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ABSTRAK 

 

Majdi, M Zuhdi Zainul. (2019). “Keefektifan Konseling Kelompok Cognitive 

Behaviour Therapy Teknik Self-Talk dan Teknik Stres Inoculation Training 

untuk Meningkatkan Eustres Siswa”. Tesis. Program Studi Bimbingan 

Konseling Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dr. 

Edy Purwanto. M.Si. Pembimbing II, Sunawan P.hD. 

 

Kata Kunci: konseling kelompok cognitive behavior therapy, teknik self-talk, teknik 

stres inoculation training, eustres 

 

Eustress adalah respon positif individu terhadap stress dalam menilai situasi 

sebagai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Ketika eustress (stres yang 

berdampak baik) dialami seseorang, maka terjadilah peningkatan kinerja dan 

kesehatan. Sebaliknya ketika seseorang mengalami distress (stres yang berdampak 

buruk), maka mengakibatkan semakin buruknya kinerja, kesehatan dan timbul 

gangguan hubungan dengan orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 

keefektifan konseling kelompok cognitive behavior therapy dengan teknik self-talk 

dan stres inoculation training untuk meningkatkan eustres siswa. 

Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen menggunakan two 

factorial eksperiment 2x2 dengan melibatkan subjek penelitian sebanyak 28 siswa 

yang dipilih secara random asigment dari 142 siswa SMA Negeri 12 Semarang. 

Penelitian ini menggunakan skala brief measures of positive and negative affect, 

antonovsky’s sense of coherence scale short version, the state hope scale dengan 

tingkat reliabilitas koefisien alpha cronbach (0.836, 0.703, 0.801). Hasil analisis 

menggunakan mix anava ; unvariate (N=28) menunjukkan bahwa, konseling 

kelompok cognitive behavior therapy dengan teknik self-talk efektif untuk 

meningkatkan eustres (F (3.24)=32.22, p<0.01, η2p=0.57),  teknik  stres inoculation 

training efektif untuk meningkatkan eustres siswa (F (3.24)=30.59, p<0.01, 

η2p=0.56), terdapat perbedaan tingkat keefektifan pada level yang sama antara teknik 

self-talk dan stres inoculation training dilihat dari rerata, teknik self-talk (M=91.35, 

SD=2.78) dan teknik  stress inoculation training (M=96.14, SD=1.07), Hasil 

menunjukan bahwa efek dari teknik stress inoculation training lebih efektif dalam 

meningkatkan tingkat eustres siswa. Selanjutnya terdapat efek intraksi dari teknik 

self-talk dan stres inoculation training untuk meningkatkan eustres siswa 

(F(3.24)=14.32, p<0.01, η2p=0.37). 

Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, konseling 

kelompok cognitive behavior therapy dengan teknik self-talk dan stres inoculation 

training efektif untuk meningkatkan eustres siswa. Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu dikembangkan kembali dengan karakteristik subjek penelitian berdasarkan 

jenis kelamin. 
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ABSTRACT 

 

Majdi, M Zuhdi Zainul. (2019). "Effectiveness Group Counseling Cognitive Behavior 

Therapy Using Self-Talk Techniques and Stress Inoculation Training 

Techniques to Increase eustres of students". Thesis. Counseling Guidance 

Study Program Postgraduate Program in Semarang State University. Advisor 

I, Dr. Edy Purwanto. M.Sc. Advisor II, Sunawan P.hD. 
 
Keywords: cognitive behavior therapy group counseling, self-talk technique, stress 

inoculation training technique, eustres 

 

 Eustress is the response of an individual's positive to stress in assessing the 

situation as a potential to improve well-being. When eustress is experienced by 

someone, then there is an increase in performance and health. Conversely, when a 

person experiences distress (stress that has a bad impact), it results in worse 

performance, health and relationship problems with other people. The purpose of this 

study was to examine the effectiveness of counseling cognitive group behavior 

therapy with self-talk techniques and stress inoculation training to increase student 

eustres. 

The research method used was an experiment using a two factorial  

experiment 2x2 involving 28 subjects randomly selected from 142 students of 

Semarang State Senior High School 12. This study uses a scale of brief measures of 

positive and negative affect, antonovsky's sense of coherence scale short version, the 

state hope scale with the cronbach alpha coefficient reliability level (0.836, 0.703, 

0.801). The analysis results using mix anava; unvariate (N = 28) showed that the 

counseling of cognitive behavior therapy groups with self-talk techniques was 

effective in increasing eustres (F (3.24) = 32.22, p <0.01, η2p = 0.57), stress 

inoculation training techniques were effective in increasing student eustres ( F (3.24) 

= 30.59, p <0.01, η2p = 0.56), there are differences in the level of effectiveness at the 

same level between self-talk techniques and stress inoculation training seen from the 

mean, self-talk technique (M = 91.35, SD = 2.78) and stress inoculation training 

techniques (M = 96.14, SD = 1.07), The results show that the effects of stress 

inoculation training techniques are more effective in increasing student eustres. 

Furthermore there are effects of extraction from self-talk techniques and stress 

inoculation training to increase student eustres (F (3.24) = 14.32, p <0.01, η2p = 

0.37). 

Based on these results it can be concluded that the counseling of cognitive 

behavior therapy groups with self-talk techniques and stress inoculation training is 

effective for increasing student eustres. The results of this study are expected to be 

able to be developed again with the characteristics of research subjects based on 

gender. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stres merupakan suatu bentuk respon seseorang, baik secara fisik maupun 

mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu 

dan mengancam. Stres merupakan suatu keadaan dimana beban yang dirasakan 

seseorang tidak sepadan dengan kemampuannya untuk mengatasi beban tersebut 

(Slamet & Markan, 2007; dalam Mahfud, Jafar, Sunawan. 2017). Bagi siswa, 

salah satu sumber stress berasal dari masalah akademik (Elias, 2011). Stres di 

bidang akademik pada anak muncul ketika harapan dan tuntutan untuk meraih 

prestasi akademik yang tinggi, baik dari orang tua, guru ataupun teman sebaya, 

sementara kemampuan yang mereka miliki tidak sesuai dengan harapan dan 

tuntutan tersebut (Shahmohammadi, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh 

Suartika, Nurdin dan Rahmadi (2014) menunjukkan bahwa, taraf kecemasan 

sampai dengan stres yang tinggi dialami oleh mahasiswa keperawatan disebabkan 

oleh beban akademik yang berlebihan.  

Stres akademik merupakan salah satu masalah belajar yang sudah banyak 

ditemui di sekolah. Nurmaliyah dan Faridah (dalam Nansar, 2016) mengatakan 

bahwa stress akademik adalah stress yang berhubungan dengan kegiatan belajar 

siswa di sekolah, berupa ketegangan-ketegangan yang bersumber dari faktor 

akademik yang dialami siswa, sehingga mengakibatkan terjadinya distorsi pada 

pikiran siswa dan mempengaruhi fisik, emosi, dan tingkah laku. Sumber stres 

akademik meliputi ujian dan penilaian (Robotham & Claire, 2006). Takut pada 
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kegagalan dan pengajaran sebagai respon terhadap kebutuhan siswa, dan juga 

kurangnya umpan balik tepat waktu mengenai penilaian, hal tersebut yang dialami 

oleh siswa sebagai penyebab stres spesifik (Gibbons, 2012). 

Pada tahun 1976, Selye memperkenalkan konsep eustress dan distress 

untuk menunjukkan berbagai jenis respons terhadap stress (Kupriyanov & 

Zhdanov, 2014; Azzahra, 2017). Selye mempresentasikan konsep dua tipe dari 

stress, yang pertama distress disebabkan karena input negatif dan yang kedua 

eustress karena input positif (Ramesh, Sameer, Ganaraja, 2011). Tanggapan 

positif, eustress adalah sejauh mana penilaian kognitif suatu situasi dirasakan 

untuk meningkatkan kesejahteraan sedangkan tanggapan negatif, distress adalah 

sejauh mana penilaian situasi menurunkan kesejahteraan (Kung & Chan, 2014). 

Ketika eustress (stres yang berdampak baik) dialami seseorang, maka terjadilah 

peningkatan kinerja dan kesehatan. Sebaliknya ketika seseorang mengalami 

distress (stres yang berdampak buruk), maka mengakibatkan semakin buruknya 

kinerja, kesehatan dan timbul gangguan hubungan dengan orang lain (Greenberg, 

2008).  

Stres dibutuhkan untuk menghasilkan prestasi yang tinggi, karenanya 

tingkat stres yang optimal dibutuhkan agar selalu bersemangat dan termotivasi 

dalam berkerja (Putra, Astuti, Hamid, 2014). Penelitian Rafidah, et al. (2009) 

menyatakan bahwa stres itu bisa mempengaruhi aktifitas belajar dan memori 

seseorang apabila jumlah stres tersebut tidak melebihi kemampuan mereka. 

Jumlah stres yang cukup atau normal itu sangatlah perlu karena bisa mengaktifkan 
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kinerja otak. Stress yang memberikan dampak positif diistilahkan sebagai 

eustress, (Gadzella, Baloglu, Masten & Wang, 2012). 

Stress akademik kaitannya dengan eustress merupakan hal penting untuk 

diperhatikan. Eustress terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan, dan pada 

gilirannya untuk meningkatkan kinerja kerja (Hargrove, Nelson, Cooper, 2013). 

Simon & Nelson (2001) menyatakan bahwa eustress adalah respon psikologi 

positif terhadap stressor, seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran keadaan 

psikologis yang positif.. Di sisi lain, stres positif, memberikan semburan energi 

ekstra yang membantu orang untuk menyelesaikan mimpinya, mencapai tujuan 

mereka dan memenuhi tenggat waktu. Ini membantu dalam mengembangkan 

harga diri yang lebih tinggi, motivasi dan kewaspadaan mental (Datt & 

Washington, 2015). 

Fokusnya adalah pada proses dan bagaimana seseorang merasakan dan 

menginternalisasi situasi, eustress dimanifestasikan melalui pengalaman subyektif 

individu. Sikap seseorang mendefinisikan pengalaman sebagai sesuatu 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Oleh karena itu, seseorang memiliki 

kekuatan untuk mengubah tekanan menjadi eustress (Cherry dalam Estrellas, 

1996). Menurut Ismail et al, (2009) individu yang mengalami eustress akan 

mampu memenuhi tuntutan pekerjaan dan ini dapat membantu mereka untuk 

meningkatkan kehidupan kerja yang positif (misalnya, kepuasan dan nilai-nilai 

moral positif). Diperkuat Jarinto (2010) menemukan bahwa eustress merupakan 

faktor penentu yang mendorong karyawan untuk mencapai kinerja maksimal dan 

adanya peningkatan kepuasan kerja. 
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Faktanya, temuan di lapangan menunjukan tingkat stress akademik yang 

dialami oleh siswa. Penelitian yang dilakukan Vilaseeni dan Surya (2013) tentang 

gambaran tingkat stress pada mahasiswa kedokteran di dapatkan hasil  penelitian 

menunjukan dari 100 mahasiswa fakultas kedokteran USU, sebanyak 35 orang 

(35%) mengalami stress rendah, 61 orang (61%) mengalami stress tingkat sedang, 

dan 4 orang mengalami tingkat stress tinggi. Diperkuat penelitian yang dilakukan 

oleh Rahmi (2013) tentang tingkat stress dengan prestasi belajar mahasiswa 

tingkat II pada prodi DIII kebidanan Poltekes Kemenkes di Banda Aceh, 

didapatkan hasil penelitian dari 126 orang terdapat mahasiswa berprestasi baik 

dengan 55,6% dengan mengalami stress normal, tingkat stress ringan terdapat 

25%, tingkat stress sedang 20%, dan tingkat stress berat terdapat 7,1%. 

Dampak negatif stress terhadap prestasi akademik yakni ketidakmampuan 

remaja dalam mereduksi tekanan dan hambatan dalam belajar dapat  

menghancurkan motivasi dan harapan menuju sukses. Akibat tekanan-tekanan 

dan tuntutan ini dikhawatirkan akan membuat siswa mudah frustasi (Payne & 

Hahn, 2002), beban stres yang meningkat bertepatan dengan hasil negatif 

(Sohail, 2013), mempunyai beban belajar (MacGeorge, Samter, & Gillihan, 

2005), kurangnya kemampuan mengelola waktu, harapan terhadap pencapaian 

akademik, (Misra, McKean, West, & Russo, 2000). 

Berdasarkan studi pendahuluan terhadap salah satu sekolah di Semarang, 

di SMA tersebut ada kecendrungan siswa yang mengalami gejala stress 

akademik, dari hasil observasi dan wawancara dengan konselor sekolah di SMA 

Negeri 12 Semarang, siswa yang mengalami stres akademik memiliki persepsi 
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yang maladaptif terhadap tuntutan akademik, gejala yang ditunjukkan seperti : 

tekanan-tekanan yang terjadi di dalam diri akibat persaingan maupun tuntutan 

akademik, harapan untuk meraih prestasi akademik meningkat tetapi tidak sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki siswa sehingga menimbulkan tekanan 

psikologis yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar di sekolah dan materi 

pelajaran yang sulit sehingga muncul rasa takut (Barseli  & Ifdil, 2017). 

Intervensi yang pernah dilakukan oleh guru BK di SMA Negeri 12 

Semarang dengan memanggil siswa keruang BK untuk melaksanakan konseling 

individual. Selain itu, menurut hasil wawancara dengan guru BK di sekolah telah 

melaksanakan berbagai macam layanan konseling tetapi belum secara efektif 

khusunya pelaksanaan layanan konseling kelompok sebab keterbatasan guru BK 

dengan jumlah permasalahan yang ada masih menjadi kendala utama. Hampir 

sama dengan yang ada di SMA Negeri 12 Semarang, guru BK pernah melakukan 

intervensi berupa konseling individu, tetapi belum pernah melaksanakan layanan 

konseling kelompok. 

Lazarus dan Folkman (dalam Gaol, 2016) menegaskan bahwa appraisal 

adalah faktor utama dalam menentukan seberapa banyak jumlah stres yang 

dialami oleh seseorang saat berhadapan dengan situasi berbahaya (mengancam). 

Appraisal atau proses penilaian adalah suatu tindakan pengevaluasian, 

penafsiran, dan tanggapan tentang peristiwa-persitiwa yang ada (Olff, Langeland 

& Gersons, 2005). Dengan kata lain, stres adalah hasil dari terjadinya transaksi 

antara individu dengan penyebab stres yang melibatkan proses pengevaluasian 

(Dewe, O’Driscoll, & Cooper, 2012). Beck & Judith (dalam Azmy, Nurihsan & 
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Yudha, 2017) menjelaskan bahwa, stres akan berdampak negatif jika individu 

menilai dirinya tidak mampu dalam mengatasi hambatan atau tekanan yang 

datang sehingga akan berpengaruh terhadap cara berpikir serta berperilaku. 

Pendekatan Cognitive Behaviour Therapy (CBT) membantu individu untuk 

membangun ulang pola pikir (sikap, asumsi dan keyakinan), menguji pola pikir, 

memutuskan apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat bagi individu. 

Cognitive Behaviour Therapy (CBT) juga menunjukkan kepada individu 

bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan melihat semua hal dari 

berbagai sudut (Wilding & Milne, 2013).  

Berbagai temuan penelitian menunjukan bahwa Cognitive Behavior 

Therapy (CBT) dapat mengurangi stress akademik dan meningkatkan eustress. 

Sharma, Shrivastava, Malhotra, Singh, Singh  (2010) dalam penelitiannya 

menggabungkan yoga dengan beberapa teknik kognitif yang spesifik Cognitive 

Behavior Therapy (CBT) untuk mengurangi stres akademik dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mental kelompok anak sekolah yang terpilih. 

Hasilnya telah menunjukkan signifikan bantuan dari tekanan akademis dan 

peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan mental anak-anak. Sebagai 

kesimpulan Yoga dalam kombinasi dengan teknik CBT efektif untuk dilakukan. 

Lebih lanjut Jamilian, dkk (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan 

bahwa, format kelompok terapi dalam mengembangkan toleransi distres efektif 

untuk dilakukan. Selanjutnya Khanehkeshi (2014) meneliti efektivitas terapi 

perilaku kognitif (CBT) terhadap stres akademik di antara pelajar SMA. 

Penelitian menggunakan desain pre-test, post test dengan kelompok kontrol. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaruh intervensi dalam menurunkan 

tekanan akademik 2) Ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok stres 

akademik pasca perawatan 3) Interaksi kelompok waktu dalam kaitannya dengan 

khasiat CBT, intervensi dalam menurunkan tekanan akademik sangat signifikan.  

Konseling kelompok yang akan diberikan, akan mengunakan teknik pada 

pendekatan Cognitive Behavior Theraphy (CBT) dengan teknik self-talk dan 

stress inoculation training untuk mengetahui seberapa efektif teknik-teknik 

tersebut mampu mereduksi stress akademik pada siswa. Pemilihan teknik self-

talk menurut Seligman dan Reinchenberg (2013) mendeskripsikan sebagai 

sebuah pep-talk (pembicaraan yang dimaksudkan untuk membangkitkan 

keberanian atau antusiasme) positif yang diberikan seseorang kepada dirinya 

sendiri setiap hari (dalam Erford, 2016: 223). Alasan memilih teknik self-talk 

yakni teknik ini bisa digunakan untuk menyangkal keyakinan yang tidak masuk 

akal dan mengembangkan pemikiran yang sehat, yang akan menghasilkan self-

talk yang lebih positif karena self-talk seseorang dapat dipengaruhi oleh apa yang 

dikatakan orang lain (misalkan, orang tua, guru, teman sebaya) tentang dirinya 

(Burnett & McCrindle, 1999 dalam Erford, 2016: 223). Strategi ini juga 

dimaksudkan sebagai suatu cara untuk membantu individu yang memiliki pikiran 

negatif yang tidak realistis, untuk mengidentifikasi pola negatif ini dan 

mengembangkan cara pandang yang lebih realistis dan adaftif (Erford, 2016). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kross dkk (2014) menunjukan bahwa 

self-talk dapat mempengaruhi perilaku seseorang, perasaan dan stres sosial yang 

dialami oleh seseorang. Selanjutnya Hatzigeorgiadis, Zourbanos, Mpoumpaki, 
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dan Theodorakis, (2009) penelitian ini meneliti efek self-talk motivasi pada 

kepercayaan diri, kecemasan, dan kinerja tugas atlet muda. Hasil menunjukan 

bahwa bahwa self-talk dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi 

kecemasan kognitif. Sebaliknya Tod , Hardy, dan Oliver, (2011) penelitian ini 

meneliti manfaat efek positif, instruksional, dan motivasi diri untuk kinerja. Hasil 

menunjukan bahwa, pertama, self-talk negatif tidak menghalangi kinerja. Kedua, 

ada bukti yang tidak konsisten untuk efek perbedaan instruksi dan motivasi diri 

berdasarkan karakteristik tugas. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor kognitif 

dan perilaku mempunyai faktor paling konsisten terhadap self-talk. 

Dari beberapa hasil penelitian self-talk disebutkan efektif dalam mengatasi 

permasalahan yang melibatkan aspek kognitif (Hatzigeorgiadis, Zourbanos, 

Mpoumpaki,  dan Theodorakis, 2009) dan  dapat mempengaruhi perilaku 

seseorang (Kross dkk, 2014). Namun terdapat penelitian bahwa self-talk kurang 

efektif (Tod, Hardy, dan Oliver, 2011). Hal tersebut menandakan bahwa self-talk 

masih berpotensi untuk dilakukan penelitian lanjutan dalam mengklarifikasikan 

keefektifannya dalam menurunkan stress akademik. 

Teknik kedua yang digunakan untuk menurunkan stress akademik adalah 

stress inoculation training yakni sebuah teknik yang didasarkan pada ide bahwa 

membantu klien mengatasi stresor-stresor ringan akan memungkinkan mereka 

mengembangkan toleransi untuk bentuk-bentuk distress (istilah untuk stress yang 

berakibat buruk) (dalam Erford, 2016: 323). Pemilihan teknik ini di karenakan 

penggunaan teknik stress inoculation training dalam konseling kelompok akan 

memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari keterampilan yang dapat 
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diaplikasikan dalam situasi lain di masa depan yang mungkin dihadapi, serta 

memungkinkan mereka untuk mengembangkan tolerans distres terhadap bentuk-

bentuk distres (dalam Erford, 2016; Corey, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Jamshidifar, Moghadam, dan 

Mohammadizadeh (2014) tentang efektivitas konseling kelompok dengan teknik 

stress inoculation training untuk mereduksi stress. Hasil dalam penelitian 

menunjukan inokulasi stress menurunkan signifikansi pada kelompok yang 

diberikan perlakuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

inokulasi tegangan bisa efektif dalam mengurangi dirasakan stres. Penelitian 

serupa dilakukan Rasouli, Razmizade, dan Sedrpooshan (2013) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan 

inokulasi tegangan secara signifikan dapat mengurangi stres dan kecemasan 

pada siswa dan stress inoculation training dapat digunakan sebagai metode 

pencegahan dan terapi untuk kecemasan dan stres pada siswa. Sebaliknya 

penelitian lain menunjukkan bahwa stress inoculation training kurang 

memberikan dampak secara signifikan terhadap fleksibilitas psikologi dan 

disfungsional kognitif dalam menghadapi stres di tempat kerja (Flaxman & Bond, 

2010).  

Dari beberapa hasil penelitian stress inoculation training disebutkan 

efektif diberikan kepada individu dalam menurunkan stress pada kelompok yang 

diberikan perlakuan (Jamshidifar, Moghadam, & Mohammadizadeh, 2014) dan 

stress inoculation training dapat digunakan sebagai metode pencegahan dan 

terapi untuk kecemasan dan stres pada siswa. (Rasouli, Razmizade, & 
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Sedrpooshan, 2013). Namun, penelitian yang lain mengatakan bahwa teknik 

stress inoculation training kurang efektif (Flaxman & Bond, 2010). Maka dari itu 

perlu untuk dilakukan disekolah. Hal tersebut menandakan bahwa stress 

inoculation training masih berpotensi untuk dilakukan penelitian lanjutan dalam 

mengklarifikasi keefektifannya dalam menurunkan stress akademik. 

Mencermati hasil yang kontradiktif dari berbagai penelitian maka 

selebihnya penelitian ini diharapkan dapat mempertegas dampak dan kontribusi  

dari Cognitive Behavior Theraphy (CBT) terhadap stress akademik, khususnya 

meningkatkan eustress, ketika eustress (stres yang berdampak baik) dialami 

seseorang, maka terjadilah peningkatan kinerja dan kesehatan. Penelitian ini 

dilakukan atas dasar rekomendasi dari penelitian Gibbons (2015) menunjukan 

bahwa penting untuk menyadari pengalaman yang dimiliki siswa dan 

mempertimbangkan cara membangun strategi yang tepat untuk mendukung 

mereka. Peneliti menyatakan keterbatasan penelitian yang dilakukan belum 

menyentuh pada level pemberian intervensi. Dari semua alasan yang telah 

dipaparkan diatas maka konseling kelompok cognitive behavior theraphy teknik 

self-talk dan stress inoculation training penting digunakan untuk meningkatkan 

eustress siswa. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasi permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Masalah stres akademik merupakan masalah umum yang sering terjadi pada 

anak usia sekolah. 
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2. Stres akademik merupakan diartikan sebagai hasil kombinasi antara 

tuntutan dengan akademik yang melebihi sumber daya dengan kemampuan 

yang dimiliki seseorang. Hal ini yang sering dialami oleh anak disekolah 

jika kondisi ini berlangsung secara terus menerus maka berdampak negatif 

pada prestasi belajar siswa. 

3. Siswa yang mengalami stres akademik tinggi akan berdampak kepada proses 

dan hasil belajar yang tidak baik  

4. Stres bisa mempengaruhi aktifitas belajar dan memori seseorang apabila 

jumlah stres tersebut tidak melebihi kemampuan mereka. 

5. Mengembangkan respon positif terhadap stres, fokusnya adalah pada proses 

dan bagaimana seseorang merasakan dan menginternalisasi situasi, eustress 

dimanifestasikan melalui pengalaman subyektif individu. 

6. Intervensi konseling yang dilakukan oleh konselor belum optimal karena 

masih menggunakan layanan konseling konvensional misalnya hanya 

melakukan konseling diadakan hanya ketika salah satu dampak dari stres 

akademik muncul barulah diberikan konseling. 

7. Konseling kelompok yang dilakukan masih perlu dibenahi dari segi 

kerangka kerja, pelaksanaan tahapan konseling, termasuk pemanfaatan 

teknik konseling.  

 

1.3 Cakupan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang yang telah dipaparkan 

di atas, maka cakupan masalahnya berfokus pada permasalahan dalam penelitian 
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ini yang dibatasi pada upaya penerapan konseling kelompok teknik self-talk dan 

teknik stres inoculation training dan integrasi dari kedua teknik untuk 

meningkatkan eustress siswa di SMA Negeri 12 Semarang. 

  

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana tingkat konseling kelompok cognitive behaviour theraphy 

teknik self-talk dan teknik stres inoculation training efektif untuk meningkatkan 

eustress siswa di SMA Negeri 12 Semarang?”. Agar lebih terfokus maka rumusan 

masalah yang sifatnya umum akan dijabarkan secara spesifik sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive behaviour 

theraphy dengan teknik self-talk untuk meningkatkan eustres siswa di SMA 

Negeri 12 Semarang? 

2. Bagaimana tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive behaviour 

theraphy dengan teknik stres inoculation training untuk meningkatkan 

eustress siswa di SMA Negeri 12 Semarang? 

3. Bagaimana perbedaan tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive 

behaviour theraphy teknik self-talk dan konseling kelompok cognitive 

behaviour theraphy teknik stres inoculation training untuk meningkatkan 

eustres siswa di SMA Negeri 12 Semarang? 

4. Bagaimana tingkat efek interaksional konseling kelompok cognitive 

behaviour theraphy teknik self-talk dan teknik stres inoculation training 

untuk meningkatkan eustres siswa di SMA Negeri 12 Semarang? 
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1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, secara umum penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat keefektifan konseling 

kelompok cognitive behaviour theraphy teknik self-talk dan teknik stres 

inoculation training untuk meningkatkan eustres siswa di SMA Negeri 12 

Semarang. Sedangkan tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive behaviour 

theraphy teknik self-talk untuk meningkatkan eustres siswa di SMA Negeri 

12 Semarang. 

2. Menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive behaviour 

theraphy teknik stres inoculation training untuk meningkatkan eustres siswa 

di SMA Negeri 12 Semarang. 

3. Menganalisis perbedaan tingkat keefektifan konseling kelompok cognitive 

behaviour theraphy teknik self-talk dan konseling kelompok cognitive 

behaviour theraphy teknik stres inoculation training untuk meningkatkan 

eustres siswa di SMA Negeri 12 Semarang. 

4. Menganalisis tingkat efek interaksional konseling kelompok cognitive 

behaviour theraphy teknik self-talk dan teknik stres inoculation training 

untuk meningkatkan eustres siswa di SMA Negeri 12 Semarang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam dunia pendidikan bidang bimbingan dan konseling 
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tentang penggunaan teknik self-talk dan teknik stres inoculation training untuk 

meningkatkan eustress siswa yang ada disekolah menengah atas. Wujud dari 

sumbangan tersebut yaitu ditemukanya hasil-hasil penelitian baru tentang 

konseling kelompok guna meningkatkan pelayanan konseling disekolah.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Manfaat Bagi Sekolah  

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi sekolah untuk dapat 

melaksanakan kegiatan konseling kelompok teknik self-talk dan teknik stres 

inoculation training untuk meningkatkan eustress siswa.  

1.6.2.2 Manfaat Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Dalam hal ini guru bimbingan dan konseling mengetahui apa yang dialami 

oleh siswa khusunya dalam stress akademik. Oleh sebab itu, dengan adanya 

penelitian ini, konselor dapat mengetahui pengaplikasian layanan konseling 

kelompok teknik self-talk dan teknik stres inoculation training untuk 

meningkatkan eustress siswa. 

1.6.2.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

perluasan khasanah keilmuan tentang konsep dan praktik bimbingan dan 

konseling khsusnya mengenai teknik self-talk dan teknik stres inoculation 

training untuk meningkatkan eustress siswa serta menyempurnakan berbagai 

keterbatasan penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian hasil penelitian yang relevan merupakan hasil-hasil penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya dan dikaji keterkaitannya dengan penelitian yang 

sedang dilangsungkan.  Fokus kajian yang relevan dalam penelitian ini yaitu 

variabel teknik self-talk, stres inoculation training dan stress akademik. Adapun 

kajian hasil penelitian yang relevan dengan penilitian ini  sebagai berikut : 

Untuk hasil penelitian yang relevan mengenai stress akademik. Penelitian 

yang dilakukan Rakhmawati, Farida, Nurhalimah (2014) menunjukan bahwa 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber stres akademik yang paling 

mempengaruhi mahasiswa keperawatan dan bagaimana tingkat stress mahasiswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber stress mahasiswa keperawatan yang 

terutama adalah beban akademik dengan tingkat stress mahasiswa pada tingkat 

sedang dan terdapat hubungan positif dan bermakna antara keduanya. Selanjutnya 

Sohail (2013) untuk mengetahui hubungan stres dan prestasi akademik pada 

mahasiswa kedokteran tahun pertama dan untuk mengidentifikasi sumber stres, 

tingkat stres dan strategi coping yang relevan. Hasil penelitian menunjukan 

keragaman sumber stres dan tingkat stres yang tinggi pada mahasiswa kedokteran. 

Hasil Juga menunjukkan bahwa tingkat stres yang lebih tinggi dikaitkan dengan 

kinerja akademis yang buruk. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Taufik, 

Ifdil dan Ardi (2013) tentang tingkat stress pada siswa SMA di kota padang. 
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Penelitian ini dilakukan berdasarkan peningkatan standar Ujian Nasional dari 

beberapa tahun terakhir, dan Membebani aktivitas belajar siswa di SMA / SMA. 

Kondisi ini sebagai pemicu stress siswa, sejak lama, pengaruhnya terhadap 

pembelajaran mereka. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi tingkat tekanan akademis siswa, dan perbedaan jenis kelamin 

dasar, dan lokasi sekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada 15% 

akademisi stres siswa pada tingkat rendah,71,8% mengalami stres akademik pada 

tingkat sedang, dan 13,2% siswa mengalami stress akademik di tingkat tinggi. 

Penelitian selanjutnya berhubungan dengan keefektifan konseling 

kelompok yang dilakukan oleh Boonsuchat (2015) Penelitian ini dilakukan 

dengan metode quasi eksperimen untuk membandingkan pra dan pasca diberikan 

perlakuan berupa konseling kelompok untuk mereduksi kecemasan terhadap 

orang tua yang memiliki anak autis. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

konseling kelompok efektif untuk mereduksi kecemasan. Selanjutnya Hamzah, 

Karamoy, Purnaningrum, Saputra, Selvia (2017) mengungkapkan bahwa 

konseling kelompok cognitive behavior therapy menggunakan metode pre-test 

post test control group design yang berkaitan dengan kognitif-perilaku dapat 

dilakukan. Masing-masing dari penelitian ini menggunakan beberapa teknik dari 

cognitive behavior therapy untuk mengurangi atau meningkatkan permasalahan 

yang berbeda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa layanan konseling 

kelompok cognitive behavior theraphy efektif untuk dilakukan. Penelitian 

Sohrabi, Mohammadi dan Aghdam (2013) telah melakukan penelitian tentang 

keefektifan layanan konseling kelompok kepada siswa yang mengalami self-
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efficacy rendah di kota Tabriz. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, 

layanan konseling kelompok efektif untuk meningkatkan self-efficacy rendah. Itu 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan self-efficacy oleh siswa di kota Tabriz. 

Selanjutnya Radiani W. A (2016) mengungkapkan bahwa cognitive behavior 

therapy terhadap penurunan tingkat depresi dinyatakan ada perbedaaan penurunan 

tingkat depresi antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan sehingga terbukti 

efektif untuk dilakukan.  

Untuk hasil penelitian yang relevan mengenai teknik self-talk dilakukan 

oleh Hatzigeorgiadis, Zourbanos, Mpoumpaki, dan Theodorakis (2009). 

Penelitian ini meneliti efek self-talk motivasi pada kepercayaan diri, kecemasan, 

dan kinerja tugas atlet muda. Hasil menunjukan bahwa bahwa self-talk dapat 

meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan kognitif. Selanjutnya 

Kross, dkk (2014) telah meneliti tentang bagaimana pengaruh tekhnik self-talk 

dalam mengatasi perasaan yang rendah diri, perilaku, dan stres sosial sesorang. 

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini adalah dengan diterapkannya tekhnik 

self-talk positif dapat meningkatkan perasaan rendah diri seseorang, merubah 

perilaku sesorang menjadi lebih baik, dan mereduksi stres sosial seseorang. Oztug 

dan Cowie (2011) telah melakukan penelitian tentan keefektifan berbagai tekhnik 

dalam pendekatan kognitif dan perilaku salah satunya adalah tekhnik self-talk 

untuk mengatasi punggung, leher dan ekstremitas atas gangguan muskuloskeletal 

di tempat kerja (dan implikasinya terhadap pekerjaan). Hasil dalam penelitian 

menunjukkan bahwa teknik self-talk memiliki efek yang baik atas gangguan yang 

dialami para pekerja kantor. Selanjutnya Harbalis, Hatzigeorgiadis dan 
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Theodorakis (2008) hasil dalam penelitan ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan teknik self talk akan mempangaruhi performa para atlet basket kursi 

roda. Dengan melihat perbandingan antara kelompok kontrol dan kelompok yang 

diberikan perlakuan berupa self talk. Kelompok perlakuan menunjukkan 

peningkatan performa dalam melakukan pasing dan dribbel, sedangkan kelompok 

kontrol tidak menunjukkan peningkatan performa. 

Untuk hasil penelitian yang relevan mengenai stres inoculation training. 

Penelitian yang dilakukan oleh Araghi, Zahrakar dan Mohsenzadeh  (2017) dalam 

penelitianya memberikan penjelasan bahwa penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasi pengaruh stress inoculation training (SIT) terhadap stres dan modal 

psikologis pada pasien dengan sindrom balon apikal (ABS) untuk meningkatkan 

kualitas hidup pasien tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pelatihan inokulasi 

tekanan secara signifikan mengurangi stres dan meningkatkan modal psikologis 

akibatnya bisa mengurangi ABS. Jamshidifar, Moghadam dan Mohammadizadeh 

(2014) dalam penelitian menunjukan inokulasi stres menurunkan signifikansi pada 

kelompok yang diberikan perlakuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan inokulasi tegangan bisa efektif dalam mengurangi dirasakan stress. 

Mahfud, Jafar dan Sunawan (2017) tentang dampak konseling kelompok cognitive 

behavior therapy, dengan teknik stres inoculation training terhadap toleransi 

distres melalui hardiness mahasisiwi Akademi Kebidanan Abdi Husada 

Semarang. Metode penelitian yang digunakan eksperimen, desain pretest-postest 

control grup. Hasil menunjukkan bahwa terdapat efek langsung langsung 

konseling kelompok cognitive behavior therapi teknik stress inoculation training 
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terhadap toleransi distres akademik, serta efek tidak angsung melalui hardiness 

sebagai mediasi yang memiliki hubungan yang positif terhadap toleransi distres 

akademik. Selanjutnya Kashani, Kashani,  Moghimian dan Shakour M (2015) 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pelatihan inokulasi terhadap 

stres, kecemasan, dan depresi pada penderita kanker. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pelatihan inokulasi 

stres mengurangi stres, kecemasan, dan depresi pada penderita kanker. Dapat 

disimpulkan pelatihan inokulasi tekanan secara signifikan mengurangi stres, 

kecemasan, dan depresi.  

 

2.2 Kerangka Teoritis 

2.2.1 Stres Akademik 

2.2.1.1 Pengertian Stres 

Dalam mendefinisikan stress, Lazarus & Folkman (1984) berpendapat, 

bahwa stres dapat terjadi jika individu menilai kemampuannya tidak cukup untuk 

memenuhi tuntutan situasi lingkungan fisik dan sosial Artinya, stres akan dialami 

atau tidak dialami bergantung pada penilaian subjektif individu terhadap sumber 

stres yang datang. Jika individu menganggap kemampuannya cukup untuk 

memenuhi tuntutan lingkungan, maka stres tidak akan terjadi. Jika individu 

menilai dirinya lemah, dan menganggap tuntutan orang lain lebih berkuasa atas 

harapan-harapannya, maka individu itu akan terpuruk dalam stres.  

Menurut WHO (2003) stress adalah reaksi atau respon tubuh terhadap 

stressor psikososial (tekanan mental/beban kehidupan) (Priyoto, 2014:2). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kashani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26120337
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kashani%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26120337
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moghimian%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26120337
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shakour%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26120337
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Sementara Naqvi, Khan, Kant & Khan (2013) Stres adalah suatu kondisi dengan 

gangguan fisik dan psikologis yang terjadi dalam situasi tekanan ketika tidak 

mampu memenuhi keinginan atau menghadapi situasi tertentu  

Dari berbagai penjelasan mengenai stres yang dikemukakan oleh para ahli 

maka dapat di simpulkan stres merupakan hasil penilaian subyektif individu dari 

sebuah situasi atau peristiwa yang dapat dinilai positif, netral, atau negatif oleh 

individu tergantung penilaian subjektifnya. Ketika individu mengalami suatu 

kejadian yang sama, individu yang satu  dapat merasa lebih stres daripada 

individu lain, sehingga perasaan, reaksi fisik, dan tingkah laku yang dimunculkan 

berbeda-beda.  

 

2.2.1.2 Pengertian Stres Akademik 

Stres sudah menjadi bagian dari kehidupan kita masing-masing. Setiap 

manusia tidak ada yang sempurna dan tidak dapat luput dari kekurangan atau 

kesulitan hidup. Heiman, & Kariv (2005) menjelaskan bahwa stres akademik 

merupakan stres yang disebabkan oleh academic stressor dalam proses belajar 

mengajar atau hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan belajar, misalnya: 

tekanan untuk naik kelas, lama belajar, kecemasan menghadapi ujian, banyaknya 

tugas yang harus diselesaikan, mendapat nilai ulangan yang jelek, birokrasi yang 

rumit, keputusan menentukan jurusan dan karir, dan manajemen waktu.  

Menurut Carveth (Misra & McKean, 2000) mengemukakan stres 

akademik merupakan persepsi siswa terhadap banyaknya pengetahuan harus 

dikuasai dan persepsi terhadap ketidakcukupan waktu untuk mengembangkannya. 

http://harmonihidup.com/mengatasi-stres-dalam-menghadapi-deadline-tugas-kuliah/
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Stres akademik adalah stress yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa di 

sekolah, berupa ketegangan-ketegangan yang bersumber dari faktor akademik 

yang dialami siswa, sehingga mengakibatkan terjadinya distorsi pada pikiran 

siswa dan mempengaruhi fisik, emosi, dan tingkah laku. Sementara Kaddapati dan 

Vijayalaxmi (2012:171) mengungkapkan stres akademik adalah hasil dari 

kombinasi tuntutan akademis terkait yang melebihi sumber daya adaptif yang 

tersedia bagi seorang individu 

Dari berbagai penjelasan mengenai stress akademik yang dikemukakan 

oleh para ahli maka dapat di simpulkan stress akademik merupakan reaksi 

individu terhadap tugas-tugas akademik yang melebihi batas kemampuan yang 

bersumber dari faktor akademik sehingga mengakibatkan terjadinya distorsi pada 

pikiran dan mempengaruhi fisik, emosi, dan tingkah laku. 

 

2.2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Stres Akademik 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stres akademik yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal (Puspitasari, W. 2013; Gunawati, R., Hartati, S., & 

Listiara, A. 2010). Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.  

1. Faktor Internal yang Mengakibatkan Stres Akademik 

1) Pola Pikir 

Individu yang berpikir tidak dapat mengendalikan situasi, cenderung 

mengalami stres lebih besar. Semakin besar kendali bahwa ia dapat 

melakukan sesuatu, semakin kecil kemungkinan stres yang akan dialami 

siswa. 
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2) Kepribadian  

Kepribadian seorang siswa dapat menentukan tingkat toleransinya 

terhadap stres. Tingkat stres siswa yang optimis biasanya lebih kecil 

dibandingkan siswa yang sifatnya pesimis.  

3) Keyakinan  

Penyebab internal selanjutnya yang turut menentukan tingkat stres 

siswa adalah keyakinan atau pemikiran terhadap diri. Keyakinan terhadap 

diri memainkan peranan penting dalam menginterpretasikan situasi-situasi 

di sekitar individu. Penilaian yang diyakini siswa dapat mengubah pola 

pikirnya terhadap suatu hal bahkan dalam jangka panjang dapat membawa 

stres secara psikologis. 

2. Faktor Eksternal yang Mengakibatkan Stres Akademik  

1) Pelajaran Lebih Padat  

Kurikulum dalam sistem pendidikan standarnya semakin lebih 

tinggi. Akibatnya persaingan semakin ketat, waktu belajar bertambah, dan 

beban siswa semakin meningkat. Walaupun beberapa alasan tersebut 

penting bagi perkembangan pendidikan dalam negara, tetapi tidak dapat 

menutup mata bahwa hal tersebut menjadikan tingkat stres yang dihadapi 

siswa meningkat 

2) Tekanan untuk Berprestasi Tinggi  

Para siswa sangat ditekan untuk berprestasi dengan baik dalam 

ujian-ujian mereka. Tekanan ini terutama datang dari orangtua, keluarga, 

guru, tetangga, teman sebaya, dan diri sendiri.  
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3) Dorongan Status Sosial  

Pendidikan selalu menjadi simbol status sosial. Orang-orang dengan 

kualifikasi akademik tinggi akan dihormati masyarakat dan yang tidak 

berpendidikan tinggi akan dipandang rendah. Siswa yang berhasil secara 

akademik sangat disukai, dikenal, dan dipuji oleh masyarakat. Sebaliknya, 

siswa yang tidak berprestasi di sekolah disebut lambat, malas atau sulit. 

Mereka dianggap sebagai pembuat masalah, cenderung ditolak oleh guru, 

dimarahi orangtua, dan diabaikan teman-teman sebayanya 

4) Orangtua Saling Berlomba  

Pada kalangan orangtua yang lebih terdidik dan kaya informasi, 

persaingan untuk menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan 

dalam berbagai aspek juga lebih keras. Seiring dengan perkembangan pusat-

pusat pendidikan informal, berbagai macam program tambahan, kelas seni 

rupa, musik, balet, dan drama yang juga menimbulkan persaingan siswa 

terpandai, terpintar, dan serba bisa. 

Faktor yang mempengaruhi stres akademik siswa difokuskan pada faktor 

internal dalam diri individu. Lazarus dan Folkman (dalam Gaol, 2016) 

menegaskan bahwa appraisal adalah faktor utama dalam menentukan seberapa 

banyak jumlah stres yang dialami oleh seseorang saat berhadapan dengan situasi 

berbahaya (mengancam). Dengan kata lain, stres adalah hasil dari terjadinya 

transaksi antara individu dengan penyebab stres yang melibatkan proses 

pengevaluasian (Dewe, O’Driscoll, & Cooper, 2012).  
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2.2.1.4 Dampak Stres Akademik 

Stres akan berdampak negatif jika individu menilai dirinya tidak mampu 

dalam mengatasi hambatan atau tekanan yang datang sehingga akan berpengaruh 

terhadap cara berpikir serta berperilaku. Menurut Priyoto (2014:10) dampak stres 

dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu : 

1. Dampak Fisiologik 

Mudah masuk angin, mudah pening-pening, kejang otot (keram), 

mengalami kegemukan atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan, juga 

bisa menderita penyakit yang lebih serius 

2. Dampak Psikologik 

1) Keletihan emosi, jenuh, penghayatan ini merupakan tanda pertama dan 

punya peran sentral bagi terjadinya burn-out 

2) Kewalahan/keletihan emosi, kita dapat melihat ada kecenderungan yang 

bersangkutan 

3) Pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun sehingga berakibat pula 

menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses 

3. Dampak Perilaku 

1) Manakala stress menjadi distress, prestasi belajar menurun dan sering terjadi 

tingkah laku yang tidak diterima ole masyarakat 

2) Level stress yang cukup tinggi berdampak negative pada kemampuan 

mengingat informasi, mengambil keputusan, mengambil langkah tepat 

3) Stress yang berat seringkali banyak membolos atau tidak aktif mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 
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Stres di bidang akademik pada anak muncul ketika harapan dan tuntutan 

untuk meraih prestasi akademik yang tinggi, baik dari orang tua, guru ataupun 

teman sebaya, sementara kemampuan yang mereka miliki tidak sesuai dengan 

harapan dan tuntutan tersebut (Shahmohammadi, 2011). Dampak negatif stress 

terhadap prestasi akademik dapat  menghancurkan motivasi dan harapan menuju 

sukses 

 

2.2.1.5 Jenis-Jenis Stres Akademik 

Istilah stress yang digunakan pada umumnya mengacu pada perasaan atau 

reaksi negative terhadap suatu peristiwa. Stress bukan hanya itu melainkan ada 

stress yang baik. Bentuk stres terdapat dua bentuk, yaitu distres  dan eustress 

(Priyoto, 2014:9 ; Simon & Nelson, 2001) : 

1. Distres: Stres yang berbahaya/respons psikologis negatif terhadap stressor, 

seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran keadaan psikologis yang negatif. 

2. Eustres: Stres yang menguntungkan/respons psikologi positif terhadap stressor, 

seperti yang ditunjukkan oleh kehadiran keadaan psikologis yang positif. 

Berdasarkan jenis-jenis stres yang telah dijelaskan diatas, jenis stres yang 

dialami oleh siswa dalam menghadapi tugas sekolah atau beban sekolah siswa 

yang menjadi perhatian penulis adalah jenis eustres atau stres positif. Eustress 

atau "stres yang baik" mengacu pada respons psikologis terhadap seorang stresor 

yang ditafsirkan sebagai positif implikasi untuk kesejahteraan (Jarinto, 2010).  
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2.2.2 Eustres  

2.2.2.1 Pengertian Eustres 

Menurut Selye (1983) eustres atau "tekanan yang baik" mengacu pada 

respon psikologis terhadap stressor yang ditafsirkan sebagai positif Implikasi bagi 

kesejahteraan (Jarinto, 2010; Selye, 1983). Menurut simmons dan Nelson (2001) 

eustres adalah  respon psikologis positif terhadap stressor, seperti yang 

ditunjukkan oleh adanya keadaan psikologis yang positif. Lumogga (dalam 

Sukoco, 2014) eustres adalah stress yang sifatnya positif atau membangun. Dari 

berbagai penjelasan mengenai eustres maka dapat disimpulkan eustres adalah 

respon positif individu terhadap stres dalam menilai situasi sebagai potensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan. 

 

2.2.2.2 Indikator Eustres  

Eustres adalah respon positif individu terhadap stres dalam menilai situasi 

sebagai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan. Konsep stress dari Selye 

(dalam O’sullivan, 2011) menggambarkan siklus dari stres, antara lain : 

 

 

 

Positif Psikologis (positive effects) mengatakan bahwa eustres 

mencerminkan sejauh mana penilaian kognitif suatu situasi atau peristiwa terlihat 

menguntungkan seorang individu atau meningkatkan kesejahteraannya. 

Indikatornya eustress harus positif secara psikologis. Konstruksi dipilih untuk 
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penelitian ini adalah pengaruh positif (PA), kebermaknaan, pengelolaan dan 

harapan. Meskipun secara konseptual berbeda, keempat konstruksi ini dipilih 

karena kemampuan mereka mewakili aspek keterlibatan, salah satu yang utama 

indikator tanggapan eustress. Pekerja/siswa yang terlibat secara antusias terlibat 

dan nyaman diduduki oleh tuntutan pekerjaan yang ada. 

Indikator dari eustres (stres positif) antara lain; positive affect, 

meaningfulness, manageability, hope. (Jarinto, 2010; Simmons & Nelson, 2001). 

1. Positive affect adalah hasil stres yang berasal dari keadaan yang positif atau 

keadaan yang menyenangkan dan mencerminkan sejauh mana seseorang 

merasa antusias, aktif dan waspada.  

2. Meaningfulness adalah sejauh mana orang merasa bahwa pekerjaan itu masuk 

akal secara emosional,masalah dan tuntutan itu layak diinvestasikan dalam 

energi, layak untuk komitmen dan perjanjian, dan merupakan tantangan yang 

disambut baik.  

3. Manageability adalah sejauh mana seseorang merasakan bahwa dia dapat 

mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan.  

4. Hope adalah sebagai seperangkat kognitif yang didasarkan pada rasa sukses 

penentuan tujuan dan tujuan yang direncanakan untuk memenuhi tujuan.  

Gagasan tentang eustres adalah dikembangkan Selye, yang mengusulkan 

gagasan bahwa stres dapat berakibat positif. Di tingkat akademis, respon 

positifnya stres bisa meliputi belajar dan bekerja untuk menyelesaikan tugas 

sedangkan hasilnya eustress bisa mencakup produktivitas dan berhasil 

menyelesaikan tugas dan ujian (O’sullivan, 2011). 
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2.2.3 Konseling Kelompok  

2.2.3.1 Pengertian Konseling Kelompok  

Konseling kelompok adalah suatu proses interpersonal yang dinamis yang 

menitik beratkan (memusatkan) pada kesadaran berpikir dan tingkah laku, 

melibatkan fungsi terapeutik, berorientasi pada kenyamanan, ada rasa saling 

percaya mempercayai, ada pengertian, penerimaan, dan bantuan. Adanya 

keterlibatan orang lain yang didapat melalui hubungan interpersonal yang sangat 

diperlukan dalam proses berpikir pemecahan masalah (Wibowo, 2005:18). 

Sedangkan menurut Myrick (2011: 224) konseling kelompok adalah suatu 

pengalaman pendidikan unik dimana para siswa dapat bekerja bersama untuk 

menggali gagasan, sikap, perasaan dan prilaku khususnya yang berhubungan 

dengan perkembangan pribadi dan kemajuan di sekolah. Konselor bertugas 

memfasilitasi interaksi antar peserta, dimana mereka terlibat dalam suatu 

hubungan yang di rancang sehingga anggota saling memberi umpan balik, 

mendengarkan terbuka satu sama lain. 

Konseling kelompok adalah proses interpersonal yang dipimpin oleh 

konselor yang terlatih secara profesional dan dilaksanakan dengan individu-

individu yang sedang menghadapi problem-problem perkembangan khusus. Hal 

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

individu dan grup secara keseluruhan (Gibson, 2011:275). Sedangkan konseling 

kelompok menurut Corey (2012:28) adalah pencegahan serta tujuan perbaikan. 

Secara umum, konseling kelompok memiliki fokus khusus yang meliputi 

pendidikan, karir sosial dan pribadi. Kelompok kerja menekankan komunikasi 
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antar pikiran, perasaan, dan perilaku di sini dan sekarang. konseling kelompok 

sering berorientasi pada masalah, dan anggota sangat menentukan konten dan 

tujuannya. 

Gladding (2012) menyatakan bahwa konseling kelompok merupakan suatu 

praktik profesional yang dikenal sebagai kelompok pemecahan masalah antar 

pribadi, berusaha menolong peserta kelompok untuk memecahkan masalah 

kehidupan namun sering kali sulit, melalui dukungan antar pribadi dan pemecahan 

masalah.  

Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil maknanya bahwa konseling 

kelompok merupakan layanan yang diberikan oleh konselor kepada beberapa 

orang konseli dalam suasana kelompok, didalam pelaksanaanya perlu melibatkan 

peran komunikasi antara konselor dan konseli secara sadar baik perasaan, pikiran 

dan prilaku guna mengentaskan suatu permasalahan dalam kelompok. Dalam 

konseling kelompok dibutuhkan dinamika kelompok untuk mengentaskan 

permasalahan setiap anggota kelompok 

 

2.2.3.2 Tujuan Konseling Kelompok 

Dalam memberikan layanan selalu memiliki tujuan yang akan dicapai 

begitu pula dengan konseling kelompok, diharapkan dengan melakukan konseling 

kelompok individu dapat mengembangkan pribadi, dan mengentaskan 

permasalahan yang dihadapinya melalui dinamika kelompok. Hal ini sejalan 

dengan apa yang dikemukakan oleh Wibowo (2005)  yang mengatakan tujuan dari  

konseling kelompok adalah pengembagan diri, pembahasan dan pemecahan 

masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, agar 
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terhindar dari masalah, dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan 

dari anggota kelompok yang lain. Menurut Gibson (2011:275) Konseling 

kelompok bertujuan untuk membatu konseli mengatasi masalah mereka lewat 

penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian hari ke hari. 

Sedangkan (Corey, 2012:5) memberikan gambaran hal yang menjadi 

tujuan konseling kelompok adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri, serta untuk 

mengembangkan identitas sebagai pribadi yang unik. 

2. Untuk mengetahui kesamaan kebutuhan dan masalah sesama anggota dan 

untuk mengembangkan rasa keterhubungan. 

3. Untuk membantu anggota kelompok belajar bagaimana membangun 

hubungan yang intim dan bermakna. 

4. Untuk membantu anggota kelompok dalam menemukan sumber daya dalam 

keluarga dan masyarakat sebagai cara mengatasi keprihatinan mereka. 

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

mencapai pandangan baru tentang diri sendiri dan orang lain. 

6. Untuk mempelajari cara mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat. 

7. Untuk mengembangkan kepedulian dan kasih sayang untuk kebutuhan dan 

perasaan orang lain. 

8. Untuk menemukan cara alternatif untuk menangani madalah ayng sedang 

berkembang dan untuk menyelesaikan konflik tertentu. 

9. Untuk meningkatkan pengarahan diri sendiri, saling ketergantungan, dan 

tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain 

10. Untuk menjadi sadar akan pilihan seseorang dan mampu membuat pilihan 

yang bijak. 

11. Untuk membuat rencana yang spesifik untuk engubah perilaku tertentu. 

12. Untuk mempelajari keterampilan sosial yang lebih efektif. 

13. Untuk mempelajari cara dalam menantang orang lain secara baik-baik, peduli, 

jujur dan terus terang. 

14. Untuk memperjelas nilai-nilai seseorang dan memutuskan apa dan bagaimana 

mengubah perilaku mereka. 

Dari penjelasan tujuan konseling kelompok menurut para ahli, dapat 

diambil makna bahwa tujuan dari konseling kelompok adalah membantu individu 

dalam mengembangkan, menerima  diri, memilih alternatif pemecahan masalah 

melalui dinamika kelompok yang ada. 
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2.2.3.3 Tahapan Konseling Kelompok 

Dalam melaksanakan konseling kelompok ada beberapa tahapan yang 

harus dilakukan. Corey (2012: 26) mengelompokkan “tahapan proses konseling 

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

dan tahap konsolidasi”. Gladding (2012: 56) juga mengelompokkan proses 

konseling menjadi empat tahap yaitu “tahap pembentukan kelompok, tahap 

peralihan dalam kelompok, tahap bekerja dalam kelompok dan tahap terminasi 

kelompok”. 

1. Tahap I (Pembentukan)  

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau 

tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini 

para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan 

atau harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian 

maupun seluruh anggota. Dalam tahap ini anggota kelompok mulai belajar 

untuk terlibat dalam interaksi kelompok. Menurut Prayitno (2004: 67) 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada tahap kegiatan adalah (1) 

Mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan konseling kelompok; (2) 

Menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan konseling kelompok; (3) Saling 

memperkenalkan dan mengungkapkan diri; (4) Permainan penghangatan 

pengakraban. 

2. Tahap II (Peralihan)  

Tahap kedua, yaitu tahap peralihan/ transisi. Pada tahap ini suasana 

kelompok mulai terhentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh. 
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Karakteristik tahap transisi ditandai perasaan khawatir, defence (bertahan) 

dan berbagai bentuk perlawanan. Pada kondisi demikian pemimpin kelompok 

perlu untuk memberikan motivasi dan reinforcement kepada anggota agar 

mereka peduli tentang apa yang dipikirkan terhadapnya dan belajar 

mengekspresikan diri sehingga anggota lain bisa mendengarkan. Menurut 

Prayitno (2004: 67) kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini 

adalah (1) Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya; 

(2) Menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap ketiga); (3) Membahas suasana yang 

terjadi; (4) Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota  

3. Tahap III (Kegiatan)  

Tahap ini merupakan inti kegiatan kelompok sehingga aspek-aspek 

yang menjadi isi pengiringnya cukup banyak. Pada kegiatan ini saatnya 

anggota berpartisipasi untuk menyadari bahwa merekalah yang 

bertanggungjawab atas kehidupan mereka. Pada tahap ini mereka harus 

didorong untuk mengambil keputusan, pendapat dan tanggapan mengenai 

masalah yang dihadapi untuk digali dalam kelompok, dan belajar bagaimana 

menjadi bagian kelompok yang integral sekaligus memahami kepribadiannya 

sendiri dan juga dapat memahami orang lain serta dapat menyaring umpan 

balik yang diterima dan membuat kesimpulan yang komprehensif dari 

berbagai pendapat dan masukan-masukan dalam pembahasan kelompok dan 

memutuskan apa yang harus dilakukannya nanti. Sedangkan kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini adalah (1) Masing-masing 
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anggota secara bebas mengemukakan pendapat terhadap masalah; (2) 

Menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu; (3) Anggota 

membahas masalah secara mendalam dan tuntas; (4) Kegiatan selingan. 

4. Tahap IV (Pengakhiran)  

Tahap keempat adalah tahap akhir yang merupakan konsolidasi dan 

terminasi. Pada tahap ini pokok perhatian utama bukanlah pada berapa kali 

kelompok itu harus bertermu namun pada hasil yang telah dicapai oleh 

kelompok ketika menghentikan pertemuan (Prayitno, 2004: 58). Pada saat 

kelompok memasuki tahap pengakhiran, kegiatan kelompok sebaiknya 

dipusatkan pada pembahasan tentang apakah anggota kelompok akan mampu 

menerapkan hal-hal yang telah dipelajari pada kehidupan anggota sehari-hari. 

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini adalah (1) Pemimpin 

kelompok menyatakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri; (2) Pemimpin dan 

anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan; (3) 

Membahas kegiatan lanjutan; (4) Mengemukakan pesan dan harapan. 

Setelah semua tahap di atas telah terlaksana, kemudian diadakan evaluasi 

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

individu. Pada kegiatan tindak lanjut ini para anggota kelompok dapat 

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

melaporkan tentang kesulitan-kesulitan yang mereka temui, berbagai kesukacitaan 

dan keberhasilan dalam kelompok. Para anggota kelompok menyampaikan 

pengalaman mereka dan hasilnya selama mengikuti kegiatan konseling kelompok 

dalam kehidupan sehari-hari. Pernimpin kelompok dapat mengadakan evaluasi 
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dengan memberikan pertanyaan atau wawancara dengan batas tertentu dan 

melihat kondisi anggota sudah dapat menguasai topik yang dibicarakan atau 

belum. Hal tersebut dapat memberi gambaran akan keberhasilan kegiatan 

kelompok 

 

2.2.3.4 Kekuatan dan Keterbatasan Konseling Kelompok  

Setiap layanan dalam bimbingan konseling memiliki kelebihan dan 

keterbatasan dalam kegunaannya untuk membantu klien. Begitupun dengan 

layanan konseling kelompok, beberapa kelebihan konseling kelompok yang 

dipaparkan oleh (Wibowo, 2005: 41) yakni: (1) Keperaktisan yaitu: dalam waktu 

yang relatif singkat konselor dapat berhadapan dengan sejumlah siswa didalam 

kelompok dalam upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan yang berkaitan 

dengan pencegahan, pengembangan peribadi dan pengentasan masalah, (2) Dalam 

konseling kelompok anggota akan belajar untuk berlatih tentang perilaku yang 

baru, (3) Dalam konseling kelompok terdapat kesempatan luas untuk 

berkomunikasi dengan teman-teman mengenai segala kebutuhan yang berfokus 

pada pengembangan pribadi, pecegahan, dan pengentasan masalah yang dialami 

oleh setiap anggota. (4) Konseling kelompok memberi kesempatan para anggota 

untuk mempelajari keterampilan sosial, (5) Anggota kelompo mempunyai 

kesempatan untuk saling memberi bantuan, menerima batuan dan berempati 

dengan tulus didalam konseling kelompok. (6) Motivasi muncul dari hubugan 

kelompok kecil. Manusia membutuhkan penerimaan, pengakuan, dan afiliasi, 

apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi semua maka perilaku, sikap, pendapat, dan 

apa yang disebut ciri-ciri peribadi sebagai ciri unik individu yang berakar dari 
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pola afiliasi kelompok yang menentukan konteks sosial seseorang hidup dan 

berfungsi dapat mewujudkan melalui intervensi konseling kelompok, (7) Melalui 

konselong kelompok individu-individu mencapai tujuannya dan berhubungan 

dengan individu-individu lain dengan cara yang produktif dan inofatif. Kelebihan 

dalam konseling kelompok ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan 

konseli secara bersamaan sehingga waktu yang diperlukan tidak terlalu lama. 

Selain itu, dinamika yang terjadi dalam kelompok juga memperkaya solusi yang 

bisa diberikan kepada konseli yang mengalami permasalahan. 

Menurut W.S. Winkel (2005) kelemahan konseling kelompok, yaitu : (1) 

suasana dalam kelompok boleh jadi dirasakan oleh satu–dua anggota kelompok 

sebagai paksaan moral untuk membuka isi hatinya seperti banyak teman yang 

lain, (2)  persoalan pribadi, anggota kelompok mungkin kurang mendapat 

perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya, karena perhatian kelompok 

terfokus pada suatu masalah umum atau karena perhatian kelompok terpusat pada 

persoalan pribadi konseli yang lain, (3)  bagi konselor sendiri lebih sulit 

memberikan perhatian penuh pada masing-masing konseli dalam kelompok, (4) 

khusus di Indonesia konselor dapat menghadapi kendala budaya yang 

mempersulit kedudukannya sebagai partisipan dalam diskusi kelompok, (5) 

anggota kelompok kesulitan untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya 

secara terbuka (self-assertiveness) bila hadir seseorang yang secara spontan 

dipandang sebagai pemegang otoritas (authority figure). Selain mempunyai 

kelemahan, konseling kelompok juga mempunyai beberapa kelebihan.  
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2.2.4 Konseling Kelompok CBT  

2.2.4.1 Pengertian Konseling Kelompok CBT 

Segala sesuatu yang dipikirkan manusia sangat menentukan bagaimana 

mereka berperilaku dan meraksan Beck & Weishar (dalam Gladding, 2012). 

Terapi kognitif perilaku telah disesuaikan untuk pasien dengan beragam tingkat 

pendidikan dan pendapatan serta berbagai budaya dan usia, dari anak-anak hingga 

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

dan kantor medis, sekolah, program kejuruan, dan penjara, di berbagai seting 

lainnya. Konseling ini digunakan dalam kelompok, pasangan, dan format 

keluarga. (Beck, Judith.S, 2011). Terapi kelompok kognitif perilaku adalah bentuk 

pengobatan berbagai masalah spesifik untuk beragam populasi klien. Praktisi 

kognitif perilaku menerapkannya secara singkat, aktif, direktif, kolaboratif, 

berfokus pada situasi saat ini, didaktik, model psychoeducational terapi yang 

bergantung pada validasi empiris konsep dan teknik Reinecke & Freeman, (dalam 

Corey, 2012). 

Sebuah asumsi dasar dari perspektif kognitif perilaku adalah sebagian 

besar perilaku bermasalah yang bersumber dari segi kognisi, dan emosi telah 

dipelajari dan dapat dimodifikasi oleh pembelajaran baru. Proses ini sering 

disebut "terapi," namun komponen penting dari proses ini adalah pendidikan. 

Anggota kelompok yang terlibat dalam proses belajar dan mengajar, diajarkan 

bagaimana mengembangkan perspektif baru tentang cara belajar. Mereka 

didorong untuk mencoba lebih efektif dalam perilaku, kognisi, dan emosi. 
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2.2.4.2 Karakteristik CBT 

Cognitive behavior theraphy memiliki beberapa karakteristik unik yang 

membedakannya dari pendekatan lain. Hal ini bergantung pada prinsip-prinsip 

dan prosedur dari metode ilmiah, dan prinsip-prinsip eksperimen yang berasal dari 

pembelajaran secara sistematis diterapkan untuk membantu orang mengubah 

perilaku maladaptif. Menurut (Corey, 2012: 296), karakteristik yang membedakan 

dari praktisi perilaku kognitif adalah kegiatan sistematis untuk tujuan spesifik dan 

evaluasi. Konsep dan prosedur dinyatakan secara eksplisit, diuji secara empiris, 

dan terus direvisi. Penilaian dan pengobatan terjadi secara bersamaan. Adapun 

karakteristiknya meliputi : 

1. Penilaian Perilaku 

Penilaian perilaku terdiri dari satu set prosedur yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang akan memandu pengembangan rencana 

perawatan spesifik untuk setiap klien dan membantu mengukur efektivitas 

pengobatan. Menurut (Corey, 2012:232) penilaian perilaku melibatkan lima 

karakteristik yang konsisten dengan terapi perilaku. penilaian perilaku (1) 

ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang unik dan rinci tentang 

masalah klien, (2) berfokus pada fungsi dan kondisi kehidupan klien saat ini, 

(3) berkaitan dengan pengambilan sampel dari perilaku klien untuk 

memberikan informasi tentang bagaimana klien biasanya berfungsi dalam 

berbagai situasi, (4) fokus yang sempits daripada berurusan dengan seluruh 

kepribadian klien, dan (5) terintegrasi dengan terapi 
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2. Tujuan Utama Terapi 

Aspek yang paling unik dari CBT dengan kelompok adalah tujuan 

spesifik perubahan. Pendekatan CBT untuk terapi kelompok berfokus lebih 

konkret daerah tujuan spesifik perubahan dibandingkan modalitas lainnya. 

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 memandu diskusi tujuan dan bekerja sama dengan anggota, anggota 

kelompok sendiri memilih tujuan pribadi mereka (Corey, 2012).  

Anggota kelompok menguraikan perilaku bermasalah beton mereka 

ingin mengubah dan keterampilan baru yang mereka ingin belajar. tujuan 

pribadi bahwa klien mungkin mengatur termasuk mengurangi kecemasan 

dalam situasi ujian, menghilangkan fobia yang mengganggu fungsi efektif, 

mengatasi depresi, belajar keterampilan komunikasi, mengembangkan strategi 

pemecahan masalah untuk mengatasi berbagai situasi yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari, menurunkan berat badan , dan menyingkirkan 

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

agenda diatur untuk memprioritaskan tujuan anggota dan untuk menjelaskan 

bagaimana waktu akan dihabiskan. Agenda ini diciptakan oleh anggota dan 

pemimpin kelompok. Sebuah kelompok CBT yang terbaik adalah usaha 

kolaboratif. 
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3. Rencana Treatmen 

Setelah anggota telah ditentukan tujuan mereka, rencana pengobatan 

untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan. teknik perilaku kognitif 

berorientasi tindakan; anggota diharapkan untuk mengambil peran aktif 

dengan tugas, bukan hanya refl dll pasif dan berbicara tentang masalah 

mereka. Awalnya, pemimpin kelompok umumnya mengembangkan rencana 

secara kolaboratif yang mencakup setiap anggota kelompok. Setelah penilaian 

awal, dan sebagai anggota belajar keterampilan yang diperlukan, peserta 

kelompok bersama-sama dengan strategi intervensi brainstorm pemimpin 

kelompok yang mungkin digunakan atau spesifik 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, restrukturisasi kognitif, desensitisasi, pemecahan masalah, 

meditasi, latihan relaksasi, manajemen stres, dan pemberian informasi. 

4. 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 efektivitas teknik mereka mempekerjakan, penilaian kemajuan 

klien ke arah tujuan mereka sedang berlangsung. Jika kelompok bertemu 

selama 10 minggu untuk pelatihan keterampilan sosial, misalnya, data dasar 

tentang keterampilan ini kemungkinan akan diambil pada sesi awal. Pada 
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setiap sesi berikutnya penilaian perubahan perilaku dapat dilakukan sehingga 

anggota dapat menentukan bagaimana berhasil tujuan mereka terpenuhi. 

Menyediakan anggota dengan umpan balik adalah bagian penting dari terapi 

kelompok perilaku kognitif. 

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 baik. Kelompok untuk anak-anak mungkin 

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

harus memiliki banyak kesempatan untuk terciptanya 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, sampai batas 

tertentu, pada pengalaman pemimpin. Sekali seminggu adalah format khas 

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 2 x 1 jam setiap minggu sehingga memungkinkan 

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

adalah kehasan dari 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 
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interpersonal yang dinamis yang menitikberatkan (memusatkan) pada 

kesadaran berpikir dan tingkah laku, melibatkan fungsi terapeutik, berorientasi 

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

penerimaan dan bantuan (Wibowo, 2005). 

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa, konseling 

kelompok CBT merupakan suatu terapi kelompok yang terdiri dari sekitar 4 – 

8 orang, di dalam pelaksanaannya  faktor kognitif yang dimasukkan ke dalam 

praktek kerja kelompok perilaku, dan dirumuskan teknik – teknik yang 

menyentuh ranah kognitif dan sosial dari segi pembelajaran dari pada 

pengkondisian tradisional. Banyak kelompok yang dirancang terutama untuk 

meningkatkan derajat kontrol klien dan kebebasan dalam aspek-aspek tertentu 

dari kehidupan sehari-hari.  Sebuah asumsi dasar dari perspektif kognitif 

perilaku adalah bahwa sebagian besar perilaku bermasalah dari segi kognisi, 

dan emosi telah dipelajari dan dapat dimodifikasi oleh pembelajaran.  

Keputusan untuk menggunakan teknik-teknik tertentu berdasarkan 

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

praktisi kelompok CBT sangat eklektik dalam pilihan mereka dari prosedur 

perawatan. Mereka bersedia untuk menarik teknik dari banyak pendekatan 

terapi dalam membantu anggotanya mengubah pola berpikir mereka, perasaan, 

dan akting. Dalam penelitian ini peneliti mengguakan teknik self-talk dan stres 

inoculation training dari pendekatan CBT. 
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2.2.5 Self-Talk 

2.2.5.1 Pengertian Self-talk 

Menurut Oemarjoedi (2003) menjelaskan bahwa self-talk atau self-

instruction pada dasarnya adalah lebih memusatkan perhatian kepada 

menyadarkan klien dalam melakukan komunikasi dengan diri sendiri (Self-talk). 

Self-talk pada dasarnya adalah proses merubah sistem kognisi klien yang berpusat 

pada perubahan verbalisasinya. Kemampuan dalam proses terapi terhadap 

perubahan kata-kata yang klien katakan terhadap diri mereka sendiri adalah 

komponen yang penting dalam suatu intervensi. Seligman dan Reichenberg 

(2013) mendeskripsikan self-talk sebagai sebuah pep-talk (pembicaraan yang 

dimaksudkan untuk membangkitkan keberanian atau antusiasme) positif yang 

diberikan seseorang kepada dirinya sendiri setiap hari. Ketika menggunakan self-

talk, seseorang berulang-ulang menyebutkan sebuah frasa supportif yang sangat  

membantu ketika dihadapkan pada suatu masalah (Erford, 2016:223).  

Seseorang dapat menggunaan dua macam Self-talk yaitu Self-talk positif dan 

Self-talk negatif Egan (dalam Erford, 2016: 223) Self-talk seseorang dapat 

dipengaruhi oleh apa yang dikatakan orang lain (misalnya orang tua, guru, teman 

sebaya) tentang dirinya Burnett dan McCrindle (dalam Erford, 2016: 223). Self-

talk positif seperti yang dideskripsikan diatas, adalah tipe yang ingin diajarkan 

kepada seseorang (klien) agar dapat digunakannya Egan (dalam Erford, 2016: 

224). Jika orang menggunakan self-talk positif, mereka sangat mungkin tetap 

termotivasi untuk mencapai tujuan mereka Person dalam (Erford 2016: 224). 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa self-talk 

merupakan sebuah pembicaraan untuk membangkitkan keberanian atau 

antusiasme positif seseorang kepada dirinya sendiri dengan mengulangi 

pernyataan-pernyataan yang dianggap berguna dan suportif untuk melakukan 

suatu perbuatan tertentu atau menghindari suatu perilaku tertentu. 

 

2.2.5.2 Langkah-langkah Teknik Self-Talk. 

Menurut (Semiun, 2006:511) fokus terapi ialah membantu seseorang 

menyadari self-talk yang irasional dan negatif yang merupakan sumber utama dari 

emosi-emosi yang tidak dikehendaki dan tingkah laku yang tidak bertanggung 

jawab. Emosi-emosi yang tidak dikehendaki didefinisikan sebagai emosi-emosi 

yang ingin diubah siswa. Sesudah siswa menyadari self-talk yang irasional atau 

negatif, maka siswa didorong untuk menantang atau mengubah self-talk yang 

irasional itu dengan suatu self-talk yang rasional atau positif. 

Langkah penerapan dalam metode self talk positif yaitu (a) siswa dibantu 

untuk menemukan dan menyadari self talk negatif yang ada di dirinya, dan (b) 

siswa didorong untuk mengubah self talk yang negatif menjadi self talk yang 

positif atau rasional. Young dalam (Erford, 2016) menyebutkan metode empat 

langkah untuk mengurangi self-talk negatif yang disebut dengan countering. 

Langkah pertama yang bertujuan untuk mendeteksi dan mendiskusikan self-talk 

negatif. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu bagi konselor profesioanl untuk 

mengetahui dalam self-talk negatif yang mana klien terlibat, seberapa sering self-

talk negatif terjadi, dan tipe-tipe situasi yang memunculkan self-talk negatif. 



44 
 

 
 

Setelah melakukan self-monitoring yang dilakukan oleh klien itu sendiri, 

konselor dan klien siap untuk memulai langkah kedua. Dalam langkah kedua ini, 

tujuannya adalah untuk memeriksa apa maksud dari self-talk negatif klien. 

Penting bagi konselor untuk membantu klien untuk memahami dasar 

keyakinannya. Klien sering kali tidak mudah untuk melepaskan kayakinannya 

akibat kebiasaan dan upaya melindungi dirinya. Setelah klien menyadari alasan 

mengapa ia menggunakan self-talk negatif. Konselor dapat melakukan langkah 

ketiga dalam metode countering, yang mana konselor dapat membantu klien 

mengembangkan counters atau pernyataan-pernyataan yang ditujukan kepada 

dirinya untuk tidak kompatibel dengan pikiran itu. Counters yang palig efektif 

melawan keyakinan yang tidak masuk akal dan konsisten dengan nilai-nilai klien. 

Langkah terakhir dalam metode countering ini bertujuan untuk meninjau kembali 

counters tersebut setelah ia memperaktikannya. 

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 

penerapan self talk adalah dengan cara (a) peserta didik dibantu menemukan 

gambaran situasi yang menimbulkan pikiran negatif , (b) peserta didik dibantu 

mengumpulkan pernyataan-pernyataan negatif, (c) peserta dibantu mengubah 

pernyataan negatif tersebut menjadi pernyataan positif. 

 

2.2.5.3 Penerapan Teknik Self-Talk 

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 laku 

seseorang, sebagaimana pernyataan yang dipengaruhi oleh orang lain. Dimana 
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sebenarnya syarat awal dari intervensi adalah individu harus mengenali cara 

mereka berfikir, merasa dan bertindak, serta bagaimana akibatnya terhadap orang 

lain.  

Ada lima prosedur penerapan Self-talk/Self-instruction (Cornier, 2009) 

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-talk/Self-instruction ada beberapa tahap yang 

menjadi pedoman dalam mengaplikasian, yakni (Cornier, 2009 : 313): 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 

menciptakan rapport memperoleh pemahaman dan penerimaan dari konseli 

mengenai pokok  pembicaraan yang akan didiskusikan dalam konseli ini yaitu 
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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 Stres Inoculation Training 

2.2.6.1 Pengertian Stres inoculation Training 

Menurut Meichenbaum stres inoculation training yakni sebuah teknik 

yang didasarkan pada ide bahwa membantu klien mengatasi stresor-stresor ringan 

akan memungkinkan mereka mengembangkan toleransi untuk bentuk-bentuk 

distress (istilah untuk stress yang berakibat buruk) (dalam Erford, 2016). Stress 

inoculation training melibatkan sebuah komponen kognitif yang memfokuskan 

pada membantu klien memodifikasi instruksi-dirinya agar dapat megatasi masalah 

yang mereka temui dengan lebih efektif. Selanjutnya stress inoculation training 

mencoba untuk memperkuat keterampilan coping klien dan meningkatkan 

keyakinan klien akan kemampuan copingnya, sehingga memungkinkannya untuk 

mengatasi stressor-stressor kehidupannya secara lebih efektif (Erford, 2016 :324). 

 

2.2.6.2 Langkah-langkah Teknik Stres inoculation Training 

Stress inoculation training dapat digunakan dengan individu, pasangan, 

kelompok kecil atau kelompok besar. Stress inoculation training melibatkan tiga 

fase: (1). Konseptualisasi, (2). perolehan keterampilan dan berlatih dan (3). 

Aplikasi dan penyelesaian. 

1. Konseptuaslisasi 

Fase pertama mengajarkan kepada klien tentang sifat stress maupun 

peran klien dalam menciptakan stress (Corey, 2015 dalam Erfod, 2016). Klien 

dan konselor professional bekerja bersama-sama untuk mengidentifikasi 

presenting problem (masalah yang membuat klien mencari konseling). Begitu 

stressor-stresor global telah teridentifikasi, konselor dapat membantu klien 
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mengurangi stressor-stressor tersebut menjadi situasi penuh-tekanan spesifik 

dan mengevaluasi upaya-upaya coping klien saat ini (Erford, 2016 : 325) 

2. Keterampilan dan Berlatih 

Fase kedua, klien mempelajari beragam teknik coping perilaku dan 

kognitif untuk digunakan dalam situasi yang penuh-tekanan (corey, 2015 

dalam Erford, 2016). Keterampilan coping ini termasuk mengumpulkan situasi 

penuh-tekanan, merencanakan sumber daya dan rute pelarian, cognitive 

restructuring pernyataan negative yang dialamatkan pada diri sendiri, instruksi 

pada diri sendiri yang berorentasi tugas, mengatasi masalah, dan teknik 

behavioral seperti relaksasi, asertivitas, atau self-rewarding untuk coping 

(Erford, 2016) 

3. Penerapan dan penyelesaian 

Fase ketiga, memungkinkan pemindahan keterampilan dari ranah terapi 

ke dunia nyata (Corey, 2015 dalam Erford, 2016). Dalam tahap ini, 

keterampilan dilatih melalui bermain peran, simulasi, imagery dan praktik in 

vivo bertahap. Setelah keterampilan dikuasai, mereka di integrasikan ke dalam 

dunia eksternal melalui tugas-tugas pekerjaan rumah yang dinilai. Aspek 

penting dari fase ini adalah pencegahan relapse (kambuh) (Meichembaum, 

1993 dalam Erford, 2016). Untuk mencegah kambuh, klien dan konselor 

bekerjasama untuk mengidentifikasi situasi-situasi yang berisiko tinggi, 

menganntisipasi reaksi penuh stress, dan berlatih respon coping. (Erford, 2016 

: 326). 
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Menurut Cornier (2009 : 428) Pelatihan inokulasi stres bervariasi dengan 

jenis stres yang terlibat dan penanggulangan dan manajemen stres 

keterampilan yang khusus dimasukkan, tetapi konsisten dalam memiliki (1) fase 

pendidikan (membantu klien lebih memahami sifat stres dan efek stres), (2) 

akuisisi keterampilan dan fase latihan (mengembangkan dan berlatih keterampilan 

coping), dan (3) fase aplikasi dan generalisasi (menggunakan keterampilan 

mengatasi dalam kondisi yang mendekati masalah situasi serta kondisi dengan 

potensi efek stres). 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Stres merupakan hasil penilaian subyektif individu dari sebuah situasi 

atau peristiwa yang dapat dinilai positif, netral, atau negatif oleh individu 

tergantung penilaian subjektifnya. Ketika individu mengalami suatu kejadian 

yang sama, individu yang satu  dapat merasa lebih stres daripada individu lain, 

sehingga perasaan, reaksi fisik, dan tingkah laku yang dimunculkan berbeda-

beda. Stres di bidang akademik pada anak muncul ketika harapan dan tuntutan 

untuk meraih prestasi akademik yang tinggi, baik dari orang tua, guru ataupun 

teman sebaya, sementara kemampuan yang mereka miliki tidak sesuai dengan 

harapan dan tuntutan tersebut (Shahmohammadi, 2011).  

Stres ada dua macam: Stres positif atau Stres negatif. Stres positif dikenal 

sebagai Eustress dan Stres negatif dikenal sebagai Distress. Stres positif 

didefinisikan sebagai sesuatu yang sehat dan yang mana membawa rasa 

kepuasan. Distress adalah keadaan rasa sakit, penderitaan atau kekhawatiran 

ekstrim yang ditimbulkan tentang penderitaan mental dan fisik. Eustress 
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merupakan stress yang menguntungkan dan konstruktif bagi kesejahteraan 

individu (Priyoto, 2014; Selye, dalam Rahmawati, 2016).  

Di sisi lain, stres positif, memberikan semburan energi ekstra yang 

membantu orang untuk menyelesaikan mimpinya, mencapai tujuan mereka dan 

memenuhi tenggat waktu. Ini membantu dalam mengembangkan harga diri yang 

lebih tinggi, motivasi dan kewaspadaan mental (Datt & Washington, 2015). 

Ketika eustress (stres yang berdampak baik) dialami seseorang, maka terjadilah 

peningkatan kinerja dan kesehatan. Sebaliknya ketika seseorang mengalami 

distress (stres yang berdampak buruk), maka mengakibatkan semakin buruknya 

kinerja, kesehatan dan timbul gangguan hubungan dengan orang lain (Greenberg, 

2008).  

Adapun yang menjadi permasalahan dari stres akademik ketika individu 

tersebut tidak mampu merespon stres tersebut secara wajar dan berakibat negatif 

pada individu tersebut. Sekolah merupakan tempat yang berpotensi terjadinya 

stres akademik. Untuk itu dalam penelitian ini akan di uji cobakan dua teknik dari 

pendekatan cognitive behavior therapy (CBT). appraisal adalah faktor utama 

dalam menentukan seberapa banyak jumlah stres yang dialami oleh seseorang 

saat berhadapan dengan situasi berbahaya (mengancam) (Gaol, 2016). 

Pendekatan Cognitive Behaviour Therapy (CBT) membantu individu untuk 

membangun ulang pola pikir (sikap, asumsi dan keyakinan), menguji pola pikir, 

memutuskan apa yang bermanfaat dan apa yang tidak bermanfaat bagi individu 

(Wilding & Milne, 2013).  



51 
 

 
 

Teknik Self-talk menurut Seligman dan Reinchenberg (2013) 

mendeskripsikan sebagai sebuah pep-talk (pembicaraan yang dimaksudkan untuk 

membangkitkan keberanian atau antusiasme) positif yang diberikan seseorang 

kepada dirinya sendiri setiap hari (dalam Erford, 2016: 223). Alasan memilih 

teknik self-talk yakni teknik ini bisa digunakan untuk menyangkal keyakinan 

yang tidak masuk akal dan mengembangkan pemikiran yang sehat, yang akan 

menghasilkan self-talk yang lebih positif karena self-talk seseorang dapat 

dipengaruhi oleh apa yang dikatakan orang lain (misalkan, orang tua, guru, teman 

sebaya) tentang dirinya (Erford, 2016: 223).  

Stres inoculation training yakni sebuah teknik yang didasarkan pada ide 

bahwa membantu klien mengatasi stresor-stresor ringan akan memungkinkan 

mereka mengembangkan toleransi untuk bentuk-bentuk distress (istilah untuk 

stress yang berakibat buruk) (Erford, 2016: 323). Pemilihan teknik ini di 

karenakan penggunaan teknik stress inoculation training dalam konseling 

kelompok akan memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari keterampilan yang 

dapat diaplikasikan dalam situasi lain di masa depan yang mungkin dihadapi, 

serta memungkinkan mereka untuk mengembangkan tolerans distres terhadap 

bentuk-bentuk distres (dalam Erford, 2016; Corey, 2013). Dalam penelitian kali 

ini, alur penelitian akan dilaksanakan dalam gambar 2.3.1. 
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Gambar 2.3.1. Kerangka Berpikir Keefektifan Konseling Kelompok 

Pendekatan CBT dengan Teknik Sel-talk dan Stres inoculation training untuk 

meningkatkan eustress siswa  di SMA Negeri 12 Semarang. 

 

 

 

Self-talk adalah sebuah pep-talk (pembicaraan 

yang dimaksudkan untuk membangkitkan 

keberanian atau antusiasme) positif yang 

diberikan seseorang kepada dirinya sendiri 

setiap hari (Erford, 2016: 223) . Self-talk 

diberikan untuk meningkatkan eustress 

melalui 

✓ Menyangkal keyakinan yang tidak 

masuk akal 

✓ Mengembangkan pemikiran yang sehat, 

yang akan menghasilkan self-talk yang 

lebih positif 

Stress inoculation training yakni sebuah 

teknik yang didasarkan pada ide bahwa 

membantu klien mengatasi stresor-stresor 

ringan (Erford, 2016: 323). Stress 

inoculation training diberikan untuk 

meningkatkan eustress melalui 

✓ Mempelajari keterampilan coping yang 

dapat diaplikasikan dalam situasi lain 

di masa depan 
✓ Mengembangkan toleransi distres 

terhadap bentuk-bentuk distres  

Eustress adalah respon positif individu terhadap stress dalam 

menilai situasi sebagai potensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Tingkat eustress rendah 

✓ Ketika individu tidak mampu merespon stres tersebut 

secara wajar dan berakibat negatif pada individu tersebut 

Konseling Kelompok Cognitive Behavior 

Therapy 

Perubahan Eustres Siswa 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis umum sebagai 

berikut: 

1. Konseling kelompok cognitive behaviour theraphy teknik self-talk efektif 

untuk meningkatkan eustres siswa di SMA Negeri 12 Semarang. 

2. Konseling kelompok cognitive behaviour theraphy teknik stres inoculation 

training efektif untuk  meningkatkan eustres siswa di SMA Negeri 12 

Semarang 

3. Adanya perbedaan keefektifan konseling kelompok cognitive behaviour 

theraphy teknik self-talk dan konseling kelompok cognitive behaviour 

theraphy teknik stres inoculation training untuk meningkatkan eustres siswa 

di SMA Negeri 12 Semarang 

4. Ada efek interaksional konseling kelompok cognitive behaviour theraphy 

teknik self-talk dan teknik stres inoculation training untuk meningkatkan 

eustres siswa di SMA Negeri 12 Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap siswa SMA Negeri 

12 Senarang kelas X untuk menguji efektivitas  konseling kelompok CBT dengan 

teknik Self-Talk dan Stres Inoculation Training  untuk meningkatkan Eustres 

siswa, maka didapatkan kesimpulan penelitian sebagai berikut: 

1. Konseling kelompok CBT dengan teknik self-talk terbukti efektif untuk 

meningkatkan eustress siswa di SMA Negeri 12 Semarang. 

2. Konseling kelompok CBT dengan teknik stress inoculation training 

terbukti efektif untuk meningkatkan eustress siswa di SMA Negeri 12 

Semarang. 

3. Terdapat perbedaan tingkat efektivitas antara konseling kelompok CBT 

dengan teknik self-talk dan konseling kelompok CBT dengan teknik stress 

inoculation training untuk meningkatkan eustress siswa di SMA Negeri 12 

Semarang. 

4. Terdapat efek interaksional antara konseling kelompok CBT teknik self-

talk dan konseling kelompok CBT teknik stress inoculation training untuk 

meningkatkan eustress siswa di SMA Negeri 12 Semarang. 
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5.2 Saran 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih dan 

dukungan penuh pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang 

ada di sekolah. Sehingga dengan dukungan yang penuh, bimbingan dan 

konseling di sekolah tersebut dapat terlaksana secara optimal.  

2. Bagi Konselor 

Para konselor di Indonesia diharapkan dapat menyusun sebuah rancangan 

program & strategi intervensi, melalui layanan konseling kelompok CBT 

dengan menggunakan teknik Self-talk dan Stres Inoculation Training 

untuk meningkatkan eustress siswa. Selain itu juga, semoga konselor 

Indonesia mendapatkan insight baru untuk mengembangkan konseling 

kreatif dengan mengintegrasikan praktik keilmuan lainnya.    

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, adalah penggunaan intervensi 

dalam pembahasan diukur hanya melalui hasil pretest dan posttest saja, 

direkomendasikan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan 

pengukuran sampai follow-up. Selanjutnya penelitian ini belum 

memberikan kekhususan stres akademik pada mata pelajaran tertentu 

sehingga bentuk stres masih dalam sifat umum atau menyeluruh yang 

berhubungan dengan akademik direkomendasikan pada penelitian 

selanjutnya untuk melakukan penelitian pada mata pelajaran tertentu. 
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