 orang dengan 

berbagai pertimbangan tertentu, untuk jadwal pertemuan bisa dilakukan setiap 

minggu atau juga bisa menyesuaikan kebutuhan. 

2.2.5.2 Karakter Pendekatan Konseling Kelompok CBT 

 

Pendekatan konseling kelompok CBT dapat terjadi tanpa wawasan 

yang mendasari dinamika. Terapi kognitif perilaku menggunakan premisi 

bahwa perubahan perilaku dapat gterjadi sebelum atau bersamaan dengan 

proses memahami diri sendiri menjadi lebih baik. Praktisi kelompok yang 

menggunakan fungsi kerangka kognitif perilaku dapat menembangkan teknik 

dan strategi dari beragam sudut teoritis. Namun, efektifitas metode ini dalam 

memenuhi tujuan terapeutik harus ditunjukan secara scientific. pendekatan 

CBT memberikan pemberdayaan, berpusat pada individu dan kerangka 

terstruktur untuk kerja kolaboratif antara praktisi dan klien (Grant, 2004). 
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Pemimpin kelompok kognitif perilaku baik dokter dan ilmuan yang 

berkaitan dengan pengujian keampuhan teknik ini. Para pemimpinan ini 

mengikut perkembangan anggota kelompok melalui pengumpulan data 

berlangsung sebelum, selama dan setelah semua intervensi. Seperti itu 

pendekatan memberikan kedua pemimpin kelompok dan anggota dengan terus 

menerus umpan balik tentang kemajuan terapi. 

Terapi perilaku kognitif memiliki beberapa karakteristik unik yang 

membedakan dari sebagian besar kelompok pendekatan lain. Hal ini 

bergantung pada prinsip-prinsip dan prosedur dari metode ilmiah, dan prinsip 

eksperimen ini berasal dari pembelajaran secara sistematis yang terapkan 

untuk membantu orang merubah perilaku maladaptif. Karakter yang menonjol 

dari kognitif perilaku adalah kepatuhan yang sistematis untuk spesifikasi dan 

pengukuran. Konsep dan prosedur yang dinyatakan secara eksplisit, diuji 

secara empiris, dan direvisi terus. Karakteristik terapi perilaku menurut Corey 

(2012) meliputi penilaian perilaku, ketepatan menetapkan tujuan perawatan 

kolaboratif, merumuskan prosedur pengobatan spesifik sesuai dengan masalah 

tertentu, mengevaluasi hasil belajar secara objektif. 

Menurut Corey (2012) penilaian perilaku melibatkan tiga karakteristik 

yang konsisten dengan terapi perilaku, yaitu: 

1. Tujuan Utama Terapi 

 

Aspek yang paling unik dari CBT dengan kelompok adalah tujuan 

spesifik perubahan. Pendekatan CBT terapi kelompok lebih konkret 

daerah tujuan spesifik perubahan dibandingkan modalitas lainnya. 
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Dalam kebanyakan kelompok CBT, tahap awal kerja kelompok yang 

dikhususkan untuk klien memperluas final langkah penilaian mereka 

dengan merumuskan pernyataan spesifik dari tujuan pribadi yang ingin 

mereka capai. Tujuan identifikasi menentukan arah gerakan terapi. 

Meskipun pemimpin kelompok memamandu diskusi tujuan dan bekerja 

sama dengan anggota, anggota kelompok sendiri memilih tujuan 

pribadi mereka (Corey, 2012). 

Anggota kelompok menguraikan perilaku bermasalah, mereka ingin 

menggubah dan keterampilan baru yang mengganggu fungsi efektif, 

mengatasi depresi, belajar keterampilan komunikasi, mengembangkan 

strategi pemecahan masalah untuk mengatasi berbagai situasi yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pada awal tahap sesi agenda 

diatur untuk memprioritaskan tujuan anggota dan untuk menjelaskan 

bagaimana waktu akan dihabiskan. Agenda ini diciptakan oleh anggota 

dan pemimpin kelompok. Sebuah kelompok CBT yang terbaik adalah 

usaha kolaboratif. 

a) Rencana Treatmen 

 

Setelah anggota telah ditentukan tujuan mereka, rencana pengobatan 

untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan. Teknik perilaku kognitif 

berorientasi tindakan, diharapkan untuk menggambil peran aktif 

dengan tugas masing-masing. Awalnya pemimpin  kelompok 

umumnya mengembangkan rencana secara kolaboratif yang mencakup 

setiap anggota kelompok. Setelah penilaian awal, dan sebagai anggota 
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belajar keterampilan yang diperlukan, peserta kelompok bersama-sama 

dengan strategi intervensi brastorm pemimpin kelompok yang mungkin 

digunakan atau spesipik tindakan yang mungkin diambil. Pada 

akhirnya, orang dengan masalah adalah hakim dari strategi atau 

tindakan ia harus mengambil. Beberapa teknik yang paling umum 

digunakan termasuk modeling, membentuk latihan perilaku, 

pembinaan, pekerjaan, umpan balik, restrukturasi kognitif, 

desensitisasi, pemecahan masalah, meditasi, latihan relaksasi dan 

pemberian informasi. 

b) Tujuan Evaluasi 

 

Setelah perilaku sasaran telah diidentifikasi dengan jelas, tujuan 

pengobatan tertentu dan prosedur terapi digambarkan, hasil terapi dapat 

secara obyektif dinilai. Karena kelompok CBT menekankan pentingnya 

mengevaluasi efektifitas teknik mereka memerkerjakan, penilaian 

kemajuan klien ke arah tujuan mereka sedang berlangsung. Jika 

kelompok tertentu selama 10 minggu untuk keterampilan sosial, 

misalnya data dasar tentang keterampilan ini kemungkinan akan 

diambil pada sesi awal. Pada setiap sesi berikutnya penilaian perubahan 

perilaku dapat dilakukan sehingga anggota dapat menentukan 

bagaimana berhasil tujuan mereka terpenuhi. Menyediakan anggota 

umpan balik adalah bagian penting dari terapi kelompok perilaku 

kognitif. 
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Unsur lain yang harus dipertimbangkan adalah apakah kelompok 

memiliki satu pemimpin atau lebih. Untuk kelompok yang sedang berlangsung 

dengan orang dewasa, sekitar delapan anggota dengan satu pemimpin 

tampaknya menjadi ukuran yang lebih baik. Kelompok untuk anak-anak 

mungkin lebih kecil yakni sejumlah tiga atau empat anak. Secara umum, 

kelompok harus memiliki banyak kesempatan untuk interaksi yang cukup 

sehingga dapat memberikan setiap orang kesempatan untuk berpartisipasi 

tanpa kehilangan rasa “kelompok“. Frekuensi dan lamanya pertemuan 

konseling kelompok tergantung pada jenis kelompok dan sampel batas 

tertentu, pada pengalaman pemimpin. Sekali seminggu adalah format khusus 

untuk sebagian besar konseling kelompok dengan anak-anak dan remaja 

biasanya lebih baik sering namun dengan sesi yang lebih pendek. Untuk orang 

dewasa yang relatif baik 2x1 jam setiap minggu sehingga memungkinkan lebih 

intensif. Pertemuan kelompok tidak harus setiap minggu, meskipun ini adalah 

kekhasan konseling kelompok (Corey, 2012) 

Konseling kelompok merupakan suatu proses yang melibatkan 

konselor dalam hubungan dengan sejumlah klien pada waktu yang sama. 

Jumlahnya dapat bervariasi, yang ideal maksimal 6 meskipun biasanya jumlah 

tersebut berkisar antara 4-8 orang. Konseling kelompok adalah suatu proses 

interpersonal yang dinamis yang menitikberatkan (memusatkan) pada 

kesadaran berpikir dan tingkah laku, melibatkan fungsi terapuetik, berorientasi 

pada kenyataan, ada rasa saling percaya mempercayai, ada pengertian, 

penerimaan dan bantuan (Wibowo, 2005). 
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Dengan demikian dapat disimpulakan konseling kelompok CBT 

merupakan terapi kelompok yang terdirindari sekitar 4-8 orang, didalam 

pelaksanaannya faktor kognitif yang dimasukkan ke dalam praktek kerja 

kelompok perilaku, dan dirumuskan teknik-teknik yang menyentuh ranah 

kognitif dan sosial dari segi pembelajaran diri pada pengkondisian tradisional. 

Banyak kelompok yang dirancang terutama untuk meningkatkan derajat 

kontrol klien dan kebebasan dalam aspek-aspek tertentu dari kehidupan sehari- 

hari. 

Keputusan untuk menggunakan teknik-teknik tertentu berdasarkan 

efektivitas mereka menunjukan. Kisaran teknik ini cukup luas, dan banyak 

praktisi kelompok CBT sangat selektif dalam pilihan mereka dari prosedur 

perawatan. Mereka bersedia untuk menarik teknik dan banyak pendekatan 

terapi dalam membantu anggotanya mengubah pola pikir mereka, perasaan, 

dan akting. 

Pemilihan pendekatan ini diharapkan individu yang mengalami 

rendahnya kepercayaan diri dengan mengubah perilaku secara spesifik dan 

terarah dan bahwa pada kenyataannya seseorang yang mengalami rendahnya 

kepercayaan diri pada dasarnya memiliki pola kognitif yang salah hal tersebut 

yang memdasari peneliti konseling kelompok dengan pendekatan CBT. 

2.2.5.3 Peran Pemimpin Kelompok CBT 

 

Corey (2012) menjelaskan bahwa pemimpin kelompok membantu 

anggota kelompok dalam memecahkan masalah dan mengembangkan 

keterampilan baru. Pemimpin kelompok harus terampil dalam berbagai 
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inervensi singkat yang ditujukan, agar efisien dan efektif. Pemimpin kelompok 

kognitif perilaku mengasumsikan bahwa anggota kelompok belajar dan 

berlatih keterampilan sosial dalam kelompok, sehingga mereka dapat 

berperilaku untuk hidup sehari-hari. 

Peran pemimpin kelompok pada pendekatan kognitif perilaku memiliki 

struktur yang rinci, berorientasi masalah dan cenderung memanfaatkan 

intervensi jangka pendek. Adapun beberapa peran dari pemimpin kelompok 

kognitif perilaku di antarannya, pemimpin kelompok menarik beragam teknik 

yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama, pemimpin memberikan 

penguatan kepada anggota untuk mengembangkan keterampilan baru, 

pemimpin mengajarkan anggota kelompok bahwa mereka bertanggung jawab 

untuk menjadi terlibat baik dalam kelompok maupun diluar kelompok, 

pemimpin membantu anggota kelompok untuk berlatih keterampilan baru dan 

menerapkannya di rumah serta arahnya yang tepat dibuat ketika tujuan yang 

wajar belum tercapai. 

Fungsi utama dari pemimpin adalah melayani sebagai model perilaku 

yang tepat dan mempersiapkan anggota sebagai model dengan peran bermain 

untuk satu sama lain. Pemimpin kelompok diharapkan mampu menerapkan 

pengetahuan mereka tentang prinsip-prinsip perilaku dan keterampilan untuk 

penyelesaian masalah. Dalam pandangan bandura, salah satu proses yang 

mendasar dimana klien belajar perilaku baru adalah imitasi dari pemodelan 

sosial yang disediakan oleh terapis. Oleh karena itu, pemimpin kelompok 
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harus menyadari dampak dari nilai-nilai mereka, sikap, dan perilaku pada 

anggota serta perilaku anggotanya satu sama lain. 

2.2.5.4 Tahapan Konseling Kelompok 

 

Tahapan-tahapan perkembangan yang dialami oleh kelompok selama 

menjalani konseling merupakan suatu proses. Proses disini berarti suatu 

langkah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan konseling. Dalam 

melaksanakan konseling kelompok ada beberapa tahapan yang harus 

dilakukan, Wibowo (2005) mengemukakan bahwa tahapan konseling 

kelompok dibagi menjadi empat tahapan, yaitu tahap permulaan, tahap  

transisi, tahap kerja, dan tahap pengakhiran. Corey (2012) mengelompokkan 

tahapan proses konseling kelompok menjadi tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap 

kerja, tahap akhir. Penjelasannya sebagai berikut. 

1. Tahap Awal 

 

Calon anggota kelompok umumnya mengetahui sedikit tentang program 

perilaku kognitif, sehingga sangat penting mereka diberikan semua informasi 

yang terkait tentang proses kelompok sebelum mereka bergabung. Wawancara 

group awal dan perorangan, dilakukan sesi pertama kelompok yang 

dikhususkan untuk mengeksplorasi calon anggota dengan harapan dan untuk 

membantu mereka memutuskan apakah mereka akan bergabung dengan grup. 

Mereka yang memutuskan untuk bergabung menegosiasikan kontrak 

perawatan, untuk merinci bagaimana harapan pemimipin kelompok terhadap 

anggota kelompok dan sebaliknya yang diharapkan anggota kelompok 

terhadap pemimpin kelompok. Ledley et al. (2005) menekankan pentingnya 
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klien membantu membuat informasi keputusan tentang terapi kognitif 

behavioral. Anggota kelompok harus diberitahu tentang apa terapi kognitif 

behavioral, cara kerjanya, dan apa yang unik dalam pendekatan terapeutik. 

Ledley et al. (2005) juga menentukan empat poin kunci yang dapat menjadi 

informasi proses dalam kelompok yang meliputi sebagai berikut : 

a. Anggota kelompok perlu tahu arti kolaboratif empirisme, yang melibatkan 

kemitraanantara terapis kelompok dan anggota dalam menangani masalah 

yang mereka bawa kesebuah kelompok. 

b. Anggota kelompok harus diberitahu bahwa cognitive behavior umumnya 

memiliki bentuk waktu yang terbatas dalam treatment. 

c. Berguna untuk membiarkan anggota mengetahui bahwa umumnya tujuan 

mereka dapat dicapai secara cepat karena cognitive behavior adalah, aktif 

terstruktur, direktif pendekatan, terfokus pada masalah dan sekarang untuk 

membantu individu menangani masalah psikologis. 

d. Anggota kelompok dapat diinformasikan bahwa praktisi perilaku kognitif 

bergantung pada teknik yang telah terbukti efektif. Bagian dari proses 

informasi dengan melibatkan penggunaan mengeksplorasi makna dari 

kerahasiaan dan batas-batasnya dalam konteks kelompok. 

Selama fase awal kelompok, anggota belajar bagaimana fungsi 

kelompok dan bagaimana setiap sesi terstruktur. Tugas kunci pada tahap 

kesepakatan ini adalah membantu anggota berkenalan, berorientasi, 

meningkatkan motivasi anggota kelompok, memberikan rasa harapan bahwa 

perubahan itu mungkin ada, mengidentifikasi masalah untuk eksplorasi, 
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menciptakan rasa aman, dan membangun kohesi dari awal. Membangun 

kohesi adalah dasar untuk kerja yang efektif pada setiap tahap perkembangan 

kelompok, dan pemimpin memiliki peran sentral dalam membangun 

kepercayaan dan menciptakan iklim yang kondusif. 

Reinecke dan Freeman (2003) menunjukkan bahwa setiap sesi 

menyimpulkan dengan tinjauan atau ringkasan sesi. Proses ini, yang paling 

baik dilakukan oleh anggota kelompok, kesempatan ditawarkan pada peserta 

untuk memperjelas tujuan mereka dan mengidentifikasi wawasan dan 

keterampilan yang telah dieksplorasi. Selain ringkasan, anggota juga dapat 

diminta tanggapan mereka terhadap sesi yang sudah yang berjalan. 

Rose (1998) menekankan bahwa pemimpin awalnya harus berusaha 

untuk membuat kelompok menarik bagi anggotanya, menciptakan situasi 

kelompok yang membutuhkan kompetensi sosial pada setiap anggota, 

membuat peran fungsional yang banyak sehingga anggota dapat bermain 

dalam kelompok, mendelegasikan tanggung jawab kepemimpinan kepada 

anggota secara bertahap dan tepat pada situasi sekarangdi mana anggota 

berfungsi sebagai mitra terapi untuk satu sama lain, berfungsi mengontrol 

konflik kelompok yang berlebihan, mencari cara untuk melibatkan semua 

anggota dalam interaksi kelompok. Sebagai kelompok berkembang, bergerak 

dari menjadi pemimpin direktif untuk melatih anggota dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi ini untuk kepentingan masing-masing anggota kelompok. 

2. Tahap Kerja : Rencana Treatment dan Teknik Aplikasi 
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Perencanaan treatmen yakni memilih strategi prosedur yang paling tepat 

diantara strategi khusus yang telah terbukti efektif dalam mencapai perubahan 

perilaku. Penilaian dan evaluasi terus berlanjut selama tahap kerja, dan 

pemimpin kelompok harus terus mengevaluasi tingkat efektivitas sesi dan 

seberapa baik tujuan treatment sedang dicapai. Untuk membuat evaluasi ini 

selama tahap bekerja, pemimpin terus mengumpulkan data tentang berbagai 

hal seperti partisipasi, kepuasan anggota, kehadiran, dan penyelesaian tugas 

yang disepakati diantara sesi. Penilaian ini juga termasuk pengumpulan data 

untuk menentukan apakah masalah ada dalam kelompok dan sejauh mana 

tujuan kelompok sedang dicapai. Di seluruh perjalanan kelompok, individu 

memonitor perilaku merekadan situasi yang terjadi terhadap mereka (anggota 

kelompok). Dengan cara ini mereka dapat dengan cepat menentukan strategi- 

strategi yang efektif atau tidak efektif. Cara proses evaluasi berkelanjutan ini, 

baik anggota dan pemimpin memiliki dasar untuk melihat alternatif dan 

strategi yang lebih efektif. 

3. Tahap Akhir (Final Stage) 

 

Selama tahap akhir dari kelompok perilaku kognitif, yang paling penting 

pemimpin yang bersangkutan memiliki anggota yang dapat mentransfer 

perubahan yang mereka telah dipamerkan di kelompokkan dalam lingkungan 

sehari-hari. Praktek sesi yang melibatkan simulasi dari dunia nyata digunakan 

untuk mempromosikan transfer ini. Anggota berlatih apa yang diinginkan dan 

yang penting dalam hidup mereka dengan mengatakan kepada anggota 

kelompok dan mempraktekkan perilaku baru. Umpan balik dari anggota lain 
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dalam kelompok, bersama dengan pelatihan, paling efektif pada tahap akhir. 

Sesi secara sistematis dirancang sedemikian rupa sehingga perilaku baru 

secara bertahap dibawa kekehidupan sehari-hari. Meskipun persiapan untuk 

generalisasi dan pemeliharaan perubahan diberi fokus khusus pada tahap akhir, 

yang merupakan karakteristik dari semua fase grup. Konsolidasi belajar dan 

mengembangkan strategi untuk mentransfer apa yang yang telah dipelajari 

dikelompok untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah tujuan  

utama dari tahap akhir. Berikut ini tugas yang merupakan karakteristik dari 

tahap akhir grup: 

a. Memberi dan menerima umpan balik. 

 

b. Memberikan banyak kesempatan untuk mempraktekkan perilaku baru dan 

lebih efektif. 

c. Melakukan belajar lebih lanjut dengan mengembangkan rencana spesifik 

tindakan untuk melanjutkan penerapan perubahan pada situasi di luar 

kelompok. 

d. Memungkinkan menyiapkan anggota untuk menghadapi kemunduran. 

 

e. Membantu anggota dalam meninjau pengalaman kelompok dan makna itu 

berlaku untuk mereka. 

2.2.6 Self- instruction 

 

2.2.6.1 Teknik Self-instruction 

 

Self-instruction atau bisa juga disebut self talk merupakan teknik yang 

diambil dari pendekatan CBT, dimana teknik membantu individu untuk 

memodifikasi perilakunya dengan cara memberikan instruksi verbal positif 
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terhadap kognisinya. Menurut Bos dkk (2006) self-instruction merupakan 

salah satu teknik dari pendekatan cognitive behavior yang melibatkan 

identifikasi keyakinan-keyakinan disfungsional yang dimiliki oleh seseorang 

dan mengubahnya menjadi lebih realistis, serta melibatkan teknik-teknik 

modifikasi perilaku. 

Braswell (1985) self-instruction merupakan pernyataan pengarahan diri 

yang menerapkan strategi berfikir untukanak dengan mengurangi area 

(pemikiran negatif) dan pada gilirannya sebagai bimbingan bagi anak dalam 

menindaklanjuti penyelesaian proses-proses pemecahan masalahan. Self 

instruction menggambarkan keinginan memcahkan masalah dalam tahapan 

tersendiri dan karena itu, maka dari itu teknik self instruction menunjukan satu 

tahapan penyelesaian masalah. self-instruction menggambarkan keinginan 

untuk merinci proses-proses (pemecahan masalah) ke tahapan-tahapan 

tersendiri dan karena itu, setiap self-instruction menunjukan satu tahap 

penyelesaian masalah. Hal ini berdasarkan asumsi Baker (1984) yang 

mengatakan bahwa individu yang mengalami perilaku salah adalah karena 

pikiran irasional yang diakibatkan kesalahan dalam melakukan pendekatan. 

(Beck, 2011) self-instruction ini merupakan sebuah latihan untuk 

meningkatkan kontrol diri dengan menggunakan verbalisasi diri sebagai 

rangsangan dan penguatan selama menjalani treatment. Selama mejalani 

treatment teknik self-instruction menggunakan ungkapan verbal positif untuk 

mengurangi pikiran negatif dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan 

kendali atas dirinya sendiri melalui pikirannya (Tang, 2006) 
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Penggunaan teknik self-instruction dalam layanan konseling kelompok 

CBT akan memfasilitas individu untuk dalam melakukan perubahan dinamika 

pada pikiran otomatis, perasaan, reaksi tubuh, dan perilaku yang lebih positif 

(Sulistiya, 2017). Teknik self-instruction merupakan sebuah latihan untuk 

meningkatkan kontrol diri dengan menggunakann verbalisasi diri sebgai 

rangsangan dan penguatan selama treatment (Blackkwood, et al., dalam Tang, 

2006). Selama menjalani teknik self instruction menggunakan  ungkapan 

verbal positif untuk mengurangi pikiran negatif dan dalam rangka upaya untuk 

meningkatkan kendali atas dirinya sendiri melalui pikirannya. 

Menurut Meichenbaum (dalam Sharf, 2004) bahwa teknik self- 

instruction adalah cara mengajarkan pada diri mereka sendiri bagaimana 

secara efektif menangani situasi yang sulit bagi diri mereka sendiri. Menurut 

meichenbaum (dalam Corey, 2009) peatihan self-instruction membantu klien 

menjadi sadar diri untuk bisa bicara pada dirinya sendiri. Pada penelitian 

Rostiana (2018) menunjukan bahwa self-instruction efektif digunakan dalam 

meningkatkan self-esteem siswa. Teknik self-instruction diharapkan mampu 

membantu peserta didik untuk meningkatkan kendali terhadap dirinya sendiri 

melalui pernyataan-pernyataan verbal mendorong dan membimbingnya untuk 

meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri pada dirinya. 

2.2.6.2 Langkah-langkah Self-instruction 

 

Menurut minchenbaum, pernyataan diri (self-statment) akan 

mempengaruhi tingkah laku seseorang, sebagaimana pernyataan yang 

diberikan oleh orang lain. Syarat awal dari intervensi ini adalah, individu harus 
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mengenali cara berfikirnya, merasa dan bertindak, serta bagaimana akibatnya 

terhadap orang lain. Dengan kemampuannya memahami diri sepenuhnyamaka 

akan semakin mempermudah pelaksanaan teknik ini, melalui teknik self- 

instruction, pandangan negatif seseorang mengenai dirinya dapat diarahkan 

menjadi lebih positif sehingga dapat meningkatkan self esteem (Friedenberg & 

Gillis, dalam Lange dkk, 1998). 

Menurut Vigotsky (1962) tahapan terpenting dalam teknik self- 

instruction adalah individu secara perlahan berubah dari berbicara secara 

keras, kemudian mulai berbicara secara lirih didalam hatinya (talking a loud to 

internal self-talk). Selain itu, meinchenbeum, (dalam Corey, 1996) 

menggambarkan proses tahapan teknik self-instruction : (1) Observasi diri: 

diawal intervensi, siswa diminta untuk mendengarkan dialog internal dalam 

diri mereka dan mengenali karakteristik pernyataan negatif yang ada. Proses 

ini melibatkan kegiatan meningkatkan sensitivitas terhadap pikiran, perasaan, 

perbuatan, reaksi fisiologis dan poa reaksi terhadap orang lain, (2) memulai 

dialog internal baru: setelah siswa belajar untuk mengenali tingkah laku 

maladaftifnya, mereka mulai mencari kesempatan untuk mengembangkan 

alternatiftingkah laku adaptif yang baru diharapkan dapat menghasilkan 

tingkah laku baru, yang sebaliknya akan memberikan dampak terhadap 

struktur kognisi siswa, (3) belajar keterampilan baru: siswa kemudian belajar 

teknik mengatasi masalah yang secara praktis dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Pada saatnya yang sama, siswa diharapkan untuktetap 
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memusatkan perhatian kepada tugas membuat pertanyaan baru dan mengamati 

perbedaan hasilnya, 

Langkah-langkah intervensi yang dilakukan meichenbeum (dalam 

Martin & Pear, 2003) menggunakan teknik self-instruction: (1) Identifikasi 

keyakinan diri yang negatif, individu diminta untuk memahami dirinya dan 

mulai mengidentifikasi keyakinan-keyakinan diri yang negatif yang telah ia 

miliki sejak dimasa lalu. Pengalaman negatif seseorang dimasa lalunya 

berkaitan erat dengan cara seseorang mengatasi situasi tersebut dengan 

melibatkan pikiran,perasaan dan perilakunya. (2) pembelajaran positif self talk 

untuk melawan negative self statement. Positif self talk ini dilakukan dengan 

cara mengucapkan pernyataan-pernyataan yang positif dan optimis kepada 

dirinya sendiri, hal ini dilakukan untukmengontrol diri dari pikiran-pikiran 

yang negative. (3) Pembelajaran teknik self-instruction untuk melakukan 

langkah-langkah perilaku yang akan dilakukan. (Stallard, 2004). Teknik self- 

instruction digunakan oleh individu sepanjang perkembangan hidupnya untuk 

mengarahkan perilaku (dalam Rock, 1997, (4) menentukan self reinforcement 

apabila berhasil mengatasi sesuatu. self reinforcement perlu dilakukan begitu 

individu berhasil mengatasi situasi yang dihadapinya dengan mengarahkan 

perilakunya (Meinchenbeum dalam Martin & Pear, 2003). 

2.2.6.3 Penerapan Teknik Self-Instruction 

 

Dasar aplikasi teori ini adalah proses merestrukturasi sistem kognisi, 

namun lebih terpusat pada perubahan pola verbalisasinya. Menurut 

Meinchenbaum, pernyataan diri (self-statment) akan memperngaruhi tingkah 
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laku seseorang, sebagaimana pernyataan yang dipengaruhi oleh orang lain. 

Dimana sebenarnya syarat awal dari intervensi adalah individu harus 

mengenali cara mereka berfikir, merasa dan bertindak, serta bagaimana 

akibatnya terhadap orang lain. 

Terdapat lima prosedur penerapan self-instruction (Cornier, 2003)  

yaitu konselor menjadi model bagi konseli, pertama memberikan contoh 

dengan menyuarakan dengan lantang/keras dialog internal konseli dan konseli 

mengikutinya dengan merefleksikan dialog internal tersebut ke perilaku, 

konseli kemudian mengikuti apa yang sudah dicontohkan konselor, 

mengutarakan dialog internalnya secara lantang dan keras (overt) dan langsung 

merefleksikannya ke perilaku, konseli diinstruksikan untuk mengulang 

kembali dengan tugas yang sama yaitu menyuarakan kembali dialog 

internalnya dengan lantang dan keras (overt) dan langsung merefleksikannya 

ke perilaku, konseli menyuarakan dialog internalnya secara sama (hanya 

terdengar olehnya) dan langsung merefleksikannya ke perilaku, konseli 

melakukan dengan meninstruksikan dalam dirinya sendiri yaitu dengan 

menyuarakan dialog internalnya hanya saja (convert) dan langsung 

merefleksikannya ke perilaku. 

Dalam teknik pelatihan self-instruction ada beberapa tahap yang 

menjadi pedoman dalam mengaplikasian, (Cornier, 2003) yaitu: Tahap 

pertama, prosedur rasional bertujuan memperoleh pemahaman dan pendekatan 

CBT ini. Serta konseli dapat memahami dan mengerti konsep dasar dari 

pendekatan (CBT) ini. Tahap kedua, bimbingan diri sendiri bertujuan 
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menciptakan rapport memperoleh pemahaman dan penerimaan dari konseli 

mengenai pokok pembicaraan yang akan didiskusikan dalam konseli ini yaitu 

kepercayaan diri siswa kemudian konseli dapat membicarakan dan 

mengungkapkan masalahnya terkait dengan hasil yang ia peroleh tersebut. 

Tahap ketiga bimbingan diri yang dilakukan konselor secara jelas dan 

disuarakan secara lantang/keras bertujuan membanu konseli untuk 

meningkatkan daya konsentrasi kognitif yang konseli lakukan. 

Tahap keempat bimbingan diri sendiri oleh konseli yang disuarakan 

secara lantang/keras bertujuan membantu konseli untuk mengolah pikiran dan 

perasaan yangdirefeksikan kedalam perilaku konseli sehingga konseli 

menyadari dan menghayati betapa pentingnya dirinya mendayagunakan 

pikiran dan perasaannya untuk mampu melakukan strategi pengubahan 

kognitif yang menjadikan konseli memiliki pernyataan overt dan convert 

terhadap tugas-tugas dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna. 

Tahap kelima bimbingan diri sendiri oleh konseli yang disuarakan secara 

samar-samar hanya terdengar olehnya bertujuan untuk lebih meningkatkan 

daya konsentrasi kognitif konseli dengan langkah konseli memverbalisasikan 

self-statments nya dengan lebih menurunkan tingkat volume suatu. Tahap 

keenam bimbingan diri sendiri oleh konseli yang disuarakan dalam hati  

konseli bertujuan membantu konseli menaiki tahap selanjutnya dengan terus 

memelihara daya konsentrasi konseli pada tugas-tugas yang akan ia lakukan. 

Tahap terakhir yaitu pekerjaan rumah bertujuan membantu konseli 

mengevaluasi dan memelihara kemajuan konseling yang telah dicapai. 
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2.2.6.4 Mekanisme Penilaian Kognitif Pada Teknik Self-Instruction 

 

Penilaian kognitif pada prinsip hya dibangun secara aktif oleh individu 

yang bersangkutan. Untuk mengembangkan penilaian kognitif hendaknya 

didasarkan pada pernyataan covert dan overt individu yang disuarakan. 

Terkadang individu belum mampu menggambarkan pernyataan tersebut dalam 

bahasa yang gamblang. Bangunan pernyataan tersebut dibangun dalam pikiran 

individu berdasarkan interaksinya dengan lingkungan. Bangunan kognitif 

tersebut akan mengalami proses asimilasi stimulus tersebut adaptif dengan 

struktur kognitif yang telah ada, dan alan diakomodasi apabila stimulus dapat 

disesuaikan dengan struktur kognitif yang telah ada (Cormier, 2013). 

Mekanisme yang ditawarkan piaget sebagai berikut: pertama subyek 

aktif memilik dan mengamati lingkungannya berdasarkan persepsi, perhatian, 

diskriminasi dan generalisasi terhadap tugas yang dihadapi. Kedua masukan 

sensori tertentu dipilih menjadi perhatianya, tidak segera dijadikan penilaian, 

tetapi terlebih dahulu membangun hubungan antara masukan sensori dengan 

pengalaman, ketiga, penilaian-penilaian yang telah disususn dipilah-pilah 

apakah bertentangan dengan struktur kognitiflama. Keempat, penilaian 

kognitif terhadap tugas-tugas pelajaran disimpulkan, diterapkan sebagai 

perwujudan penilaian baru yang diakomodasi dan dijadikan personalisasi 

dirinya Piaget (dalam Cresmers, 1998). 

Dapat disimpulkan perkembangan penilaian kognitif seseorang sangat 

tergantung dari apek perhatian, penilaian dan generalisasi atas interaksinya 

dengan lingkungan.penilaian kognitif dibentuk secara aktif dari proses mental 
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seseorang ketika berinteraksi dengan lingkungannya yang di transformasikan 

kedalam pikiran berdasarkan dtruktur kognitif yang telah ada. 

2.3 Kerangka Berfikir 

 

Penelitian ini bermaksud mengkaji keefektifan dari konseling 

kelompok CBT teknik self-Instruction untuk meningkatkan harga diri dan 

kepercayaan diri siswa pengguna media sosial. Penggunaan media sosial yang 

berlebihan berdampak negatif dalam kehidupan interpersonal dan salah 

satunya karena seseorang berkomunikasi secara tidak langsung dengan orang 

lain menggambarkan rendahnya nilai-nilai hubungan interpersonal dan 

menyebabkan ketidakteraturan pada relasi, Selain itu, gejala-gejala yang 

muncul pada pengguna media sosial secara berlebihan antara lain seperti: 

kesulitan mengatur waktu online, mengalami kebosanan ketika offline, dan 

berkurangnya interaksi sosial secara langsung yang berdampak pada 

rendahnya harga diri dan kepercayaan diri individu Chou, et al (dalam Akin & 

Iskander 2011). Namun, penggunaan media sosial saat ini juga menimbulkan 

efek yang berlebihan yang bisa serius masalah jika tidak teratasi secepat 

mungkin. Ada beberapa perilaku penggunaan media sosial yang harus diamati, 

seperti selfie, perang cyber, belanja online, personalisasi pengguna, dan 

budaya bersama (Mulawarman, 2018). 

Siswa dengan harga diri yang positif cenderung percaya diri, mudah 

berteman, bahagia, optimis, memiliki motivasi yang tinggi baik secara 

akademis maupun non akademis, berani mengambil resiko, mandiri, 

bertanggung jawab dan berprestasi (Murk, 2006; Manning, 2007; Guindon, 
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2010). Harga diri yang positif pun mendukung remaja untuk percaya diri 

dalam mengerahkan potensinya, bersosialisasi dan beradaptasi dengan 

lingkungan, serta mendorongnya untuk mencapai prestasi dengan lingkungan, 

serta mendorongnya untukmencapai prestasi tertentu disekolah. Sebaliknya, 

harga diri yang rendah di usia remaja memprediksikan kesehatan fisik dan 

mental yang kurang baik, kesejahteraan ekonomi yang buruk, dan tingkat 

kriminal yang tinggi saat dewasa. Oleh karena itu, intervensi yang bertujuan 

untuk meningkatkan harga diri seseorang terutama remaja perlu dilakukann 

(Erol & Urich, 2011). 

Fatimah (2006) mengungkapkan bahwa kepercayaan diri adalah sikap 

positif seseorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan 

penilaian positif, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan/situasi 

yang dihadapinya. Keyakinan tersebut muncul karena individu mampu 

mengukur benarnya kemampuan yang dimiliki. Kepercayaan diri merupakan 

ciri kepribadian yang mengandung arti keyakinan terhadap kemampuan diri 

sendiri. Supriyo (2008) menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah perasaan 

yang mendalam pada batin seseorang, bahwa dirinya mampu berbuat sesuatu 

untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, umatnya dan agamanya. 

Sebaliknya orang yang kurang memiliki rasa percaya diri merasa tidak puas 

terhadap dirinya, mengasihani dirinya dan mudah menyerah. 

Kepercayaan diri sendiri menurut jurnal Mutmainah (2016) merupakan 

keyakinan individu atas kemampuan untuk mengembangkan penilaian positif 

baik terhadap dirinya maupun lingkugan. Keyakinan ini melibatkan kognisi 
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individu, oleh karena itu menurut jurnal memandang bahwa intervensi yang 

melibatkan fungsi kognitif seperti cognitive behavior lebih sesuai untuk 

meningkatkan kepercayaan diri yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

dan pemahaman terhadap dirinya, dan meningkatkan kontrol diri individu, 

sehingga dapat mengembangkan kemampuan kognisi dan tingkah laku yang 

lebih sesuai kurangnya kepercayaan diri pada individu karena individu kurang 

yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan kurang bisa mengembangkan 

kemampuan yang ada pada dirinya yang disebabkan kurangnya evaluasi 

terhadap pemahaman diri individu yang berkaitan dengan pikiran, emosi 

negatif, dan perilaku, sehingga intervensi yang digunakan adalah aspek kognisi 

dan behavioral. 

Bos dkk (2006) didalam pendekatan cognitive behavior modification 

terdapat salah satu teknik yang dapat membantu klien menjadi sadar diri untuk 

bisa bicara pada diri nya sendiri. Salah satu teknik tersebut adalah self- 

instruction, teknik self-intruction adalah bentuk intervensi yang akan 

dilaksanakan dalam layanan konseling kelompok dengan pendekatan cognitive 

behavior yang melibatkan identifikasi keyakinan-keyakinan disfungsional 

yang dimiliki seseorang dan mengubahnya menjadi realistis, serta melibatkan 

teknik-teknik modifikasi perilaku. 

Menurut Sharf (2012) konseling yang mampu memahami hakikat dari 

peristiwa emosional, gangguan perilaku, dan fokus pasa isi kognitif dari reaksi 

individu adalah konseling kelompok dengan pendekatan CBT. Sharf 

menjelaskan bahwa konseling kognitif adalah konseling yang berfokus pada 
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wawasan yang menekankan pengakuan dan mengubah pikiran negatif dan 

keyakinan maladaptif. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan 

layanan konseling kelompok dengan tujuan permasalahan yang dialami oleh 

konseli dapat diselesaikan secara efektif serta diharapkan dapat memfasilitasi 

sejumlah peserta didik secara bersama-sama membahas pokok bahasan 

tertentu yang berguna mengatasi permasalahan dan meningkatkan harga diri 

dan kepercayaan diri siswa pengguna media sosial, dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. Dalam konseling kelompok Gladding (2012) menyatakan 

bahwa konseling dengan pendekatan CBT berguna dalam menangani 

kecemasan, kegelisahan, stres, kepercayaan diri, dan interaksi sosial dengan 

tujuan mengubah atau menghapuskan pikiran-pikiran yang irasional menjadi 

pikiran yang rasional. 

 
 

Gambar 2.1 Kerangka berfikir 
 
 

Siswa yang diberikan treatmen yaitu siswa pengguna media sosial yang 

memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang rendah di SMP Negeri 13 

Semarang merupakan sampel dari penelitian ini. Siswa yang memiliki harga 
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diri dan kepercarcayaan diri rendah pada kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol yang diberikan perlakuan konseling kelompok dengan pendekatan 

cognitive behavior. Sebelum diberikan perlakuan, peneliti perlu melakukan 

kontrol mengenai pengguna media sosial yang memiliki harga diri dan 

kepercayaan diri rendah. Selanjutnya kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dibandingkan peningkatan harga diri dan kepercayaan diri antara 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian 

diaman rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentukpertanyaan 

(Sugiyono, 2015). Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir diatas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

2.4.1  Konseling kelompok cognitive behavior teknik self-instruction secara 

signifikan dapat untuk meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri 

siswa pengguna media sosial 

2.4.2 Konseling kelompok cognitive behavior teknik self-instruction lebih 

efektif untuk meningkatkan harga diri pada meningkatkan kepercayaan 

diri siswa pengguna media social 

2.4.3 Efek waktu dapat mempengaruhi efektifitas konseling cognitive 

behavior teknik self-instruction 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa SMP 

Negeri 13 Senarang kelas VIII menguji keefektifan konseling kelompok CBT 

dengan teknik Self-Instruction untuk meningkatkan harga diri dan  

kepercayaan diri siswa, maka didapatkan kesimpulan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Konseling kelompok CBT dengan teknik self-Instruction terbukti 

efektif untuk untuk meningkatkan harga diri siswa. 

2. Konseling kelompok konseling kelompok CBT dengan teknik self- 

instruction terbukti efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

3. Terdapat perbedaan tingkat keefektifan antara konseling kelompok 

CBT dengan teknik self-instruction terhadap harga diri siswa dan 

kepercayaan diri siswa pada saat pretest vs posttest, namun self- 

instruction terbukti lebih efektif i pada peningkatan harga diri siswa. 

5.2 Saran 

 

1. Bagi Konselor 

 

Para konselor di Indonesia diharapkan dapat menyusun sebuah 

rancangan program & strategi intervensi, melalui layanan konseling 

kelompok CBT dengan menggunakan teknik self-instruction untuk 

meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri siswa. Selain itu juga, 
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semoga konselor Indonesia mendapatkan insight baru untuk 

mengembangkan konseling kreatif dengan mengintegrasikan praktik 

keilmuan lainnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penggunaan metodologi penelitian dalam penelitian ini juga dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk menyempurnakan berbagai 

keterbatasan penelitian yang dilakukan sebelumnya, sehingga 

direkomendasikan kepada para peneliti selanjutnya untuk merancang 

penelitian yang lebih baik lagi. Serta para peneliti hendaknya mampu 

mempersiapkan diri dengan baik dan semaksimal mungkin dalam 

melaksanakan konseling kelompok. Jika ingin mereplikasi penelitian 

ini, sebaiknya menggunakan desain true experiment sehingga pada saat 

pemilihan sampel dapat dilakukan dengan random sampling, sekaligus 

dapat melakukan random assignment sebagai random placement dari 

sampel yang terpilih. Kemudian, peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menambahkan kelompok ketiga sebagai kontrol atau kelompok yang 

diberikan teknik Self-Instruction secara bersama-sama (simultan), 

sehingga dapat membandingkan efektivitas tiga variasi treatment 

sekaligus. Terakhir, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

pengacakan pada setiap item instrumen yang diberikan pada saat 

pretest, posttest, sehingga hal tersebut dapat mengontrol faktor 

kejenuhan para responden terhadap testing. 
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