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ABSTRAK 

 
 

Wahyuningsih, Eka. (2019). Keefektifan Konseling Cognitive Behavior Therapy 

(CBT) untuk Menurunkan Kecemasan Sosial Pada Siswa Tunanetra di SLB Negeri 

Jepon. Tesis. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Program Pascasarjana. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Sunawan, Ph.D., Pembimbing II 

Dr.Awalya, M.Pd.Kons. 

Kata kunci: Konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT), Kecemasan Sosial, 

Siswa Tunanetra 

 

Siswa tunanetra dapat berpengaruh pada peran anak di rumah, sekolah, 

ataupun teman sebaya. Individu yang mengalami kecemasan sosial sangat tidak 

menyukai situasi sosial, seperti berkenalan dengan orang lain, pertemuan dengan 

melibatkan banyak orang asing, dan situasi yang mengharuskan untuk berbicara 

dihadapanbanyak orang, sehingga menyebabkan kesulitan sosial serta mengarhkan 

individu focus pada diri mereka sendiri dan ini bukti ketidakmampuan secar sosial. 

Peneliti menggunakan konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) untuk 

menurunkan kecemasan sosial pada siswa tunanetra. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kondisi baseline pertama, 

intervensi dan baseline ke dua, menguji keefektifan konseling Cognitive Behavior 

Therapy (CBT) untuk menurunkan kecemasan sosial pada siswa tunanetra. 

Penelitian ini menggunakan metode Single Subject Design (SSD) dengan 

pendekatan multiple baseline across Individual. Peneliti menggunakan instrumen 

GAS (Goal Attainment Scaling) dalam mengindentifikasi masalah dan membangun 

tujuan prioritas untuk menurunkan kecemasan sosial yang terdiri dari lima 

skala/tujuan GAS yaitu: skala 1; menginsiasi komunikasi, skala 2; mengelola 

emosi, skala 3; efikasi diri, skala 4; bicara di depan kelas dan skala 5; partisipasi di 

kelas. Kondisi baseline (A1), intervensi, dan baseline (A2) dihitung perubahannya 

dengan skor pada GAS (Goal Attainment Scaling) masing-masing subjek. 

Hasil penelitian diawali dengan proses pengambilan data dengan melakan 

GAS (Goal Attainment Scaling) pada subjek penelitian selama fase baseline dan 

fase intervensi berlangsung. Perubahan perilaku pada skala GAS (Goal Attainment 

Scaling) dilihat pada masing-masing subjek melalui kondisi baseline (A1), 

intervensi (B), dan baseline (A2) yang ditunjukkan dalam bentuk grafik. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

efektif untuk menurunkan kecemasan sosial pada siswa tunanetra. 
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ABSTRACT 

 

Wahyuningsih, Eka. (2019). Effectiveness of Counseling Cognitive Behavior 

Therapy (CBT) to Reduce Social Anxiety in Blind Students in Jepon State SLB. 

Thesis. Guidance and Counseling Study Program. Graduate program. Semarang 

State University. Supervisor I Sunawan, Ph.D., Supervisor II Dr.Awalya, 

M.Pd.Kons. 

Keywords: Counseling Cognitive Behavior Therapy (CBT), Social Anxiety, Blind 

Students 

 

Blind students can influence the role of children at home, school, or peers. 

Individuals who experience social anxiety strongly dislike social situations, such as 

getting to know other people, meeting with many foreigners, and situations that 

require talking to many people, causing social difficulties and giving individuals 

focus on themselves and this is evidence of incompetence. social. Researchers used 

Cognitive Behavior Therapy (CBT) counseling to reduce social anxiety in blind 

students.The purpose of this study was to analyze the first baseline condition, 

intervention and second baseline, to test the effectiveness of Cognitive Behavior 

Therapy (CBT) counseling to reduce social anxiety in blind students. 

This study uses the Single Subject Design (SSD) method with a multiple 

baseline across Individual approach. The researcher used the GAS (Goal 

Attainment Scaling) instrument in identifying problems and establishing priority 

goals to reduce social anxiety consisting of five GAS scales / objectives, namely 

scale 1; initiate communication, scale 2; managing emotions, scale 3; self efficacy, 

scale 4; talk in front of the class and scale 5; class participation. Baseline (A1), 

intervention, and baseline (A2) conditions were calculated for changes in the GAS 

(Goal Attainment Scaling) score for each subject. 

The results of the study began with the data retrieval process using GAS 

(Goal Attainment Scaling) on the research subjects during the baseline phase and 

the intervention phase took place. Changes in behavior on the GAS (Goal 

Attainment Scaling) scale were seen in each subject through baseline (A1), 

intervention (B), and baseline (A2) conditions shown in graphical form. 

The conclusion of this study is effective Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

counseling to reduce social anxiety in blind students. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Manusia hidup tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, tidak 

terkecuali permasalahan yang berpengaruh pada kesehatan psikologisnya. Respon 

manusia untuk bereaksi ketika menghadapi permasalahan atau situasi yang tidak 

menyenangkan bermacam-macam, dua yang sering dialami manusia yaitu stres dan 

cemas. Dua respon ini yang paling banyak dialami dan bisa mengganggu kehidupan 

sehari-hari. Kecemasan banyak jenisnya, ada kecemasan sosial, kecemasan 

menyeluruh, kecemasan secara umum, phobia, dan sebagainya. Salah satu 

kecemasan yang sering dijumpai adalah kecemasan sosial. 

Kecemasan sosial (social anxiety) merupakan masalah psikologis, yang 

cukup banyak dialami di dunia, salah satunya masyarakat Indonesia. Sekitar 15,8% 

dari populasi di Indonesia mengalami kecemasan sosial (Vriends, Pfaltz, , Novianti, 

& Hadiyono, 2013, p.15). Kecemasan sosial digambarkan Sanders & Wills (2003, 

p.169) melalui beberapa ciri, mulai dari; ketakutan akan kekurangan ketika bertemu 

orang asing, memiliki rasa malu yang berlebihan ketika dievaluasi negatif atau 

penolakan oleh orang lain; keraguan tentang memiliki keterampilan sosial; dan 

melebih-lebihkan konsekuensi terhadap kegagalan. 
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Individu yang mengalami kecemasan sosial sangat tidak menyukai situasi 

sosial, seperti berkenalan dengan orang lain, pertemuan dengan melibatkan banyak 

orang asing, dan situasi yang mengharuskan untuk berbicara dihadapan 
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banyak orang, sehingga perilaku menghindari situasi sosial ini dapat menyebabkan 

kesulitan sosial serta mengarahkan individu tersebut fokus pada diri mereka sendiri 

dan ini sebagai bukti ketidakmampuan secara sosial. Selain itu, ada beberapa yang 

dirasakan oleh individu yang mengalami kecemasan sosial diantaranya adalah 

merasa menjadi pusat perhatian, merasa setiap orang selalu memperhatikan tingkah 

lakunya, merasa setiap orang mengkritik dan memberikan penilaian terhadap 

penampilan dan tingkah lakunya. 

Dampak negatif kecemasan sosial tidak hanya tampak pada penurunan 

kesejahteraan subjektif dan kualitas hidup penderita, namun juga pada fungsi peran 

sosial dan perkembangan karirnya (Wittchen & Fehm, 2003, p.8). Penderita 

kecemasan sosial menilai dirinya lebih buruk daripada orang lain dan akan 

menurunkan kemampuan dan performansinya sehingga ia benar-benar lebih buruk 

bila dibandingkan dengan orang lain (Asbaugh, Antony, & McCabe, 2005, p.390). 

Dengan kata lain, kecemasan sosial bisa sangat melumpuhkan dan menyedihkan, 

karena manusia hidup bergantung pada lingkungan sosial dan ini dapat 

menyebabkan kesepian, isolasi, mengurangi harga diri, dan dapat berdampak pada 

kehidupan kerja seseorang (Sanders & Wills, 2003, p.170). Selain itu juga, individu 

yang mengalami kecemasan sosial juga akan mengalami penurunan fungsi dan 

keterampilan sosial serta kualitas interaksi sosial yang ia lakukan, mengalami 

kesalahan dalam memproses informasi selama interaksi sosial berlangsung, dan 

berperilaku berdasarkan interpretasi subjektif, yang mana interpretasi ini lebih 

banyak diwarnai oleh evaluasi negatif pada peristiwa sosial yang tidak 

menyenangkan (Wilson & Rapee, 2005, p.320). 
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Kecemasan sosial juga rentan dialami oleh individu yang memiliki 

kebutuhan khusus, termasuk penyandang tunanetra. Mereka cenderung berisiko 

lebih besar untuk mengalami stres dan hambatan penyesuaian. Selain itu, juga 

mereka harus mengkompensasi kekurangan-kekurangannya, dan berakibat pada 

rendahnya rasa percaya diri, lemahnya keberanian, menarik diri dari lingkungan 

dan lebih sensitif (mudah tersingung) terhadap sikap orang lain. Sebagaimana hasil 

penelitian dari Mbugua, Wanjiru, & Florence (2013, p.70) yang menunjukkan 

bahwa siswa dengan gangguan penglihatan mengalami kecemasan yang tinggi 

dibandingkan siswa yang awas dan ini mempengaruhi stabilitas psikologis mereka, 

sehingga mereka tidak dapat berkonsentrasi, merasa diabaikan dan tidak dihargai. 

Kecemasan sosial yang dialami anak tunanetra dapat berpengaruh pada 

peran anak dirumah, sekolah, ataupun dengan teman sebaya. Untuk mengatasi dan 

menghindari rasa cemas ini, anak akan menggunakan berbagai cara, misalnya 

memilih tetap tinggal di rumah daripada bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial 

lainnya. Selain itu, mereka merasa rendah diri dan menganggap lebih inferior 

dibanding orang lain, sekaligus mereka malu karena menganggap dirinya tidak 

dapat diterima oleh lingkungan. 

Sebagaimana hasil penelitian dari Ariestiria (2016, p.35) bahwa, hambatan 

penglihatan yang dialami siswa tunanetra adalah bergaul dengan teman masih 

minder atau kurang percaya diri sehingga meningkatkan kecemaan sosial. Selain 

itu, terdapat beberapa perbedaan sifat kepribadian antara penyandang tunanetra 

dengan anak awas. Ada kecenderungan anak tunanetra relatif lebih banyak yang 
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mengalami gangguan kepribadian dicirikan dengan introversi, neurotik, frustasi, 

dan rigiditas (kekakuan) mental. 

Program konseling individu merupakan salah satu program bimbingan dan 

konseling yang dilakukan oleh guru BK di SLB Negeri Jepon, akan tetapi 

pelaksanaan program konseling individu kurang maksimal. Selain itu, hasil 

observasi di SLB Negeri Jepon, khususnya kelas A, akibat gangguan penglihatan 

tersebut, anak tunanetra malu bertemu dengan orang-orang baru, subjek 

beranggapan bahwa kecacatan fisik yang dia miliki menjadi bahan ejekan bagi 

mereka. Malu mengacu pada kecenderungan untuk merasa gugup atau takut ketika 

berinteraksi dengan orang lain, terutama orang asing. Sebagaimana menurut 

Sanders & Wills (2003, p.169) memiliki kepekaan terhadap rasa malu atau 

kemungkinan evaluasi negatif atau penolakan orang lain. Diperkuat dari penelitian 

Carlos, Sergio, & Garcia (2012, p.655) tidak banyak dari mereka, putus sekolah 

karena perasaan malu, frustasi dan beranggapan peluang untuk meraih masa depan 

yang lebih baik akan hilang. Kecemasan sosial mereka akan makin bertambah 

dengan perlakuan orang tua yang beranggapan bahwa mempunyai anak seperti 

mereka merupakan kesialan. 

Hasil wawancara yang dilakukan kepada guru Bimbingan dan Konseling 

(BK) di SLB Negeri Jepon, semakin meyakinkan peneliti bahwa dua siswanya yang 

memiliki kebutuhan khusus memiliki kecemasan sosial yang tinggi. Hal ini 

diwujudkan saat bertemu dengan orang yang baru ia kenal, ia cenderung 

menghindar dan diam saja. Selain itu, ketika gurunya meminta untuk 

menyampaikan pendapat ataupun jawaban dari pertanyaan guru, siswa SY dan IN 
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cenderung malu dan tidak berani menyampaikannya, serta kurang berkontribusi 

dalam kegiatan di dalam kelas. 

Hasil survey oleh Fidhzalidar (2015, p.4) yang bertujuan untuk melihat 

gambaran tingkat kecemasan sosial pada anak laki-laki dan perempuan yang 

mengalami cacat fisik dengan anak usia 8-12 tahun di Yayasan Pendidikan Anak 

Cacat (YPAC), menunjukkan perbedaan derajat kecemasan laki-laki dan 

perempuan yang bermakna pada penyandang cacat, di mana perempuan memiliki 

kecemasan sosial yang lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Ini berbeda dengan 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mbugua, Wanjiru, & Florence 

(2013, p.69) bahwa reaksi kecemasan sosial tidak pandang bulu baik jenis kelamin 

dan usia, karena kondisi kecemasan dipengaruhi oleh stabilitas emosi serta perlunya 

lingkungan belajar yang menyediakan layanan pendukung yang memadai bagi 

siswa tunanetra. 

Berdasarkan beberapa dampak yang muncul akibat kecemasan sosial yang 

dihadapi oleh siswa tunanetra, maka peran intervensi bimbingan dan konseling 

sangat dibutuhkan untuk membantu siswa tunanetra yang mengalami kecemasan 

sosial. Hal ini disebabkan, jika perasaan cemas berkepanjangan dan seorang siswa 

tunanetra tidak mampu mengatasi kecemasannya, maka hal ini dikhawatirkan akan 

memberikan dampak lebih besar lagi, salah satunya; prestasi akademik yang buruk, 

isolasi dan hubungan sosial sulit, bahkan bunuh diri. Umumnya, mereka 

mempersepsikan ketidakmampuan diri mereka secara lebih negatif dari orang lain 

dan dari sisi behavioral, perbedaan situasi yang ditakuti menjadi suatu 

reinforcement negative pada kecemasan sosial. Dalam hal ini diperlukan sebuah 
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pendekatan khusus yang dapat membantu mengurangi kecemasan sosial tersebut, 

yaitu dengan konseling Cognitive Behavioar Therapy (CBT). Hal ini sesuai dengan 

apa yang disampaikan oleh Antony & Swinson (2000, p.59) yang menyatakan 

bahwa strategi utama dalam pemberian teknik CBT adalah mengubah pemikiran 

dan keyakinan irasionalnya dengan pemikiran dan keyakinan rasional yang lebih 

sehat dan positif. Selanjutnya dihadapkan langsung ada situasi yang membuatnya 

tidak nyaman (exposure), dan terakhir menambahkan dengan keterampilan- 

keterampilan sosial. 

Pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) memiliki pandangan bahwa 

seorang individu memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi internal 

(kognitif). Berdasarkan hal tersebut, terapi Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

menekankan bahwa perubahan tingkah laku dapat terjadi jika seorang individu yang 

mengalami perubahan dalam masalah kognitif. 

CBT merupakan konseling yang menitikberatkan pada restrukturisasi atau 

pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya 

baik secara fisik maupun psikis dan lebih melihat ke masa depan dibanding masa 

lalu. Aspek kognitif dalam CBT antara lain mengubah cara berpikir, kepercayaan, 

sikap, asumsi, imajinasi dan memfasilitasi konseli belajar mengenali dan mengubah 

kesalahan dalam aspek kognitif. Sedangkan aspek behavioral dalam CBT yaitu 

mengubah hubungan yang salah antara situasi permasalahan dengan kebiasaan 

mereaksi permasalahan, belajar mengubah perilaku menenangkan pikiran dan 

tubuh sehingga merasa lebih baik, serta berpikir lebih jelas. 
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Model kecemasan Beck (dalam Blackburn & Davison, 1990, p.112) 

merupakan model yang menghubungkan faktor emosi dan pikiran dengan gangguan 

kecemasan. Tujuan dari terapi kognitif adalah untuk; mengkoreksi pengolahan 

kesalahan informasi klien, memodifikasi keyakinan disfungsional klien yang 

menjaga perilaku maladaptif dan emosi, serta menyediakan klien dengan 

keterampilan dan pengalaman yang menciptakan pemikiran adaptif (Blackburn & 

Davison, 1990, p.120). Terapi kognitif perilaku muncul didasari adanya konsep 

teori kognitif dan teori perilaku. 

Menurut perspektif kognitif terdapat dua tipe keyakinan (belief) yang 

menimbulkan kecemasan sosial (Holmes, 1997, p.236). Pertama adalah keyakinan 

akan situasi, seperti “rasanya tidak nyaman dan gugup ketika saya berada di kelas 

itu”. Kedua adalah keyakinan akan kemampuan untuk melakukan koping ketika 

menghadapi situasi di atas. Misalnya, “saya akan panik jika berada di kelas itu”. 

Kecemasan sosial dibedakan dengan gangguan kecemasan lainnya karena adanya 

tampilan kognitif yang difokuskan pada perasaan takut, terasa malu dan takut 

dievaluasi negatif oleh orang lain (Rector, Kocovski & Ryder, 2006, pp. 990-911). 

Pikiran dan emosi yang salah pada akhirnya akan mempengaruhi tingkah 

laku individu, hingga dianggap membutuhkan terapi intervensi psikologis pada 

proses kognitif dan perilaku akan didapat perubahan pada pemikiran, perasaan, dan 

perilaku. Oleh karena itu, pemberian konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

dapat digunakan untuk kecemasan sosial siswa tunanetra. 

Siswa  tunanetra  mengalami  kecemasan  sosial  yang  dipengaruhi adanya 

 

distorsi  kognitif  pada  dirinya,  yaitu  berupaka  pikiran  bahwa  ia  tidak  mampu 
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menerima kekurangannya karena ketidakmampuannya untuk melihat dan tidak 

mampu menghadapi situasi-situasi yang dipersepsikannya mengancam sehingga 

membutuhkan orang lain. Contohnya ia cemas menyebarang jalan raya karena 

berpikir tidak bisa melakukannya sehingga takut tertabrak. Kecemasan sosial 

termasuk mengganggu aktivitas siswa tunanetra sehari-hari karena ia cenderung 

menampilkan perilaku menghindar, seperti menolak bertemu dengan orang asing 

ataupun berinteraksi sosial lainnya. Gangguan kecemasan sosial pada siswa 

tunanetra perlu ditangani agar tidak berlanjut sampai ia dewasa. Penanganan 

gangguan kecemasan sosial yang efektif penting dilakukan karena kegagalan 

memberikan penanganan awal yang efektif dapat menyebabkan anak menjadi 

rentan terhadap gangguan dalam fungsi kehidupan yang lebih luas dan 

menghasilkan efek yang merugikan dalam perkembangan emosinya untuk jangka 

panjang (Albano & Kendall, 2002, p.130). Oleh karena itu, penting dilakukan 

penanganan kecemasan sosial pada siswa tunanetra agar tidak berkembang menjadi 

gangguan yang lebih serius di kemudian hari. 

Sebagaimana studi kasus seorang siswa Yunani yang mengalami penurunan 

kecemasan sosial setelah 20 sesi konseling individu CBT Blackburn & Davidson 

(1995, p.39). Selain itu, ditemukan bahwa keberhasilan konseling individu CBT 

tergantung konselor saat memainkan peran penting dalam proses terapi, sehingga 

konseli mempercayai konselor dan merasa nyaman sehingga mampu menciptakan 

lingkungan yang aman dan empati penting pada sesi pertama dalam intervensi 

konseling CBT. 
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Kelebihan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dibandingkan sejumlah 

intervensi lainnya adalah CBT menggabungkan beberapa intervensi menjadi suatu 

strategi yang mempengaruhi berbagai isu yang berkaitan dengan kecemasan, 

misalnya menggunakan konsep classical conditioning yang secara bertahap 

menghadapkan anak pada situasi yang menimbulkan kecemasan (seperti dalam 

systematic desensitization), menggunakan operant conditioning untuk mengurangi 

reinforcement dari perilaku menghindar dan meningkatkan reinforcement untuk 

perilaku mengatasi kecemasan secara efektif, dan menggunakan terapi kognitif 

untuk mengajarkan anak mengidentifikasi dan memodifikasi kognisi yang 

mendukung kecemasannya (Haugaard, 2008, p.78). Komponen kognitif penting 

dilibatkan dalam penanganan gangguan kecemasan karena sejumlah penelitian 

menunjukkan distorsi kognitif dan pikiran negatif melatarbelakangi kecemasan 

pada anak merupakan intervensi yang terbukti efektif untuk mengatasi kecemasan 

serta memiliki kelebihan dibandingkan sejumlah intervensi lainnya. 

Pertimbangan yang diambil lainnya, adalah intervensi yang dilakukan 

secara individual dinilai dapat meminimalkan munculnya kecemasan subjek akan 

penilaian orang lain terhadap dirinya saat bertanya atau menceritakan 

pengalamannya ketika intervensi berlangsung. Intervensi individual juga 

diharapkan dapat membuat subjek lebih mudah dalam menerima dan memahami 

materi yang akan diberikan dalam intervensi. 

Cognitive Behavior Therapy (CBT) merupakan suatu bentuk psikoterapi 

yang bertujuan untuk menangani perilaku maladaptif dan mereduksi penderitaan 

psikologis, dengan cara mengubah proses kognitif individu (Grebb, Kaplan & 
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Sadock, 2010, p.68). Menurut Rosenvald (Arjadi, 2012, p.7) pendekatan ini 

mengajarkan individu untuk mengenali bahwa pola pikir tertentu yang sifatnya 

negatif dapat membuat individu salah memaknai situasi dan memunculkan emosi 

atau perasaan negatif. Pikiran dan emosi yang salah pada akhirnya akan 

mempengaruhi tingkah laku individu, hingga dianggap membutuhkan terapi 

intervensi psikologis pada proses kognitif dan perilaku akan didapat perubahan 

pada pemikiran, perasaan, dan perilaku. Oleh karena itu, pemberian intervensi 

konseling CBT dapat digunakan untuk menangani kasus ini. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berangkat dari latar belakang tersebut, terkait dengan emosi negatif 

tunanetra dapat diidentifikasi berbagai masalah pada siswa tunanetra sebagai 

berikut: 

1. Pola emosi anak tunanetra pada umumnya negatif dan berlebihan. 

 

2. Anak tunanetra mengalami keterbatasan mengolah dan mengontrol emosi-emosi 

negatif khususnya kecemasan sosial yang dialami. 

3. Emosi-emosi negatif yang dipertontonkan anak tunanetra menghambat 

mobilitasnya dalam berelasi dan berprestasi. 

4. Layanan bimbingan dan konseling di SLB berperan penting untuk mengurangi 

tingkat kecemasan sosial siswa tunanetra. 

5. Konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) dipandang tepat dalam masalah 

kecemasan sosial. 

6. Konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) dapat membantu siswa tunanetra 

yang mengalami kecemasan sosial. 
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7. Pemberian penguatan positif pada konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

mampu memberikan dorongan motivasi siswa dalam mengurangi kecemasan 

sosial. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

 
Cakupan masalah dalam penelitian ini terkait dengan tingginya kecemasan 

sosial yang dimiliki siswa tunanetra di SLB. Penurunan kecemasan sosial pada 

siswa tunanetra dapat dilakukan dengan menggunakan konseling individu dengan 

teknik yang tepat yaitu menyenangkan dan sesuai dengan tahapan perkembangan 

siswa. Teknik ini juga harus memiliki tujuan khusus dalam melaksanakan 

kebutuhan penelitian berupa penurunan kecemasan sosial yang berdampak pada 

kehidupan sosial siswa tunanetra. 

Adapun cakupan masalah pada penelitian ini yaitu difokuskan pada 

keefektifan konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) untuk menurunkan 

kecemasan sosial pada siswa tunanetra SLB Negeri Jepon. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas 

konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam menurunkan kecemasan sosial 

pada siswa tunanetra SLB Negeri Jepon. Secara khusus, rumusan masalah dalam 

rancangan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kecemasan sosial siswa tunanetra di SLB Negeri Jepon sebelum 

diberikan intervensi atau kondisi baseline A1? 
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2. Bagaimana kecemasan sosial siswa tunanetra di SLB Negeri Jepon saat 

diberikan intervensi konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) atau kondisi 

intervensi? 

3. Bagaimana kecemasan sosial siswa tunanetra di SLB Negeri Jepon tanpa 

pemberian intervensi atau kondisi baseline A2? 

4. Apakah konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) efektif untuk menurunkan 

kecemasan sosial siswa tunanetra di SLB Negeri Jepon? 

 
 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

 
Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapat 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa kecemasan sosial siswa tunanetra di SLB Negeri Jepon sebelum 

diberikan intervensi atau kondisi baseline A1. 

2. Menganalisa kecemasan sosial siswa tunanetra di SLB Negeri Jepon saat 

diberikan intervensi konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) atau kondisi 

intervensi. 

3. Menganalisa kecemasan sosial siswa tunanetra di SLB Negeri Jepon tanpa 

pemberian intervensi atau kondisi baseline A2. 

4. Menguji keefektifan konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam 

menurunkan kecemasan sosial pada siswa tunanetra di SLB Negeri Jepon. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1.6.1 Manfaat Praktis 

 

1. Bagi Konselor Sekolah: 

 

Memberikan informasi dan bahan masukan bagi konselor sekolah untuk lebih 

memperhatikan masalah kecemasan sosial siswa melalui konseling Cognitive 

Behavior Therapy (CBT) pada siswa tunanetra di SLB Negeri Jepon yang 

memiliki masalah dalam kecemasan sosial. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti 

hubungan antara hal-hal yang mempengaruhi kecemasan sosial siswa tunanetra 

di SLB dan solusi lain yang bisa digunakan. 
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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 

KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 
2.1 Kajian Pustaka 

 
Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada 

beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

Penelitian pertama yang berhasil peneliti temukan adalah Cognitive Coping 

and Childhood Anxiety Disorders oleh Jeroen, Garnefski, Jellesma, Verhulst, 

Elisabeth, & Utens (2009, p.145). Penelitian ini untuk menyelidiki perbedaan 

strategi kognitif coping antara kecemasan-kecemasan dan ketidakcemasan usia 9 

tahun hingga 11 tahun. Hasil penelitian menunjukkan Tidak ada perbedaan 

signifikan dalam penanganan kognitif yang ditemukan di antara anak-anak dengan 

gangguan kecemasan spesifik. Anak-anak yang tidak memiliki kecemasan 

menerapkan strategi kognitif yang kurang sesuai dan responsif secara adaptif dalam 

menanggapi kejadian kehidupan yang meningkat dari pada anak-anak yang tidak 

cemas. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan kognitif adalah target yang 

berharga untuk pencegahan dan pengobatan masalah kecemasan masa kanak- 

kanak. 

Siswa tunanetra cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah 

dikarenakan kekurangannya, sebagaimana penelitian dari Nainggolan (2011, p.23) 

yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan negatif secara 
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statistik antara kepercayaan diri dan kecemasan sosial di antara para pecandu 

NAPZA. 

Penelitian yang kedua yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Berlina, Giyono, & Latif (2013, p.5) yang berjudul “Penggunaan 

Cognitive Behavior Therapy Teknik Relaksasi untuk Menurunkan Tingkat 

Kecemasan Berkomunikasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menurunkan 

tingkat kecemasan siswa saat berkomunikasi dengan guru menggunakan 

pendekatan Cognitive Behavior Therapy teknik relaksasi. Metode yang digunakan 

quasi eksperimen desain one group pretest-posttest. Subjek penelitian enam orang 

siswa kelas XI yang mengalami kecemasan tinggi saat berkomunikasi dengan guru. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa kecemasan siswa saat berkomunikasi dengan guru mengalami 

penurunan setelah pemberian treatment. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan nilai 

P (presentase peningkatan) sebesar -51%, yang artinya tingkat kecemasan siswa 

saat berkomunikasi dengan guru menurun sebesar 51%. Kesimpulan penelitan, 

penggunaan pendekatan Cognitive Behavior Therapy teknik relaksasi dapat 

menurunkan tingkat kecemasan siswa saat berkomunikasi dengan guru. 

Selanjutnya, penelitian dari Saman, Aryani, & Bakhtiar (2017, p.3) 

menyatakan bahwa untuk mengatasi kecemasan sosial yaitu melalui cara 

mempraktekkan perilaku dicontohkan melalui modeling, membangun motivasi 

konseli melalui strategi-strategi reinforcement (penguatan) positif, memberikan 

umpan balik konkrit terfokus, melakukan berbincang sebagai orang pertama, 

dengan menggunakan kata saya secara regular. Ini berbeda dari hasil penelitian 
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Studi Kasus oleh Aji (2016, p.18) yang menunjukkan bahwa terapi perilaku kognitif 

efektif digunakan pada orang tunanetra yang mempunyai kecemasan sosial, 

walaupun tidak semua berubah secara langsung. Dan subjek diajari cara apabila 

dihadapi stimulus-stimulus yang membuat subjek merasa cemas, yaitu relaksasi 

pernapasan dan menentang pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran-pikiran positif 

terhadap orang lain. 

Hampir sama dengan hasil penelitian dari Elsherbiny (2015, p.50) yang 

mengukur efektivitas intervensi perilaku kognitif dalam mengurangi penghindaran 

sosial untuk siswa tunanetra, yang menunjukkan signifikansi CBT dalam 

memberikan intervensi orang yang menderita penghindaran sosial atau kecemasan 

sosial. Restrukturisasi kognitif terbukti sangat berguna dalam memahami dinamika 

masalah siswa tunanetra, serta memungkinkan siswa untuk melanjutkan kearah 

positif dengan bantuan dukungan emosional. Terjadi penurunan kecemasan sosial. 

Restrukturisasi kognitif membantu dalam memodifikasi pikiran otomatis negatif, 

yang pada gilirannya membantu dalam meningkatkan harga diri dan mengubah 

persepsi siswa dan cara berpikir tentang dunia dan diri sendiri. Meskipun siswa 

tunanetra mulai berinteraksi dengan siswa awas, mereka lebih nyaman ketika 

mereka berinteraksi dengan sesama siswa tunanetra daripada dengan teman sebaya, 

dan temuan ini sesuai dengan studi Fitchen (1991, p.45). 

Selanjutnya, penelitian lain, menunjukkan bahwa Pasien SAD (Sosial 

Anxiety Disorder) yang tidak diobati secara efektif dengan antidepresan, CBT 

adalah pengobatan yang efektif untuk tambahan UC 16 minggu dalam mengurangi 

kecemasan sosial (Yoshinaga et al., 2016, p.67). 
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Beberapa penelitian juga menunjukan bahwa CBT efektif untuk 

menurunkan kecemasan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukandar (2009, 

p.7), CBT digunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan ibu hamil, hasil 

penelitian tersebut menunjukan bahwa CBT efektif untuk menurunkan tingkat 

kecemasan, begitupula penelitian yang dilakukan oleh CBT efektif untuk 

menurunkan tingkat kecemasan narapidana penyalahgunaan napza. 

Asrori (2009) melakukan penelitian terhadap mahasiswa yang mempunyai 

kecemasan sosial dan hasilnya menunjukkan bahwa Terapi Kognitif Perilaku dapat 

menurunkan tingkat kecemasan pada gangguan kecemasan sosial yang dialami oleh 

kedua subjek, bahkan meningkatkan kepercayaan diri subjek dalam berinteraksi 

sosial. Hal ini berbalik hasil penelitian dari Novitasari (2013, p.8), yang melakukan 

penelitian kecemasan sosial anak usia sekolah dengan penerapan Cognitive 

Behavioural Therapy (CBT) yang menyimpulkan bahwa intervensi CBT tidak 

efektif untuk menurunkan kecemasan. 

Penelitian dari Cunha, Gouveia, & Salvador (2008, p.200) menunjukkan 

adanya penyebab gangguan kecemasan sosial dikarenakan adanya penghambatan, 

perbandingan sosial dan kualitas keterikatan sebaya. Sehingga solusi dari hasil 

penelitian dari ASCA (2010) yang mana konselor sekolah professional harus tetap 

rajin dalam perannya untuk menciptakan dan menerapkan strategi pencegahan dan 

intervensi yang efektif di lingkungan sekolah bagi siswa tunanetra yang mengalami 

kecemasan sosial. Melalui program pengembangan yang komprehensif, konselor 

sekolah dapat menerapkan layanan responsif yang menjawab kebutuhan siswa 

tunanetra yang mengalami kecemasan sosial dan dampaknya yang dapat merusak 
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masa depannya. Ini termasuk advokasi dan kolaborasi dengan personil dukungan 

siswa, orang tua, dan tenaga professional kesehatan mental di masyarakat. 

2.2 Kajian Teoritis 

 

2.2.1 Kecemasan Sosial 

 

2.2.1.1 Pengertian Kecemasan Sosial 

 
Menurut American Psychiatric Association (APA) kecemasan sosial adalah 

ketakutan yang menetap terhadap sebuah (atau lebih) situasi sosial yang terkait 

berhubungan dengan performa, yang membuat individu harus berhadapan dengan 

orang-orang yang tidak dikenalnya atau menghadapi kemungkinan diamati oleh 

orang lain, takut bahwa dirinya akan dipermalukan atau dihina (La Greca, 1998, p. 

48). 

Menurut Ingman & Kathleen (1999, p. 88) menyatakan bahwa kecemasan 

sosial melibatkan perasaan ketakutan, kesadaran diri, dan tekanan emosional dalam 

situasi yang sebenarnya dapat diantisipasi atau evaluasi terhadap lingkungan 

social. Lainhalnya dengan, Inderbitzen-Nolan & Walters (2000, p.121), 

mendefinisikan kecemasan sosial adalah keadaan ketidaknyamanan dan stres 

bahwa pengalaman individu dengan ekspektasi bahwa dia akan bertindak tidak 

tepat, membuat bodoh dirinya sendiri, meninggalkan kesan negatif dan dievaluasi 

oleh orang lain dalam cara negatif (bodoh, pecundang, tidak kompeten, dan 

sebagainya) di berbagai acara maupun situasi sosial. Kecemasan sosial ditandai 

dengan rasa takut yang berlebihan sedang diteliti oleh orang lain dan menghindari 

kegiatan sosial yang membangkitkan rasa takut ini Beidel & Turner (2005, p.89). 

Kecemasan sosial adalah perasaan tak nyaman dalam kehadiran orang- orang lain, 
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yang selalu disertai oleh perasaan malu, yang ditandai dengan kejanggalan atau 

kekakuan, hambatan, dan kecenderungan untuk menghindari interaksi sosial 

(Dayakisni & Hudainah, 2009, p.45). Lainhalnya, Brecht (dalam Nainggolan, 

2011, p.89) yang menjelaskan bahwa kecemasan sosial merupakan rasa takut dan 

khawatir yang berlebihan jika berada bersama dengan orang lain dan merasa cemas 

pada situasi sosial karena kekhawatiran akan mendapat penilaian atau bahkan 

evaluasi dari orang lain, tetapi akan merasa baik ketika sedang sendirian. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kecemasan sosial 

merupakan suatu keadaan dimana adanya ketakutan ataupun kekhawatiran yang 

berlebihan terhadap situasi sosial sehingga membuat individu tersebut merasa 

cemas pada situasi sosial karena khawatir akan mendapat penilaian negatif dari 

orang lain yang membuat individu tersebut cenderung menghindari kegiatan 

sosial. 

2.2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan Sosial 

 

Rapee (dalam Nainggolan, 2011, p.58) menyatakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecemasan sosial yaitu berupa thinking style (cara berpikir), 

focusing attention (fokus perhatian), dan avoidance (penghindaran). Selain itu, 

menurut Beidel & Turner (1999, p.36) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kecemasan sosial adalah kepercayaan diri. Individu dengan kecemasan sosial akan 

merasa minder dan tidak mau bergaul dengan orang lain karena merasa bahwa 

orang lain tidak menyukainya dan berpikir bahwa orang lain berpikiran negatif 

tentang dirinya. 
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Menurut Sanders & Wills (2003) ada tiga faktor yang menyebabkan 

seseorang mengalami kecemasan sosial yaitu : 

1. Seorang dapat mewarisi kerentanan biologis menyeluruh untuk 

mengembangkan kecemasan atau kecenderungan biologis untuk menjadi 

sangat terhambat secara sosial. Eksistensi kerentanan psikologis menyeluruh 

seperti tercermin pada perasaan atas berbagai peristiwa, khususnya peristiwa 

yang sangat menimbulkan stres, mungkin tidak dapat dikontrol dan dengan 

demikian akan mempertinggi kerentanan individu. 

2. Ketika dalam keadaan stres, seseorang mungkin mengalami serangan panik 

yang tak terduga pada sebuah situasi sosial yang selanjutnya akan dikaitkan 

(dikondisikan) dengan stimulus-stimulus sosial. Individu kemudian akan 

menjadi sangat cemas tentang kemungkinan untuk mengalami alarm (serangan 

panik) lain (yang dipelajari) ketika berada dalam situasi-situasi sosial yang sama 

atau mirip. 

3. Seseorang mungkin mengalami sebuah trauma sosial riil yang menimbulkan 

alarm aktual. Kecemasan lalu berkembang (terkondisi) di dalam situasi-situasi 

sosial yang sama atau mirip. Pengalaman sosial yang traumatik mungkin juga 

meluas kembali kemasa-masa sulit di masa kanak-kanak. Pengalaman ini dapat 

menghasilkan kecemasan dan panik yang direproduksi di dalam situasi-situasi 

sosial di masa mendatang. 

Sanders & Wills (2003) juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang menimbulkan kecemasan sosial, yaitu : 

1. Faktor individu yang meliputi rasa kurang percaya diri pada individu, merasa 
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memiliki masa depan tanpa tujuan, dan perasaan tidak mampu bekerja. 

 

2. Faktor lingkungan yang berkaitan dengan dukungan emosional yang rendah dari 

orang lain sehingga individu merasa tidak dicintai orang lain, tidak memiliki 

kasih sayang, tidak memiliki dukungan dan motivasi. 

Dari penjelasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kecemasan sosial, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kecemasan sosial yaitu faktor internal, dimana faktor ini 

disebabkan muncul dari dalam diri individu tersebut seperti kurang percaya diri, 

pengalaman traumatik, stres maupun frustasi dan faktor eksternal yang disebabkan 

oleh lingkungan seperti rendahnya dukungan sosial yang diterima individu 

tersebut. 

 

2.2.1.3 Aspek-Aspek Kecemasan Sosial 

 

La Greca & Lopez (1998, p.85). mengemukakan ada tiga aspek kecemasan 

sosial yaitu: 

1. Ketakutan akan evaluasi negatif. 

 

2. Penghindaran sosial dan rasa tertekan  dalam  situasi yang baru atau 

berhubungan dengan orang asing maupun situasi baru. 

3. Penghindaran sosial dan rasa tertekan yang dialami secara umum ataupun 

dengan orang yang dikenal. 

Selain itu, Sanders & Wills (2003) juga menyebutkan bahwa aspek 

kecemasan sosial ada tiga, yaitu: 

1. Penghindaran pada situasi-situasi sosial. 
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2. Kecemasan bahwa ia akan dikritik oleh orang lain. 

 

3. Perasaan diri bahwa ia tidak berharga yang dimiliki seseorang. 

 

Pada penelitian ini, pengukuran kecemasan sosial sesuai dengan aspek- 

aspek yang dikemukakan oleh La Greca & lopez (1998, p. 89) yang mencakup 

aspek ketakutan akan evaluasi negatif, penghindaran sosial dan rasa tertekan 

dalamsituasi yang baru atau berhubungan dengan orang asing maupun situasi baru, 

penghindaran sosial dan rasa tertekan yang dialami secara umum ataupun dengan 

orang yang dikenal. 

2.2.1.4 Simtom KecemasanSosial 

 

Ingman & Kathleen (1999) mengemukakan simtom kecemasan sosial dapat 

di ekspresikan dalam beberapa cara yaitu: 

1. Simtom Fisik 

 

a. Keringat yang berlebihan 
 

b. Detak jantung yang berdebar-debar 
 

c. Wajah memerah 
 

d. Bergetar 
 

e. Sakit perut 
 

f. Mati rasa 
 

g. Pusing 

 

2. Simtom Tingkah Laku 

 

a. Tidak berani/sedikit melakukan kontak mata 
 

b. Penundaan 
 

c. Cara bicara tidak lancar 
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d. Gelisah 
 

e. Menolak interaksi sosial 

 

3. Simtom Kognitif 

 

a. Kesadaran diri yang tinggi 
 

b. Merasa dirinya dilihat dan dievaluasi oleh orang lain 
 

c. Kewaspadaan yang berlebihan 
 

d. Berpikir merendahkan diri sendiri 
 

Dari penjelasan simptom-simptom kecemasan sosial tersebut, dapat simpulkan 

bahwa kecemasan sosial memiliki tiga symptom atau gejala, yaitu symptom 

fisik, psikologi, dan kognitif. 

 

2.2.2 Siswa Tunanetra 

 
2.2.2.1 Pengertian Tunanetra 

 

 
Organ mata dalam sistem pancaindera manusia merupakan salah satu dari 

indera yang sangat penting, sebab disamping menjalankan fungsi fisiologis dalam 

kehidupan manusia, mata dapat juga memberikan keindahan muka yang sangat 

mengagumkan. Atas dasar itulah dalam banyak puisi mata sering diibaratkan 

sebagai “cermin dari jiwa” (Efendi, 2006, p.76). 

Dalam bidang pendidikan luar biasa, anak dengan gangguan penglihatan 

lebih akrab disebut anak tunanetra. Pengertian tunanetra tidak saja mereka yang 

buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan 

kurang sehari-hari terutama dalam belajar. Jadi anak-anak dengan kondisi 
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penglihatan yang termasuk “setengah melihat”, “low vision”, atau rabun adalah 

bagian dari kelompok anak tunanetra. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian tunanetra adalah 

individu yang indera penglihatannya (kedua-duanya) tidak berfungsi sebagai 

saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti halnya orang awas. 

Anak-anak dengan gangguan penglihatan dapat diketahui dalam kondisi berikut ini: 

1. Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas. 

 

2. Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. 

 

3. Posisi mata sulit dikendalikan oleh syarat otak. 

 

4. Terjadi kerusakan susunan syarat otak yang berhubungan dengan penglihatan. 

 

 
 

2.2.2.2 Klasifikasi Anak Tunanetra 

 

Pada umumnya yang digunakan sebagai pedoman apakah seorang anak 

termasuk tunanetra atau tidak berdasarkan tingkat ketajaman penglihatannya 

(Soemantri, 2010, p.24). Untuk mengetahui ketunanetraan dapat digunakan suatu 

tes yang dikelas sebagai Tes Snellen Card. Perlu ditegaskan bahwa anak dikatakan 

tunanetra bila ketajaman penglihatannya (visusnya) kurang dari 6/21. Artinya, 

berdasarkan tes, anak hanya mampu membaca huruf pada jarak 6 meter yang oleh 

orang awas dapat dibaca jarak 21 meter. 

Berdasarkan acuan tersebut, anak tunanetra dapat diklasifikasikan menjadi 

dua macam, yaitu: 
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Derajat tunanetra berdasarkan distribusinya berada dalam rentangan yang 

berjenjang, dari ringan sampai yang berat. Berat ringannya jenjang ketunanetraan 

didasarkan kemampuannya utnuk melihat bayangan benda. Lebih jelasnya jenjang 

kelainan ditinjau dari ketajaman untuk melihat bayangan benda dapat 

dikelompokkan menjadi berikut: 

1. Anak yang mengalami kelainan penglihatan yang mempunyai kemungkinan 

dikoreksi dengan penyembuhan pengobatan atau alat optik tertentu. Anak yang 

termasuk dalam kelompok ini tidak dikategorikan dalam kelompok tunanetra 

sebab ia dapat menggunakan fungsi penglihatan dengan baik untuk kegiatan 

belajar. 

2. Anak yang mengalami kelainan penglihatan meskipun dikoreksi dengan 

pengobatan atau alat optik tertentu masih mengalami kesulitan mengikuti kelas 

regular sehingga diperlukan kompensasi pengajaran untuk mengganti 

kekurangannya. Anak yang memiliki kelainan penglihatan dalam kelompok ke 

dua dapat dikategorikan sebagai anak tunanetra ringan sebab ia masih bisa 

membedakan bayangan. Dalam praktik percakapan sehari-hari, anak yang 

masuk dalam kelompok ke dua ini lazim disebut anak tunanetra sebagian 

(partially seeing children). 

3. Anak yang mengalami kelainan penglihatan yang tidak dapat dikoreksi dengan 

pengobatan atau alat optik apapun, karena anak tidak mampu lagi 

memanfaatkan indera penglihatannya. Ia hanya dapat didik melalui saluran lain 

selain mata. Dalam percakapan sehari-hari, anak yang memiliki kelainan 

penglihatan dalam kelompok ini dikenal dengan sebutan buta (tunanetra berat). 
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Terminologi buta berdasarkan rekomendasi dari The White House Conference 

on Child Health and Education di Amerika (1930), : ”seseorang dikatakan buta 

jika tidak dapat mempergunakan penglihatannya untuk kepentingan 

pendidikannya” (Patton, 1991, p.54). 

Cruichshank (1980), menelaah jenjang ketunanetraan berdasarkan 

pengaruh gradasi kelainan penglihatan terhadap aktivitas ingatannya, dapat 

dikelompokkan menjadi: 

1. Anak tunanetra total bawaan atau yang diderita sebelum usia 5 tahun. 

 

2. Anak tunanetra total yang diderita setelah 5 tahun. 

 

3. Anak tunanetra sebagian karena faktor pembawaan. 

 

4. Anak tunanetra sebagian akibat sesuatu yang didapat kemudian. 

 

5. Anak dapat melihat sebagian karena faktor bawaan. 

 

6. Anak dapat melihat sebagian akibat tertentu yang didapat kemudian. 

 
Anak tunanetra yang termasuk dalam nomor 1 sampai dengan 4 adalah 

termasuk dalam kategori perlu mendapatkan intervensi dan modifikasi program 

layanan pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhannya. 

Mengenai peran konsep diri dalam penyesuaian terhadap lingkungannya, 

Davis (Efendi, 2009, p.42) menyatakan bahwa dalam proses perkembangan awal, 

diferensiasi konsep diri merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Untuk 

memasuki lingkungan baru, seorang anak tunanetra harus dibantu oleh ibu untuk 

orangtuanya proses komunikasi verbal, memberikan semangat, dan memberikan 

gambaran lingkungan tersebut sejelas-jelasnya seperta anak tunanetra mengenai 

tubuhnya sendiri. 
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Hasil penelitian lain juga menunjukkan anak-anak tunnetra yang tergolong 

setenah melihat memiliki kesulitan yang lebih besar dalam menemukan konsep diri 

dibanding anak yang buta total. Kesulitan tersebut terjadi karena mereka sering 

mengalami konflik indentitas di mana suatu saat ia oleh lingkungannya disebut anak 

awas tetapi pada saat yang lain disebut sebagai anak buta atau tunanetra. Bahkan 

seringkali ditemukan anak-anak tunanetra golongan ini mengalami krisis identitas 

yang bekepanjangan. Konsep diri adalah salah satu determinan dari perilaku 

pribadi, dengan demikian ketidakpastian konsep diri anak tunanetra akan 

memunculkan masalah-masalah penyesuaian seperti dalam masalah seksual, 

hubungan pribadi, mobilitas, dan kebebasan. Ada kecenderungan pula bahwa anak- 

anak tunanetra setelah lahir akan lebih sulit menyesuaikan diri dibandingkan 

dengan tunanetra sejak lahir. 

 
2.2.2.3 Karakteristik Anak Tunanetra 

 

Ciri utama dari mereka yang mengalami gangguan penglihatan/tunanetra 

adalah adanya penglihatan tidak normal. Bentuk-bentuk ketidaknormalannya dapat 

dilihat dari; 

1. Penglihatan samar-samar untuk jarak dekat atau jauh. Hal ini dijumpai pada 

kasus myopia, hyperopia ataupun astigmatismus. Semua ini masih dapat diatasi 

dengan menggunakan kacamata ataupun lensa kontak. 

2. Medan penglihatan yang terbatas, misalnya hanya jelas melihat tepi/perifer atau 

sentral. Dapat terjadi pada salah satu atau kedua bola mata. 

3. Tidak mampu membedakan warna. 
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4. Adaptasi terhadap terang dan gelap terhambat. Banyak terjadi pada proses 

penuaan. 

5. Sangat sensitif/ peka terhadap cahaya atau ruang terang atau photophobic. 

 

Orang-orang albino biasanya merasa kurang nyaman berada dalam ruangan 

yang terang (Mangunsong, 2009, p.57). 

 
2.2.2.4 Fungsi Pancaindera Anak Tunanetra 

 
Efendi (2006, p.53), mengatakan bahwa penggunaan semua indera maupun 

fungsi motorik sebagai eksplorasi terhadap lingkungan sekitar memiliki peranan 

yang sangat penting. Namun, diantara pancaindera yang dimiliki manusia, indera 

penglihatan menjadi indera terdepan, disamping fungsi organ fisik yang lain juga 

mempunyai kontribusi yang sangat berarti. 

Meskipun penglihatan memiliki peranan yang sangat vital, namun bukan 

berarti dengan hilangnya fungsi penglihatan manusia sama sekali tidak mempunyai 

kesempatan memperoleh pengalaman melalui berbagai interaksi dengan 

lingkangan sekitarnya, melainkan ia masih dapat mensubstitusi hilangnya indera 

penglihatan tersebut melalui kompensasi indra lain yang masih berfungsi, walaupun 

hasilnya tidak secanggih dan selengkap jika diikuti dengan penggunaan indra 

penglihatan. Oleh karena itu, anak yang menggantungkan pada kemampuan 

indranya selain penglihatan seperta anak tunanetra, maka cara anak tunanetra 

mengembangkan pengertian tentang dunia sekitar jelas berbeda dengan anak yang 

dapat memanfaatkan penglihatannya. Tidak heran jika pengertian anak tunanetra 

terhadap benda atau objek yang dikenalnya cenderung bersifat verbalistis, yakni 
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pengenalan yang sebatas kata-kata atau suara tanpa memahami makna atau hakikat 

benda atau objek yang dikenalknya (Efendi, 2006, p.43). 

 
2.2.2.5 Dampak dan Aspek Perkembangan Anak Tunanetra 

 
Hallahan & Kauffaman (2006, p.89) mengemukakan beberapa hal yang 

dapat terpengaruh sebagai akibat dari kerusakan pada penglihatan. 

 

1. Perkembangan kognitif dan kemampuan konseptual 

 

Seperti telah dikatakan bahwa input visual mempunyai peranan yang 

besar dalam suatu konsep, dalam merangsang dan mengarahkan tingkah laku, 

dan secara umum dalam ketepatan informasi yang diterima seseorang dari 

lingkungannya yang dihubungkan dengan apa yang ada dalam pikirannya. Jika 

seseorang mengalami kerusakan pada penglihatannya, dapat dibayangkan 

keterbatasan yang dialami. Perbedaan yang ada antara mereka yang dapat 

melihat dunia dan yang tidak, intinya adalah dalam hal pengalaman-pengalaman 

taktil dan visual. Mereka yang tunanetra lebih bergantung pada informasi taktil 

dan auditif untuk belajar tentang dunia dibandingkan mereka yang awas 

(Kauffman & Hallahan, 2006, p.91). Oleh karena itu melalui kemampuan 

pendengaran (auditoris) dan perabaan (taktil), diharapkan hal-hal yang 

menghambat dapat teratasi. 

 
 

2. Perkembangan motorik serta mobilitas 

 
Tanpa penglihatan, perkembangan motorik dari anak tunanetra 

cenderung lambat. Sebelum melakukan gerakan yang sesuai dengan 
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lingkungannya, maka ia harus mengetahui lebih dahulu bagian tubuhnya 

mengetahui araqh, lateralitas, posisi dalam ruang, serta keterampilan seperti 

duduk, berdiri ataupun berjalan. Dengan adanya kerusakan pada indra 

penglihatannya maka anak yang baru masuk sekolah memiliki kemampuan 

orientasi yang buruk, body awareness (kesadaran tubuh) yang tidak sesuai serta 

tidak tepat dalam mengkoordinasikannya, dan kurang dapat memperkirakan 

bagaimana bergerak secara aman/tepat pada situasi yang baru. 

3. Perkembangan Sosial 

 
Secara umum dikatakan bahwa masalah dalam bergerak, sikap terlalu 

melindungi dari orang tua dan hubungannya dengan kelompok teman sebaya dan 

anak-anak normal penglihatan menunjukkan bahwa anak dengan cacat 

penglihatan memilih masalah dalam penyesuaian dirinya, tidak berdaya dan 

tergantung pada orang lain. Oleh karena itu sikap orang tua, kelompok teman 

sebaya dan guru memegang peranan penting dalam menentukan gambaran 

dirinya. Kontak sosial dengan teman sebaya tampaknya membutuhkan usaha 

yang maksimal mengingat komunikasi nonverbal tidak dapat berfungsi secara 

efektif. Bila tugas sekolah dapat dikerjakan dengan baik, dapat membina 

hubungan dengan keluarga dan teman, maka kepribadian yang sehat dan unik 

akan berkembang pada dirinya. 

Beberapa penelitian mengatakan bahwa kesulitan interaksi sosial terjadi 

karena justru respon masyarakat yang tidak sesuai pada orang-orang yang 

memiliki gangguan penglihatan. Hal ini terjadi karena orang-orang yang 

memiliki gangguan penglihatan memiliki ekspresi wajah yang berbeda dengan 
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orang yang normal. Contohnya, mereka sulit menyembunyikan perasaan yang 

sebenarnya, terutama perasaan yang negatif (Kauffman & Hallahan, 2006, p. 

93). 

2.2.3 Konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

 

2.2.3.1 Definisi Konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

 

Menurut Somers & Queree (2007, p.65), Cognitive Behavior Therapy 

(CBT) merupakan intervensi psikologis yang melibatkan interaksi antara cara 

berpikir, merasa, dan berperilaku dalam diri seseorang. CBT membantu seseorang 

mengidentifikasi pola kognitif atau pikiran dan emosi yang berkaitan dengan 

perilakunya. 

Menurut Beck (1964) CBT diartikan sebagai pendekatan konseling yang 

dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat ini dengan cara 

melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Pendekatan 

CBT didasarkan pada formulasi kognitif, keyakinan dan strategi perilaku yang 

mengganggu. Proses konseling didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman 

konseli atas keyakinan khusus dan pola perilaku konseli. Harapan dari CBT yaitu 

munculnya restrukturisasi kognitif yang menyimpang dan sistem kepercayaan 

untuk membawa perubahan emosi dan perilaku ke arah yang lebih baik. 

CBT dikembangkan berdasarkan pendekatan perilaku dan kognitif, 

sehingga dalam penerapannya, CBT ini melibatkan sejumlah teknik intervensi 

perilaku dan kognitif (Gosch, Flannery-Schroder, Mauro, & Compton, 2006, p. 

258). Berdasarkan pendekatan perilaku, apa yang dilakukan seseorang akan 

mempengaruhi perasaan maupun pikirannya. Penerapan teori ini dalam praktek 



32 
 

 

 

 
 

CBT adalah dalam mengajarkan seseorang mempelajari perilaku dan cara baru 

untuk menghadapi suatu situasi yang mengganggunya, dengan melibatkan 

pembelajaran keterampilan tertentu (Somers & Queree, 2007, p.79). Sementara 

dalam pandangan pendekatan kognitif, cara kita berpikir mengenai suatu peristiwa 

mempengaruhi bagaimana kita merasa dan berperilaku. Namun, adakalanya 

seseorang tidak menyadari bahwa ia memiliki pikiran atau keyakinan yang salah, 

yang juga dikenal dengan istilah distorsi kognitif. Distorsi kognisi merupakan 

masalah karena selain tidak akurat, juga menyebabkan munculnya emosi negatif 

atau perilaku menghindari situasi yang menjadi masalah (Somers & Queree, 2007, 

p.89 ). 

 

Bush (2003) mengungkapkan bahwa CBT merupakan perpaduan dari dua 

pendekatan dalam psikoterapi yaitu cognitive therapy dan behavior therapy. Terapi 

kognitif memfokuskan pada pikiran, asumsi dan kepercayaan. Terapi kognitif 

memfasilitasi individu belajar mengenali dan mengubah kesalahan. Terapi kognitif 

tidak hanya berkaitan dengan positive thinking, tetapi berkaitan pula dengan happy 

thinking. Sedangkan Terapi tingkah laku membantu membangun hubungan antara 

situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Individu belajar 

mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, 

berpikir lebih jelas dan membantu membuat keputusan yang tepat. 

Pikiran negatif, perilaku negatif, dan perasaan tidak nyaman dapat 

membawa individu pada permasalahan psikologis yang lebih serius, seperti 

depresi, trauma, dan gangguan kecemasan. Perasaan tidak nyaman atau negatif 

pada dasarnya diciptakan oleh pikiran dan perilaku yang disfungsional. Oleh sebab 
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itu dalam konseling, pikiran dan perilaku yang disfungsional harus direkonstruksi 

sehingga dapat kembali berfungsi secara normal. 

CBT didasarkan pada konsep mengubah pikiran dan perilaku negatif yang 

sangat mempengaruhi emosi. Melalui CBT, konseli terlibat aktivitas dan 

berpartisipasi dalam training untuk diri dengan cara membuat keputusan, 

penguatan diri dan strategi lain yang mengacu pada self-regulation (Matson & 

Ollendick, 1988, p.44). 

Berdasarkan paparan definisi mengenai CBT, maka CBT adalah 

pendekatan konseling yang menitik beratkan pada restrukturisasi atau pembenahan 

kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara 

fisik maupun psikis. CBT merupakan konseling yang dilakukan untuk 

meningkatkan dan merawat kesehatan mental. Konseling ini akan diarahkan 

kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa dan bertindak, dengan menekankan otak 

sebagai penganalisa, pengambil keputusan, bertanya, bertindak, dan memutuskan 

kembali. Sedangkan, pendekatan pada aspek behavior diarahkan untuk 

membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan 

mereaksi permasalahan. Tujuan dari CBT yaitu mengajak individu untuk belajar 

mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, 

berpikir lebih jelas dan membantu membuat keputusan yang tepat. Hingga pada 

akhirnya dengan CBT diharapkan dapat membantu konseli dalam menyelaraskan 

berpikir, merasa dan bertindak. 

2.2.3.2 Penerapan CBT dalam Menangani Kecemasan Sosial 
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CBT merupakan intervensi yang efektif dan telah digunakan secara luas 

untuk menangani kecemasan sosial pada anak dan remaja (Chambless & Ollendick, 

2009). CBT untuk mengatasi kecemasan sosial mengintegrasikan pendekatan 

perilaku (behavior) yang efektif (misalnya exposure task, relaksasi, role play) 

dengan penekanan pada faktor pemrosesan informasi kognitif yang berkaitan 

dengan kecemasan pada anak tersebut (Kendall, 2012). Tujuan intervensi ini 

adalah mengajarkan anak mengenali tanda-tanda adanya dorongan kecemasan, dan 

menggunakan tanda-tanda tersebut sebagai informasi dalam mengelola 

kecemasannya (Kendall, 2012). 

Penerapan pendekatan perilaku dalam CBT untuk menangani kecemasan 

anak ini berupa penggunaan konsep classical conditioning, yaitu secara bertahap 

menghadapkan anak pada situasi yang memicu kecemasannya (Haugaard, 2008, 

p.89). Somers & Queree (2007) menyatakan menempatkan seeorang dalam situasi 

yang mencemaskannya secara bertahap dan aman (misalnya di ruangan terapis) 

dapat melemahkan ikatan antara situasi yang mencemaskan dengan gejala 

kecemasan yang dimunculkannya. Konsep pendekatan perilaku lain yang juga 

diterapkan dalam CBT ini adalah operant-conditioning, yaitu mengurangi 

reinforcement yang diperoleh atas perilaku menghindar anak dari kecemasan 

sosial, dan meningkatkan reinforcement untuk perilaku mengatasi kecemasan 

sosial secara efektif (Haugaard, 2008, p.123). Hal ini dilakukan karena menghindar 

merupakan perilaku yang sering ditampilkan anak saat mengalami kecemasan 

sosial, padahal menurut Somers & Queree (2007, p.98) menghindar dapat 

meningkatkan rasa takut terhadap situasi yang mencemaskan tersebut, dan dapat 
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membatasi kemampuannya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara bebas. 

Oleh karena itu, dalam CBT ini anak akan diberikan reinforcement ketika ia dapat 

mengganti perilaku menghindarnya dengan perilaku lain yang lebih tepat saat 

menghadapi kecemasan sosial. 

Penggunaan pendekatan kognitif berupa mengajarkan anak 

mengindentifikasi dan memodifikasi kognisi yang menyebabkan kecemasannya 

(Haugaard, 2008, p.133). Dalam pandangan CBT, respon perilaku dipengaruhi 

oleh pikiran atau kognisi. Perilaku yang maladaptif merupakan hasil dari pikiran 

yang salah atau maladaptif. Menurut Kendall dan Gosch (dalam Schroeder & 

Gordon, 2002, p.76 ) jika pikiran tersebut diubah, maka perilaku maladaptif juga 

akan berubah. Oleh karena itu, terapi untuk anak dengan masalah kecemasan sosial 

sebaiknya fokus pada pikiran yang menyebabkan kecemasannya (Schroeder & 

Gordon, 2002, p.14). 

2.2.3.3 Tujuan Konseling CBT 

 
Tujuan dari konseling Cognitive Behavior Therapy (Oemarjoedi, 2003, 

p.9) yaitu mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan 

menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang 

masalah yang dihadapi. Konselor diharapkan mampu menolong konseli untuk 

mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri konseli dan secara kuat 

mencoba menguranginya. 

Dalam proses konseling, beberapa ahli CBT (NACBT, 2007) berasumsi 

bahwa masa lalu tidak perlu menjadi  fokus  penting  dalam konseling. Oleh  

sebab itu, CBT dalam pelaksanaan konseling lebih menekankan kepada masa kini 
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dari pada masa lalu, akan tetapi bukan berarti mengabaikan masa lalu. CBT tetap 

menghargai masa lalu sebagai bagian dari  hidup  konseli  dan  mencoba  

membuat konseli menerima masa lalunya, untuk  tetap  melakukan perubahan 

pada pola pikir masa kini untuk mencapai perubahan di waktu yang akan datang. 

Dengan kata lain, CBT lebih banyak bekerja pada status kognitif saat ini untuk 

dirubah dari status kognitif negatif menjadi status kognitif positif. 

2.2.3.4 Fokus Konseling 

CBT merupakan konseling yang menitik beratkan pada restrukturisasi atau 

pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya 

baik secara fisik maupun psikis dan lebih melihat ke masa depan dibanding masa 

lalu. Aspek kognitif dalam CBT antara lain mengubah cara berpikir, kepercayaan, 

sikap, asumsi, imajinasi dan memfasilitasi konseli belajar mengenali dan 

mengubah kesalahan dalam aspek kognitif. Sedangkan aspek behavioral dalam 

CBT yaitu mengubah hubungan yang salah antara situasi permasalahan dengan 

kebiasaan mereaksi permasalahan, belajar mengubah perilaku, menenangkan 

pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, serta berpikir lebih jelas. 

2.2.3.5 Tahapan CBT dalam Menangani Kecemasan Sosial Anak 

 
 

Walaupun konseling harus disesuaikan dengan karakteristik atau 

permasalahan konseli, tentunya konselor harus mengetahui tahapan CBT dalam 

menangani kecemasan sosial anak sehingga diharapkan dapat mempermudah 

konselor dalam memahami konsep, strategi dalam merencanakan proses konseling 

dari setiap sesi, serta penerapan teknik-teknik CBT. 
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Berikut adalah tahapan CBT dalam mengatasi kecemasan sosial pada anak 

(Staller, 2002) adalah: 

1. Psikoedukasi model kognitif dan teori yang mendasari penggunaan CBT dalam 

treatment kecemasan sosial pada anak. 

2. Mengajarkan anak mengidentifikasi gejala-gejala fisiologis di badan mereka 

yang merupakan tanda kecemasan sosial. Kemudian anak diajarkan 

keterampilan relaksasi yang merupakan latihan melepaskan ketegangan otot 

besar sehingga menjadi relaks secara bertahap (King, Heyne, & Ollendick, 

2005, p.77) untuk mengatasi gejala-gejala fisiologis yang tidak menyenangkan 

saat cemas. 

3. Mengajarkan anak mengidentifikasi pikiran yang menimbulkan kecemasan 

sosial dan menggantikannya dengan pikiran yang menurunakan kecemasan 

sosial melalui berbicara kepada diri sendiri (self talk) secara positif. 

4. Melatih anak mengembangkan keterampilan menghargai diri sendiri (self 

reinforcement), misalnya memuji upaya yang telah ia gunakan, yaitu self talk 

dan relaksasi, dalam menghadapi kecemasan sosial. 

5. Melatih anak mengidentiikasi situasi atau peristiwa yang mencemaskannya dan 

menyusunnya dalam hirarki kecemasan. Anak didorong menggunakan strategi 

emosi dan kognitif yang diajarkan dalam CBT untuk mengatasi kecemasan 

sosial pada situasi-situasi tersebut. Kegiatan ini dikenal dengan istilah exposure 

task. 

Kendall (2012, p.99) telah mengembangkan program CBT yang dikenal 

dengan Coping Cat untuk menangani kecemasan sosial pada anak dengan 
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menggunakan 4 prinsip berdasarkan tahapan diatas. Prinsip-prinsip tersebut 

dikenal dengan singkatan FEAR, yang dijabarkan sebagai pada Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 

Prinsip-Prinsip Coping Cat Untuk Menangani Kecemasan Sosial Pada Anak 

 

No Singkatan Pengertian 

1. F Feeling frightened Mengajarkan anak untuk mengenali 

gejala fisik saat cemas 

2. E Expecting bad things to 

happen 

Mengajarkan anak mengidentifikasi 

pikirannya saat cemas 

3. A Attitudes and actions 

that can help 

Mengajarkan anak 

mengembangkan strategi mengatasi 

kecemasan 

4. R Result and Reward Mengajarkan anak mengevaluasi 

usahanya dalammengatasi 

kecemasan dan menghargai diri 

mereka sendiri atas usahanya itu. 

 
Kendall juga telah mengembangkan program Coping Cat berlangsung. 

Manual tersebut telah digunakan secara luas dalam program CBT untuk menangani 

kecemasan sosial pada anak (Gosh, Flannery-Schroder, Mauro, & Compton, 2006, 

p.252). 

 
 

2.3 Kerangka Berpikir 

 

Kecemasan sosial merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang, yang 

menurut sejumlah peneliti melibatkan komponen fisiologis, kognitif, emosi dan 

perilaku. Kecemasan sosial dapat terjadi saat seseorang memiliki pikiran yang salah 

atau distorsi kognitif. Pikiran tersebut akan mendorong munculnya kondisi yang 

tidak menyenangkan dalam fisik maupun emosi seseorang, dan juga pada akhirnya 
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membuat dirinya menampilkan perilaku-perilaku tertentu. Respon perilaku tersebut 

dapat berupa tindakan yang positif sehingga justru menguntungkan dirinya, namun 

juga berupa merilaku maladaptif yang biasanya merugikan karena dapat 

menganggu fungsi sehari-harinya. Perilaku maladaptif yang sering muncul saat 

mengalami kecemasan sosial adalah perilaku menghindar. 

Perilaku menghindar akibat adanya kecemasan sosial terlihat pada subjek 

penelitian ini, yaitu antara lain menolak sekolah saat ada ulangan karena takut 

mendapat nilai rendah dan dianggap bodoh oleh teman, menghindari menyebarang 

jalan, berdiam diri ketika diajak ngobrol dengan orang asing, tidak mau menjawab 

pertanyaan dari guru dan menolak maju menjelaskan di depan kelas. Kecemasan 

sosialnnya ini disebabkan adanya distorsi kognitif pada dirinya, yaitu keyakinan 

bahwa dirinya tidak mampu menghadapi situasi yang dipersepsikannya 

mengancam dirinya sehingga membutuhkan bantuan orang lain. Pikiran-pikiran 

tersebut memicu munculnya perasaan cemas dan juga keluhan fisiologis, misalnya 

jantung berdetak kencang serta badan gemetar saat maju mengikuti suatu 

perlombaan apalagi mendengar suara yang baru ia kenal. 

Selain distorsi kognitif seperti yang disebutkan di atas, faktor kognitif 

lainnya adalah pengalaman gagal menghadapi situasi atau hal yang mencemaskan 

dan reinforcement yang diperoleh dari perilaku menghindar saat mengalami 

kecemasan sosial. Subjek penelitian ini pernah mengalami situasi yang 

mencemaskan yaitu ketika ia mengikuti perlombaan perayaan Agustusan di 

desanya, ia mengalami penolakan dan penghinaan dari orang awas lainnya sehingga 

ia sangat cemas. Setelah peristiwa itu ia selalu malas untuk berbicara lebih dulu 
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dengan orang yang baru ia kenal. Hal ini membuatnya tidak terlatih untuk 

menghadapi kecemasan sosialnya. Di sisi lain, ia juga memperoleh reinforcement 

saat menolak masuk sekolah berupa perhatian dari orangtuanya, meskipun 

seringkali perhatian tersebut berupa dimarahi oleh mereka. 

Faktor lain penyebab gangguan kecemasan sosial adalah genetik dan pola 

asuh orangtua. Faktor genetik penyebab gangguan kecemasan berupa temperamen 

behavior inhibition yang membuat seseorang rentan terhadap kecemasan sosial. 

Subjek Penelitian ini juga terlihat memiliki temperamen tersebut karena semenjak 

kecil ia membutuhkan waktu yang relatif lama untuk berinteraksi dengan orang 

baru atau beradaptasi di lingkungan baru. Ia juga kurang mampu mengelola emosi 

selama ini orangtua dan pengasuh lainnya cenderung banyak membantu dan 

overprotective serta tidak membekalinya dengan keterampilan mengelola emosi, 

terutama saat cemas. Pola asuh yang terlalu melindungi tersebut membuat anak 

merasa tidak kompeten dan cenderung memilih menampilkan perilaku menghindar 

sebagai cara mengatasi kecemasannya. 

Subjek penelitian ini berada pada tahap perkembangan anak usia sekolah. 

Menurut Papalia, Olds, & Feldman (2006, p. 42), salah satu gangguan emosional 

yang umum terjadi pada anak usia sekolah adalah kecemasan sosial. Memasuki usia 

sekolah, hal yang memicu kecemasan anak mulai beralih dari kecemasan mengenai 

ancaman terhadap fisiknya menjadi kecemasan terhadap kompetensi, penilaian 

sosial, dan kesejahteraan psikologisnya (Beidel & Turner, 2005). Hal ini 

disebabkan, pada usia sekolah anak mulai menghadapi tantangan berupa sejumlah 

tugas atau kegiatan yang membutuhkan kompetensi dirinya. 
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Rancangan penelitian ini berawal dari beberapa temuan empiris tentang 

bahaya pengabaian kecemasan sosial yang dialami oleh siswa tunanetra. Di 

Indonesia sendiri, dari data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, 

dikombinasi dengan Data Rutin dari Pusdatin dengan waktu yang disesuaikan, 

prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukan dengan gejala-gejala 

depresi dan kecemasan sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta 

orang. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia, adalah 1,7 

per 1.000 penduduk atau sekitar 400.000 orang. 

Berdasarkan penelitian, gangguan kecemasan sosial tidak akan hilang 

dengan sendirinya tanpa penanganan yang tepat. Karena kecemasan sosial 

melibatkan komponen kognitif, perilaku, fisiologis, dan emosi, maka penanganan 

kecemasan yang tepat seharusnya berupa intervensi yang melibatkan komponen- 

komponen tersebut. Menurut sejumlah peneliti, konseling CBT merupakan 

intervensi yang terbukti efektif dan telah banyak digunakan dalam menangani 

kecemasan sosial pada anak. Dalam mengatasi kecemasan sosial siswa tunanetra, 

konseling CBT menggunakan teknik-teknik perilaku maupun kognitif, yang 

mencakup edukasi mengenai gejala fisik, pikiran, dan emosi yang dirasakan saat 

mengalami kecemasan sosial, serta tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh siswa 

tunanetra untuk mengatasi kecemasannya. Dengan melakukan serangkaian 

kegiatan dalam intervensi konseling CBT ini, subjek penelitian diharapkan 

memiliki keterampilan untuk mengelola kecemasan sosialnya sehingga ia tidak lagi 

menampilkan perilaku menghindar saat cemas, melainkan perilaku lain yang lebih 

sesuai. 
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Berdasarkan kajian teoritis tersebut menunjukkan bahwa masalah 

kecemasan sosial pada siswa tunanetra perlu menjadi perhatian untuk diteliti, 

bagaimana efektivitas layanan konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) dalam 

menurunkan kecemasan sosial. Sejauh ini penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa sejauh ini pelaksanaan layanan konseling Cognitive Behavior Therapy 

(CBT) terbatas pada layanan bimbingan di sekolah saja, belum pernah menyentuh 

sekolah luar biasa. Oleh karena itu, pada penelitian ini difokuskan pada layanan 

konseling Cognitive Behavior Therapy untuk siswa tunanetra pada Sekolah Luar 

Biasa. 

Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi teori 

yang dijadikan rujukan konsepsional variabel penelitian, maka dapat disusun 

kerangka pemikiran pada Gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 
 

3 Hipotesis Tindakan 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang diajukan (Sugiyono, 2015, p.96). Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dapat dirumuskan hipotesis “konseling Cognitive Behavior Therapy 

(CBT) efektif menurunkan kecemasan sosial siswa tunanetra SLB Negeri 

Jepon”. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
Pada bab lima diuraikan simpulan hasil penelitian dan saran konseling Cognitive 

Behavior Therapy (CBT) untuk menurunkan kecemasan sosial ke depannya. 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis yang dikemukakan pada bab IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Kondisi sebelum memperoleh intervensi baseline (A1) kecemasan sosial pada 

seluruh target behavior dengan skala GAS (Goal Attainment Scaling) yaitu; 

skala 1; menginsiasi komunikasi; skala 2: mengelola emosi; skala 3: efikasi diri 

memiliki level yang stabil dan level tidak stabil pada target behavior pada skala 

4: bicara di depan kelas, dan skala 5; Partisipasi di kelas. Pada subjek memiliki 

arah trend naik. 

2. Kondisi saat intervensi (B) berupa konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

pada seluruh target behavior memiliki arah tren mendatar maupun naik serta 

level yang stabil selama sesi intervensi. Terjadi perubahan perilaku subjek 

berupa penurunan target behavior. 

3. Kondisi baseline (A2) kecemasan sosial pada seluruh target behavior subjek 

memiliki arah trend naik dan level yang stabil pada target behavior pada skala 
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GAS baik skala 1; menginsiasi komunikasi; skala 2: mengelola emosi; skala 3: 

efikasi diri memiliki level yang stabil dan level tidak stabil pada target behavior 

pada skala 4: bicara di depan kelas, maupun skala 5; Partisipasi di kelas. 

4.  Berdasarkan hasil analisis visual grafik menggunakan mean, level of 

performance, rapidity behavior change, data overlap, dan trend of performance 

dari masing-masing target behavior dapat diketahui bahwa target behavior 

menurunkan kecemasan sosial yang terdapat dalam skala GAS (Goal Attainment 

Scaling) dapat tercapai dengan optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) dinilai efektif untuk menurunkan 

kecemasan sosial siswa tunanetra. 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, peneliti mengemukakan beberapa 

saran sebagai berikut: 

5.2.1 Konselor Sekolah 

 

Untuk Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat menggunakan 

konseling Cognitive Behavior Therapy (CBT) untuk mengatasi masalah kecemasan 

sosial pada siswa baik yang memiliki kebutuhan khusus terutama siswa tunanetra 

khususnya pada aspek berpartisipasi di kelas. Secara lebih spesifik diwujudkan 

dalam perilaku menabuh “kothekan” meja saat teman menyampaikan pendapat, 

diam saat diskusi, bicara kotor, bicara terbata-bata saat berkumpul dengan teman, 

memukul teman, serta bicara dengan suara pelan dan menundukkan kepala pada 

guru dapat diatasi dengan menggunakan konseling Cognitive Behavior Therapy 

(CBT) karena siswa tunanetra sering mendapatkan terapi konseling individu di 
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sekolahnya sekaligus sebagai individu yang masih berkembang tertarik dengan 

tugas dan tantangan yang diberikan dalam pelaksanaan intervensi konseling 

Cognitive Behavior Therapy (CBT). 

5.2.2 Penelitian Lanjutan 

 

Untuk penelitian selanjutnya apabila ingin meneliti kecemasan sosial 

dengan menggunakan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) diharapkan: 

1. Menggunakan pola reversal design sehingga dapat diketahui mengenai 

perbandingan dua kondisi baseline sebelum dan sesudah intervensi sehingga 

pengaruh kekonsistenan perubahan perilaku pada fase intervensi dapat 

terungkap lebih mendalam. 

2. Menggunakan sampel yang lebih berbeda dilihat dari tempat penelitian, sekolah, 

latar belakang kebudayaan dan lain sebagainya karena penelitian tidak dapat 

digeneralisasikan. 

3. Melihat dan menelaah kembali mengenai faktor ekspresi psikologis dan hasil 

akademik siswa ketika dan setelah diberikan intervensi konseling Cognitive 

Behavior Therapy guna mengetahui secara lebih mendalam mengenai dampak 

intervensi yang diberikan. 
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