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ABSTRAK 

Riduwan, Muhd. 2019. Keefektifan Konseling Kelompok Dengan Pendekatan 

Rational Emotif Behavior Terapi Untuk Meningkatkan Self Esteem dan 

Mengurangi Kecanduan Game Online Pada Siswa. Tesis, Program Studi 

Bimbingan dan Konseling, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Sunawan, S.Pd., M.Si., Ph.D Pembimbing II Prof. Dr. Sugiyo, 

M.Si 

Kata kunci : konseling kelompok, Pendekatan Rasional Emotif Behavior Terapi, self 

esteem, kecanduan game online.  

Penelitian ini membahas tentang konseling kelompok Pendekatan Rasional Emotif 

Behavior Terapi untuk meningkatkan self esteem dan menurunkan kecanduan game 

online siswa. Tujuan penelitian ini: Menganalisis tingkat Self esteem dan kecanduan 

game online siswa, Menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok dengan 

pendekatan rasional emotif behavior terapi untuk meningkatkan Self esteem, dan 

Menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok Rational Emotif Behavior 

Therapy terhadapa kecanduan game online siswa. 

Dalam penelitian ini menggunakan model rancangan kuasi eksperimen (eksperiment 

semu) dengan desain non-equivalent group pretest posttest control design. Populasi  

dalam penelitian ini adalah 6 kelas VIII SMP Nengeri 1 Jogorogo Tahun Pelajaran 

2017/2018 sebanyak 220. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIIIa,b,c,d,e,f dengan jumlah 14 orang siswa. Pengumpulan data dengan 

menggunakan skala self esteem dan kecanduan game online. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis diskriptif, uji 

asumsi yang terdiri dari uji homegenitas, uji MANOVA, dan uji WILCOXON. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan self 

esteem dan penurunan kecanduan game online setelah memperoleh layanan konseling 

kelompok pendekatan rasional emotof behavior terapi, diketahui bahwa untuk Self 

esteem F(3.10) = 24.237; p<0.01 dan mengurangi kecanduan game online F(3.10) = 

29.756; p<0.01, MANOVA pada Tests of Between Subjects Effects. Kesimpulan pada 

penelitian ini bahwa konseling kelompok pendekatan rasional emotof behavior terapi 

efektif untuk meningkatkan self esteem dan mengurangi kecanduan game online. 

Dari hasil penelitian ini disarankan bagi guru bimbingan dan konseling di sekolah 

untuk meningkatkan self esteem dan mengurangi kecanduan game online siswa, bisa 

melaksanakan konseling kelompok dengan pendekatan rasional emotif behavior 

terapi, dan layanan yang dilakukan supaya berkelanjutan agar siswa berkembang 

secara optimal. Selanjutnya bagi peneliti yang akan mengkaji dengan tema serupa 

agar dijadikan salah satu referensi di masa mendatang, supaya dapat dijadikan 

langkah  untuk menyempurnakan berbagai keterbatasan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 
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ABSTRACT 

 

Riduwan, Muhd. 2019. Group Counseling Approach to Rational Emotive Behavior 

Therapy Against Self Esteem and Online Game Addiction to Students. Thesis, 

Guidance and Counseling Study Program, Postgraduate, Semarang State 

University. Advisor I Sunawan, S.Pd., M.Sc., Ph.D Supervisor II Prof. Dr. 

Sugiyo, M.Sc. 

Keywords: group counseling, Rational Approach Emotive Behavior Therapy, self 

esteem, online game addiction. 

This study discusses group counseling Rational Approach to Emotive Behavior 

Therapy to improve self esteem and reduce addiction to students' online games. The 

purpose of this study: Analyzing the level of self esteem and addiction to online game 

students, analyzing the effectiveness of group counseling with rational emotive 

approaches to behavioral therapy to improve self esteem, and analyzing the 

effectiveness of group counseling Rational Emotive Behavior Therapy on addictions 

to online student games. 

In this study using a quasi-experimental design model (quasi-experimental) with a 

non-equivalent group pretest posttest control design. The population in this study 

were 6th grade VIII Nengeri 1 Jogorogo Middle School 2017/2018 Academic Year as 

many as 220. The sample in this study was grade VIIIa students, b, c, d, e, f with a 

total of 14 students. Data collection using the scale of self esteem and online game 

addiction. Analysis of the data used in this study is by using descriptive analysis, 

assumption test consisting of homegeneity test, MANOVA test, and WILCOXON 

test. 

Based on the results obtained, it shows that there is an increase in self esteem and a 

decrease in online game addiction after obtaining counseling services in the rational 

emotif approach to behavior therapy, it is known that for Self esteem F (3.10) = 

24.237; p <0.01 and reduce online game addiction F (3.10) = 29,756; p <0.01, 

MANOVA on Tests of Between Subjects Effects. The conclusion of this study is that 

the counseling of the rational emotof approach to behavior therapy is effective for 

improving self-esteem and reducing online game addiction. 

From the results of this study, it is recommended for teachers of guidance and 

counseling in schools to improve self-esteem and reduce addiction to online games. 

Students can conduct group counseling with rational emotive approaches to behavior 

therapy, and services that are carried out so that students develop optimally. 

Furthermore, for researchers who will study with a similar theme to be used as a 

reference in the future, so that it can be used as a step to perfect various limitations of 

the research that has been done before. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu hiburan di era globalisasi saat ini yang cepat berkembang dan 

banyak digemari dari kalangan anak-anak sampai dengan orang dewasa salah 

satunya adalah game online. Young (2009) game online adalah  permainan  yang  

dimainkan  secara  online via internet. Adapun keunggulan yang ditawarkan oleh 

game online adalah permainan bisa dimainkan seratus orang lebih dalam waktu 

bersamaan, hal ini yang menjadi menarik bagi para pemain.  

Dalam sepuluh tahun terakhir, game online di Indonesia mengalami 

kemajuan pesat. Hal ini ditunjukkan dari data Departemen Komunikasi dan 

Informasi, (2015) bahwa setiap tahun jumlah pemain game online di Indonesia terus 

menerus  bertambah, bahkan saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan pemain 

game omline hingga 33% setiap tahunnya, dan sampai tahun 2012 di Indonesia 

terdapat 30 juta pengguna game online dengan rata-rata mulai dari umur 12 tahun 

keatas. Hingga saat ini jumlah warung internet (warnet) yang tersebar di seluruh 

Indonesia mencapai 5 juta warnet dengan rata-rata tiap warnet memiliki 10 

komputer. Sementara pengguna game online rata-rata 6 orang per warnet, maka 

setidaknya ada 30 juta orang Indonesia yang memainkan permainan interaktif 

tersebut, atau dengan kata lain, 1 dari 8 orang Indonesia adalah pemain game online. 

Salah satu konsekuensi dari maraknya game online adalah kecanduan game 

online. Yee (2002) mendefinisikan kecanduan game online adalah gangguan kontrol 
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impulsive dengan penggunaan game online yang berlebihan dan tidak normal. 

Kecanduan game online sama halnya seperti kecanduan alkohol (Young ,1996).  

Kecanduan adalah perilaku yang berulang yang tidak sehat atau merusak diri sendiri 

dimana individu sulit untuk menghilangkan perilaku tersebut (Yee, 2002). 

Selanjutnya Griffiths (2005) menambahkan bahwa proses dan keterlibatan dalam 

perilaku kecanduan termasuk kedalam spektrum yang parah dan penyalahgunaan. 

Kecanduan game online ditandai oleh sejauh mana seseorang bermain game secara 

berlebihan dan berdampak negatif pada pelaku (Weinstein, 2010). 

Kriteria kecanduan game online di tandai oleh salience, conflict dan 

euphoria. Sebagai tambahannya adalah tolerance, withdrawal, relapse dan 

reinstatement (Young & de Abreu 2017). Ketujuh kriteria ini merupakan 

pengukuran untuk mengetahui kecanduan atau tidaknya seorang pemain game yang 

ditetapkan pemain yang mendapatkan empat dari tujuh kriteria merupakan indikasi 

pemain yang mengalami kecanduan game (Lemmens, dkk 2009). 

Siswa yang mengalami kecanduan game online ditandai dengan prestasi di 

sekolah mereka menjadi menurun, karena kehilangan waktu belajarnya di rumah 

dan di sekolah, mereka akan mengalami gangguan konsentrasi sehingga mereka 

akan terlihat bengong dengan pemikiran kosong (Gentile, 2011). Perilaku 

kecanduan game online ini menjadi perhatian yang lebih besar bagi remaja akibat 

kesan impresif mereka (Choi, Oh, & Seo, 2011). Melihat dampak yang merugikan 

dari kecanduan game online, maka siswa diharapkan mampu mengontrol 
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penggunaan game online, sehingga waktu yang ada bisa melakukan aktifitas yang 

bermakna, salah satunya adalah aktifitas belajar. 

Namun sangat disayangkan kecanduan game online masih dialami siswa.  

Dari hasil penelitian Sari (2014) yang dilakukan  pada SMP N 4 Padang bahwa 

responden yang mengalami perilaku kecanduan game online tingkat sedang 156 

responden (78%) dan kecanduan game online tingkat ringan sebanyak 44 responden 

(22,0%). Sejalan dengan penelitian Sanditaria, dkk (2012) menunjukkan bahwa dari 

71 responden terdapat 62% yang  kecanduan bermain game online dan sebanyak 

38% responden tidak mengalami kecanduan  bermain game online. 

Fenomena tersebut menunjukan bahwa kurangnya kemampu siswa mengatur 

diri dan emosi. Mereka cenderung merasakan perasaan sedih, kesepian, marah, 

malu, takut untuk keluar, berada dalam situasi konflik keluarga yang tinggi, dan 

memiliki Self esteem yang rendah sehingga termotivasi untuk bermain game online 

(Kem, 2005). Kecanduan game online terjadi dikarenakan depresi yang tinggi dan 

Self esteem yang rendah Nie, dkk (2017) dan Aydm & San  (2011).  Self esteem 

yang rendah di karenakan individu menilai dirinya tidak mampu dalam mencapai 

sesuatu yang diinginkan (ideal self). Sebagai contoh, Bessiere, Seay & Kiesler 

(2007) pemain yang lebih depresif dan pemain dengan Self esteem rendah 

mengidealkan karakter game mereka dan mungkin memiliki kecendrungan untuk 

mengatasi kelemahan yang dipersepsinya melalui game online, sehingga memiliki 

kecendrungan untuk terjebak dalam game online. Oleh karena itu, intervensi yang 
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bertujuan untuk meningkatkan Self esteem pada seseorang kecanduan game online 

terutama remaja perlu dilakukan (Erol & Orth, 2011). 

Penting bagi individu untuk mengembangkan Self esteemnya menjadi lebih 

positif. Berkembangnya Self esteem yang positif pada individu akan membuatnya 

mampu memberikan value atau nilai pada dirinya sendiri, menyadari kekuatan dan 

kelemahannya, yakin akan kemampuannya untuk mengembangkan dan 

memperbaiki diri sehingga dapat berprestasi di kemudian hari (Singgih & Sukadji, 

2006). 

Self esteem yang baik akan mendorong individu untuk menilai dirinya secara 

positif dan berdampak kepada kegiatan bermanfaat. Schraml, dkk (2011) 

menegaskan bahwa Self esteem yang tinggi akan menjadikan individu memiliki 

penilaian diri yang positif. Selain itu, Self esteem juga memprediksi hubungan 

dengan orang lain, individu yang merasa kompetensi tinggi dan merasa diterima 

orang lain, maka orang tersebut akan mudah bergaul dengan orang lain (Hami & 

Sidik, 2017). Dengan demikian individu yang memiliki Self esteem baik akan 

mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, berinteraksi sosial dan mendapatkan 

pengakuan serta dukungan dari lingkungan, sehingga bentuk aktifitas dukungan 

sosial yang biasa didapat dari bermain game online dirasa tidak perlu. 

Selanjutnya Clemens, Bean & Clark, (1995) individu dengan Self esteem 

tinggi akan mampu belajar lebih efektif, mampu mengembangkan hubungan yang 

lebih kaya dengan orang lain dan lingkungan, mampu memanfaatkan kesempatan 

dan bekerja secara lebih produktif. Dengan demikian siswa dengan Self esteem yang 
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tinggi akan lebih konsentrasi belajar disekolah, banyak disukai teman  dan mampu 

berprestasi karena mampu mengatur waktunya. Mereka juga akan menjalani 

kehidupan yang bahagia dan produktif (Heatherton & Wyland, 2004). Sejalan 

dengan hal ini, Branden (2005) mengatakan bahwa Self esteem memberikan 

pengaruh yang positif terhadap perilaku seseorang, karena Self esteem ikut berperan 

dalam proses berpikir, pengambilan keputusan, dan lebih jauh lagi Self esteem juga 

ikut mempengaruhi nilai-nilai, cita-cita, serta tujuan yang akan dicapai individu. Self 

esteem menyangkut konseptualisasi kognitif dan persepsi, bukan hanya perasaan. 

Oleh karena itu, Self esteem melibatkan komponen afektif dan kognitif, komponen 

evaluatif & interaksi social (Mruk, 1999). Banyak hal yang ditawarkan oleh Self 

esteem yang tinggi, semuanya mengarahkan kepada siswa agar fokus, konsentrasi, 

dan berprestasi dalam belajar. Dengan fokus belajar untuk mencapai tujuan atau 

cita-cita maka kegiatan yang kurang bermanfaat seperti bermain game online akan 

dilupakan. 

Studi pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Jogorogo melalui 

kegiatan observasi terhadap siswa dan wawancara dengan konselor sekolah terkait 

dengan permasalahan Self esteem dan kecanduan game online. Dari hasil 

wawancara kepada konselor di sekolah, bahwa perilaku yang sering dimunculkan 

siswa di sekolah diantaranya, siswa cenderung belajar apabila ada ulangan atau 

hanya ada tugas rumah saja, siswa kurang memiliki inisiatif bertanya saat ada 

pelajaran yang kurang dipahami, cenderungan malu, tidak percaya diri, sering 

menyendiri di kelas, dan tidak mau bergabung dengan teman-teman lainnya, 
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perilaku tersebur mengindikasikan bahwa Self esteem siswa rendah. Selain itu 

beberapa siswa juga banyak yang tidak bisa mengatur waktunya untuk belajar, tidak 

mampu konsentrasi pada saat pelajaran dimulai dan ada juga kasus yang pernah 

terjadi di sekolah seorang anak yang tidak membayarkan uang buku dikarenakan 

uangnya habis digunakan untuk membayar warnet. Fenomena tersebut 

mengindikasikan bahwa semua tingkah laku yang terlihat sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengangap pentingnya 

penelitian ini dilakukan. 

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, dapat dikatakan bahwa 

pentingnya Self esteem yang tinggi agar siswa terhindar dari kecanduan game 

online. Oleh karenanya perlu dirumuskan teknik yang tepat untuk meningkatkan 

Self esteem dan mereduksi kecanduan game online pada siswa. Salah satu teknik  

yang bisa digunakan dan dirasa cocok adalah teknik Rasional Emotif Behavior 

Terapi (REBT) dimana teknik ini menitik beratkan pada perilaku dan cara berfikir 

Ellis (1996). Konseling rasional emotif behavioral dianggap sebagai salah satu 

pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan Self esteem dan mereduksi kecanduan 

game online siswa, berdasarkan asumsi bahwa meningkatkan Self esteem untuk 

mereduksi kecanduan game online siswa melibatkan kinerja dari aspek kognitif, 

emosi, dan perilaku individu sehingga konseling rasional emotif behavioral 

dianggap tepat dalam memfasilitasi keseluruhan aspek tersebut. Hal ini diperkuat 

dengan pendapat Nelson (2011) bahwa konseling Rasional emotif behavioral 

mengajar individu tentang bagaimana menghilangkan keyakinan irasional dan 
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menggantinya dengan keyakinan rasional untuk mengubah perasaan dan perilaku 

individu menjadi lebih baik dan lebih fungsional. Sesuai dengan tujuan konseling 

rasional emotif behavioral yaitu memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara 

berpikir, keyakinan serta pandangan-pandangan siswa yang irasional dan tidak logis 

menjadi logis agar siswa dapat mengembangkan diri dan meningkatkan pengaturan 

diri dalam belajar, serta menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang 

merusak diri sendiri, seperti: rasa takut, rasa bersalah, cemas, dan was-was. 

Pendekatan konseling rasional emotif behavior terapi memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan konseling yang menggunakan pendekatan lain. Pendekatan 

rasional emotif behavior terapi merupakan pendekatan yang bersifat dedaktik. 

Konselor merupakan pendidik yang harus melakukan transfer pengetahuan dan 

keterampilan mengenai rasional emotif behavior terapi kepada klien. Karakteristik 

ini sesuai dengan bimbingan dan konseling di Indonesia yang mana menempatkan 

guru (guru BK) dalam posisi yang tidak dapat setara secara obsolut dengan siswa 

(dimana beberapa pendekatan konseling lain menempatkan konselor dan klien 

dalam posisi yang setara) dapat menjadi nilai tersendiri bagi pendekatan rasional 

emotif behavior terapi. Keunggulan yang lain terletak pada rasional emotif behavior 

terapi bertujuan agar klien pada akhirnya menjadi terapis untuk dirinya sendiri. 

Tujuan ini sejalan dengan konseling yang dicita-citakan yang menginginkan agar 

proses konseling dapat memandirikan siswa. Keunggulan lain adalah rasional 

emotif behavior terapi dapat pula dilakukan secara individual, dan lebih efektif lagi 

jika dilakukan secara kelompok. 
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Melihat keunggulan-keunggulan yang ditawarkan rasional emotif behavior 

terapi, maka diharapkan siswa dapat meningkatkan Self esteem untuk mereduksi 

kecanduan game online sehingga prestasi belajarpun meningkat. Oleh karena itu 

penelitian tentang rasional emotif behavior terapi untuk mereduksi kecanduan game 

online melalui Self esteem siswa menjadi signifikan dilihat dari segi kepentingan 

dan kebutuhan saat ini. 

Asumsi lain yang mendukung penggunaan konseling rasional emotif 

behavioral dalam mereduksi kecanduan game online melalui Self esteem, adalah 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Hutchinson & Chapman. 2010:9) bahwa 

konseling rasional emotif behavioral menggunakan pikiran rasional untuk 

mengubah individu menjadi agen aktif lingkungan yang mampu menghadapi 

kesulitan hidup dan berbagai peristiwa. 

Berangkat dari pandangan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengembangkan rumusan intervensi yang didasarkan atas asumsi, prinsip, tahapan, 

metode dan teknik konseling rasional emotif behavioral dengan tujuan mereduksi 

kecanduan game online melalui Self esteem siswa, sehingga nantinya mereka 

mampu mengembangkan kemampuan metakognitif, motivasional dan behavioral 

dalam proses belajar demi tercapainya peningkatan prestasi belajar. 

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian yang akan dilakukukan saat 

ini yaitu dari penelitian Casmini (2016) Pendekatan Rational Emotive Behavior 

Therapy (REBT) dapat mengurangi kecanduan game online”. Karena terdapat 

perbedaan sebelum dan sesudah diberi intervensi konseling REBT kepada sampel 
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yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berdasarkan hal di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan REBT secara umum efektif untuk mengurangi 

kecanduan game online. Baik untuk yang mengalami kecanduan game online tinggi, 

maupun rendah. 

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu oleh Sudjiono (2016) 

menunjukkan bahwa untuk mengurangi kecanduan game online dengan pendekatan 

rasional emotif behavior terapi sangat efektif dilakukan karena memberikan 

pengaruh kepada siswa untuk mampu berfikir secara logis dan mampu 

mengendalikan diri secara tepat. Hal yang membedakan penelitian sebelumnya 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini tidak hanya untuk 

mereduksi perilaku adiksi game online namun juga untuk meningkatkan Self esteem 

siswa. Hal ini peneliti lakukan dari rekomendasi peneliti sebelumnya yang 

menyatakan bahwa peneliti selanjutnya harus menangani hubungan pemain game 

online dengan dunia nyata, atau apakah ada dukungan Self esteem dan efikasi diri 

pemain (Young & de Abreu 2017 : 146). 

Selanjutnya penelitian yang mendukung pada focus permasalahan kedua 

yaitu tentang Self esteem dimana penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan  & 

Wulandari (2015) bertujuan untuk mengetahui efektivitas REBT untuk 

meningkatkan Self esteem pada siswa SMP korban bullying. Hasil analisis data 

menunjukkan bahwa rational emotive behavior therapy terbukti efektif 

meningkatkan Self esteem dari kategori rendah (pretest) menjadi kategori sedang 

(post test) dan tetap bertahan setelah dua minggu perlakuan. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan Hirmaningsih dan Minauli (2015). 

penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas REBT dalam meningkatkan harga 

diri anak enuresis. Sampel penelitian adalah anak enuresis yang berada pada usia 7-

12 tahun. Peneliti memberikan skala harga diri sebelum terapi dilakukan (pre-test) 

dan setelah terapi (post-test). Hasilnya menunjukkan bahwa setiap subjek 

menunjukkan perubahaan tingkatan harga diri. Secara umum rational emotive 

behavior therapy (REBT) efektif dapat meningkatkan harga diri pada anak enuresis. 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mempertegas bahwa pendekatan 

REBT efektif untuk meningkatkan Self esteem. 

Oleh kerena itu, Pendekatan REBT dianggap tepat untuk meningkatkan Self 

esteem dalam mereduksi kecanduan game online pada siswa. teknik REBT dapat 

diaplikasikan dalam layanan konseling kelompok sebagai salah satu layanan 

bimbingan konseling. Dalam kegiatan konseling kelompok tersebut siswa dapat 

menceritakan secara jelas masalah yang menyebabkan Self esteem rendah, dan 

mampu mereduksi kecanduan game online (Gibson & Mitchell, 2011). Penggunaan 

konseling kelompok dalam meningkatkan Self esteem dan mereduksi kecanduan 

game online juga dapat berfungsi sebagai pencegahan dan penyembuhan pada 

permasalahan yang berkaitan dengan Self esteem dan perilaku kecanduan game 

online hal ini sesuai dengan pendapat Wibowo (2005: 32) yang mengemukakan 

bahwa konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam 

suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan 

kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. 
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Dalam setting kelompok nantinya anggota kelompok akan memiliki 

kesempatan untuk menjalani latihan asertif, permainan peran dan berbagai kegiatan 

pengambilan resiko lainnya. Baik anggoa kelompok maupun pemimpin kelompok 

bisa saling mengamati tingkah laku seorang anggota serta memberikan umpan balik 

atas tingkah lakunya itu, hal ini sesuai dengan pendapat Winkel & Hastuti (2007 

:592) bahwa salah satu tujuan konseling kelompok adalah mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi satu sama lain, (anggota kelompok) sehingga mereka 

dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan 

yang khas untuk fase perkembangan mereka. 

Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

mempertegas dampak dari konseling kelompok REBT dalam mereduksi kecanduan 

game online dan memperjelas dampak tidak langsung dari konseling kelompok 

REBT terhadap kecanduan game online melalui Self esteem. 

1.2 Identifikas Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Terdapat siswa yang memiliki masalah self-esteem dan kecanduan game online  

2) Terdapat kesenjangan dari penelitian sebelunya mengenai keefektifan 

penggunaan konseling kelompok pendekatan rasional emotif behavior terapi 

dalam self esteem dan mereduksi kecanduan game online 
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3) Adanya kebutuhan ketersediaan layanan yang efektif dalam meningkatkan Self 

esteem dan mereduksi kecanduan game online 

4) Pelaksanaan konseling kelompok masih bersifat umum belum dikhususkan 

untuk  self-esteem dan kecanduan game online 

1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, permasalahan dalam penelitian ini dibatasi 

dalam hal: 

1) Konseling kelompok dengan  pendekatan rasional emotof behavior terapi. 

2) Meningkatkan Self esteem siswa dan mengurangi kecanduan game online. 

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah kecanduan game online yang dialami oleh 

siswa, dan rendahnya Self esteem yang dimiliki siswa. Sehingga rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Sejauh mana tingkat Self esteem siswa  SMPN 1 Jogorogo, Ngawi ? 

2) Sejauh mana tingkat kecanduan game online siswa  SMPN 1 Jogorogo, Ngawi ? 

3) Apakah konseling kelompok rational emotif behavior therapy efektif dalam 

meningkatkan Self esteem  siswa  SMPN 1 Jogorogo, Ngawi ? 

4) Apakah konseling kelompok rational emotif behavior therapy efektif dalam 

mengurangi kecanduan game online siswa  SMPN 1 Jogorogo, Ngawi? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1) Menganalisis tingkat Self esteem siswa SMPN 1 Jogorogo, Ngawi. 

2) Menganalisis tingkat kecanduan game online siswa SMPN 1 Jogorogo, Ngawi. 

3) Menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok dengan pendekatan rasional 

emotif behavior terapi dalam meningkatkan Self esteem siswa  SMPN 1 Jogorogo, 

Ngawi. 

4) Menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok Rational Emotif Behavior 

Therapy dalam mengurangi kecanduan game online siswa  SMPN 1 Jogorogo, 

Ngawi. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan pelaksanaan konseling kelompok pendekatan Rational 

Emotif Behavior Therapy adalah untuk mereduksi kecanduan game online dan 

meningkatkan Self esteem yang diharapkan  memberikan dampak baik pada 

aktivitas akademik siswa  maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

pada aspek:  

1. Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan 

bimbingan dan konseling khususnya dalam bidang konseling kelompok dengan 

pendekatan Rational Emotif Behavior Therapy untuk membantu siswa dalam Self 

esteem rendah dan kecanduan game online.  
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2. Praktis 

1) Bagi kepala sekolah diharapkan dapat mendukung dengan memfasilitasi 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dengan pendekatan Rational 

Emotif Behavior Therapy untuk membantu siswa dalam Self esteem rendah dan 

kecanduan game online. 

2) Bagi konselor disekolah, terkait hasil pelaksanaan konseling kelompok 

dengan pendekatan Rational Emotif Behavior Therapy untuk membantu siswa 

dalam Self esteem rendah dan kecanduan game online. Dengan adanya 

penelitian ini, konselor dapat menentukan langka yang perlu diterapkan dalam 

menangani masalah Self esteem rendah dan kecanduan game online siswa. 

3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan kecanduan game online, Self 

esteem, dan konseling kelompok pendekatan rasional emotof behavior terapi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR, 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini akan dikemukakan beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan konseling kelompok, Rasional Emotif 

Behavior, kecanduan game online, dan Self esteem. Penelitian-penelitian yang 

dimaksud menjadi acuan atau dasar sekaligus untuk menegaskan pentingnya 

dilakukan penelitian ini. Berikut uraian dari beberapa penelitian tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Douglas, dkk (2008) menunjukkan bahwa 

rendahnya Self esteem menjadikan faktor penyebab kecanduan game online. 

seseorang yang memiliki Self esteem rendah memiliki kesulitan dalam mengontrol 

perilaku kecanduan game online. Selanjutnya penelitian Aydm & San  (2011) Self 

esteem yang rendah pada remaja menjadi signifikan predictor kecanduan game 

online, begitu juga sebaliknya. Diperkuat lagi dengan penelitian Park, dkk (2014) 

sosialitas dan Self esteem adalah faktor pribadi kecanduan game online yang terkait 

dengan genre permainan. Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

kecanduan game online dan Self esteem memiliki keterkaitan atau hubungan 

signifikan pada remaja. Penelitian tersebut menjadi relevan dijadikan acuan untuk 

penyelidikan lebih lanjut terkait hubungan antara kecanduan game online dan Self 

esteem pada siswa. 
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Hasibuan  & Wulandari (2015)  dalam penelitiannya menggunakan model 

konseling rasional emotif behavior untuk meningkatkan Self esteem  pada siswa SMP 

korban bullying. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rational emotive behavior 

therapy terbukti efektif meningkatkan Self esteem dari kategori rendah menjadi 

kategori sedang. Penelitian ini menunjukkan bahwa model konseling rational emotif 

behavior efektif untuk meningkatkan Self esteem siswa. Dengan demikian penelitian 

ini dijadikan sebagai referensi, namun peneliti akan mengaplikasikan model 

konseling rasional emotif behavior dalam konseling kelompok dengan pemberdayaan 

dinamika  kelompok sebagai upaya intervensi meningkatkan Self esteem siswa. 

Rouse  (2010), dengan judul penelitiannya dalam membangun Self esteem 

remaja perempuan melalui konseling kelompok. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa konseling kelompok efektif meningkatkan Self esteem remaja perempuan yang 

kesulitan dalam masalah kecemasan, percaya diri, depresi tingkat tinggi, rasa ingin 

bunuh diri. Kaitannya penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu 

menggunakan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan Self esteem, 

perbedaannya penelitian ini tidak menggunakan pendekatan konseling dalam 

konseling kelompok sedangkan peneliti menggunakan pendekatan REBT dalam 

konseling kelompok untuk meningkatkan Self esteem dan mereduksi kecanduan game 

online. 

Roghanchi, dkk (2013) dengan judul The effect of integrating rational emotive 

behavior therapy and art therapy on self-esteem and resilience. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa harga diri dan ketahanan dapat ditingkatkan melalui partisipasi 
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intervensi gabungan REBT dan terapi seni melalui konseling kelompok. Penelitian ini 

juga menunjukkan bahwa, intervensi REBT dalam upaya untuk meningkatkan 

variabel psikologis sebagai harga diri dan ketahanan sangat efektif. Penelitian ini 

mempertegas peneliti bahwa pendekatan REBT bisa digunakan untuk meningkatkan 

Self esteem. 

Nuraini (2015) model konseling kelompok dengan pendekatan rasional emotif 

behavior efektif meningkatkan self regulated dan mereduksi kecanduan game online. 

pada penelitian ini kecanduan game online dapat direduksi dengan menggunakan 

pendekatan rasional emotif behavior. Dengan demikian pendekatan rasional emotif 

behavior memungkinkan untuk berkontribusi mereduksi kecanduan game online. 

Rosidi, Sutoyo & Purwanto (2018) menegaskan bahwa konseling kelompok 

realita efektif dalam meningkatkan Self esteem. Pentingnya harga diri dijelaskan 

sebagai penentu kesuksesesan akademik sehingga dilakukan intervensi realita melalui 

konseling kelompok. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

berupaya mengubah pikiran dan keyakinan seseorang agar lebih realistis demi 

mencapai kesuksesan akademik serta menghindarkan dari masalah meladaptif yang 

menghambat dalam kegiatan belajar. 

2.2 Kerangka Teoritis 

2.2.1 Game online 

2.2.1.1 Pengertian Game online 

Pada umumnya anak-anak selalu bermain, hal ini sudah menjadi dunia anak. 

Keberadaan anak-anak, selalu menimbulkan adanya suatu permainan. Bermain adalah 
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aktifitas anak yang tidak dapat dipisahkan. Apabila mendapati dan melihat anak yang 

tidak suka bermain, ini menunjukkan bahwa anak sedang sakit atau mengantuk. 

Meskipun bermain adalah dunia anak, bukan berarti anak akan selalu bebas dan 

waktunya hanya untuk bermain-main saja. Sejak awal kemunculann video games  

terus berkembang dan beraneka ragam jenisnya, meliputi Nitendo,  Sega serta game 

online dan yang sedang menjadi trend beberapa tahun belakangan ini terutama di 

kalangan  remaja  yaitu game online.   

Game online adalah  permainan  yang  dimainkan  secara  online via internet 

(Young, 2009). Game online adalah sebuah permainan yang dimainkan dengan 

sambungan internet melalui jaringan komputer (computer network), bisa 

menggunakan PC (personal computer), atau konsol game biasa, dan biasanya 

dimainkan oleh banyak pemain dalam waktu yang bersamaan dimana antar pemain 

bisa saling tidak mengenal.  Game dengan fasilitas  online  via  internet  menawarkan 

fasilitas lebih dibandingkan dengan  game  biasa (seperti :  video game konsol) 

karena para pemain itu bisa berkomunikasi dengan pemain lain dari seluruh penjuru 

dunia melalui media chatting yang ada dalam fasilitas yang ditawarkan pada game 

online. Game online mempunyai daya tarik tersendiri dimata pecinta game,  karena  

pada  monitor  terdapat  gambar  tiga  dimensi  yang  membuat permainan semakin 

terasa nyata.  

Layaknya di dunia nyata, para remaja yang bermain game online dapat  

membuat kehidupan virtualnya sendiri dan berlaku seperti masyarakat yang nyata 

pada umumnya. Seperti contoh pada permainan The Sims 2 : Pets tahun 2006 para 
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remaja yang bermain game online tersebut dapat merasakan seperti hidup, bergerak, 

bertransaksi, melakukan aktivitas sehari-hari, mendapatkan pekerjaan, mencari 

pasangan, bahkan membesarkan binatang peliharaannya sendiri di dunia virtual atau 

maya.  

Pada prinsipnya, game memiliki sifat seductive, yaitu membuat orang menjadi 

kecanduan untuk terpaku di depan monitor selama berjam-jam. Apalagi permainan 

pada game online dirancang untuk suatu reinforcement atau penguatan yang bersifat 

segera begitu permainan berhasil  melalui  target  tertentu. Sehingga, game online 

dapat menyebabkan remaja merasa tertantang untuk terus menerus menekuninya dan 

akibatnya mengakibatkan remaja tidak memiliki skala prioritas dalam menjalani 

aktivitas sehari-hari, sehingga remaja tidak memiliki manajemen diri yang baik 

terhadap ketertarikannya pada game online. Mudahnya fasilitas internet untuk 

mengakses game online  membuat remaja menjadi lebih mudah untuk mengakses  

game online  dimana saja dan kapan saja tanpa mengenal waktu.  Sifat permainan  

game online  yang lebih interaktif, atraktif dan menantang.  

Penelitian yang dilakukan pada tahun 1998 oleh seorang pakar adiksi video 

game di  Amerika,  Mark  Griffiths  dari  Nowingham  Trent  University,  pada  anak 

usia  awal  belasan  tahun  menemukan  hampir  sepertiganya bermain game online 

setiap hari, yang lebih mengkhawatirkan sekitar 7%-nya bermain paling sedikit 

selama 30 jam per minggu”. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika mengemukakan 

sebagian besar aktivitas yang dilakukan oleh siswa perempuan pada saat 

menggunakan internet adalah mengerjakan tugas sekolah sebesar (75%), instant 
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messaging (68%), dan musik (65%). Sedangkan bagi siswa laki-laki, pada saat 

menggunakan internet sebagian besar aktivitas yang dilakukan adalah bermain game 

(85%), mengerjakan tugas sekolah (68%), musik (66%), dan instan messaging (63%) 

(Blais dkk, 2008). 

Penelitian yang dilakukan oleh IVO, khususnya yang terkait penelitian seputar 

internet dan kaum muda, menegaskan bahwa video game merupakan aktivitas populer 

di belanda baik online maupun offline. Lebih dari 10% anak usia umur 10-15 tahun 

bermain game offline sewaktu-waktu, sementara 40% remaja bermain game online 

multy player. Laporan penelitian mengkonfirmasi bahwa, untuk beberapa individu 

game bisa sangat mengganggu ke sekolah, bekerja, dan kontak sosial kehidupan nyata 

(Van Rooij, Schoenmakers, dkk, 2011). 

2.2.1.2 Pengertian Kecanduan Game online 

Menurut Young & de Abreu (2011 : 1) Online gaming addiction is an addiction 

to online video games, role-playing games, or any interactive gaming environment 

available through the Internet. Online games such “EverQuest”, the “Dark Age of 

Camelot”, or “Diablo II” – dubbed "heroinware" by some players – can pose much 

more complex problems. Extensive chat features give such games a social aspect 

missing from offline activities, and the collaborative/competitive nature of working 

with or against other players can make it hard to take a break. 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kecanduan game online adalah 

sebuah kecanduan video game online, permainan role-playing atau lingkungan game 

interaktif apapun yang tersedia melalui Internet. Game online tersebut "EverQuest",  



35 
 

 
 

"The Dark Age Of Camelot", atau "Diablo II"-dan dijuluki dengan "heroinware" 

dengan beberapa pemain dan dapat menimbulkan masalah yang jauh lebih kompleks. 

Fitur-fitur obrolan yang lebih bebas memberikan permainan seperti aspek sosial yang 

hilang dari aktivitas offline, serta sifat kolaboratif/kompetitif untuk bekerja dengan 

atau melawan pemain lain dapat membuat sulitnya untuk beristirahat. 

Menurut Van Rooij, dkk (2010 : 66) video game addiction as an addiction-like 

behavioral problem which presents as: a loss of control, an increase in conflict, 

preoccupation with gaming, the utilization of games for purposes of coping/mood 

modification, and withdrawal symptoms if the gamer is forced to quit. Dari pengertian 

kecanduan game online di atas dapat dijelaskan bahwa kecanduan video game 

sebagai kecanduan seperti masalah perilaku yang menyajikan sebagai: hilangnya 

kontrol, peningkatan konflik, keasyikan dengan game, pemanfaatan permainan untuk 

tujuan mengatasi suasana-hati modifikasi, dan gejala penarikan jika gamer dipaksa 

untuk berhenti. 

Weinstein (2010 : 268) Computer or video game addiction is excessive or 

compulsive use of computer and video games that interferes with daily life. 

Pengertiannya adalah bahwa kecanduan komputer atau permainan video adalah 

penggunaan berlebihan atau kompulsif terhadap komputer dan video game yang 

mengganggu kehidupan sehari-hari. 

Keogh (2008 : 289) Kecanduan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan 

parahnya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Kita 

disebut pecandu bila kita memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan 
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psikologis terhadap zat psikoaktif, contohnya alkohol, tembakau, heroin, kafein, 

nikotin. Zat psikoaktif ini akan melintasi sawar darah otak setelah dicerna, sehingga 

mengubah kondisi kimia di otak secara sementara. Kecanduan juga bisa dipandang 

sebagai keterlibatan terus-menerus dengan sebuah zat atau aktivitas meskipun hal-hal 

tersebut mengakibatkan konsekuensi negatif. Kenikmatan dan kepuasanlah yang pada 

awalnya dicari, namun perlu keterlibatan selama beberapa waktu dengan zat atau 

aktivitas itu agar seseorang merasa normal. 

Pengertian di atas kecanduan adalah sebagai ketergantungan psikologis yang 

abnormal pada beberapa hal berikut ini misalnya judi, makanan, seks, pornografi, 

komputer, internet, kerja, olahraga, idola, TV atau video non-pornografi tertentu, 

obsesi spiritual, melukai diri, dan belanja. Jadi, dengan memperhatikan definisi yang 

dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kecanduan game online adalah suatu aktivitas atau substansi terhadap suatu jenis 

permainan komputer berupa game online yang dilakukan berulang-ulang dan dapat 

menimbulkan dampak negatif. Khusus anak yang masih di bangku sekolah, perlu 

menjadi bahan perhatian akibat kecanduan game online. Sesuatu yang dilakukan 

secara berlebihan tidak akan pernah berujung dengan baik. 

Anak yang sudah kecanduan game online perlu diatasi dengan pemberian 

manajemen waktu seperti belajar dan bermain agar anak dapat mengatur waktu 

belajar dan bermainnya dengan baik sehingga lebih efektif dan efisien. Mengatur 

anak untuk sesuatu agar terorganisasi dengan baik akan membentuk anak yang 

disiplin dan lebih bertanggung jawab. 
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2.2.1.3  Ciri-Ciri Anak Yang Kecanduan Game online 

Menurut young dalam kuesioner singkat yang dibuatnya dengan delapan 

pertanyaan khusus dan digunakan sebagai skala untuk membedakan anak yang 

ketergantungan dan yang tidak ketergantungan internet,dalam hal ini adalah kriteria 

kecanduan game online. Berdasarkan sumber dari center for internet kecanduan 

recover, Smart (2010 : 23-30) mengemukakan bahwa anak yang kecanduan game 

online memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Merasa terikat dengan game online (memikirkan mengenai aktivitas online pada 

saat sedang offline atau mengharapkan sesi online berikutnya. 

2. Memainkan game online dengan lama waktu lebih dari 14 jam per minggu dan 

hanya memainkan satu jenis/tipe game saja. Bahkan lebih dari satu bulan masih 

tetap fokus memainkan atau menggeluti game yang sama serta masih terus 

bermain meskipun sudah tidak menikmati lagi. 

3. Merasa kebutuhan bermain game online dengan jumlah waktu yang terus 

meningkat untuk mencapai sebuah kegembiraan yang diharapkan. Lebih suka 

meningkatkan prestasi game dari pada sekolah, akibatnya prestasi sekolah pada 

umumnya menurun dan menjadi seorang yang malas untuk belajar. 

4. Merasa gelisah, murung, depresi, atau lekas marah ketika mencoba untuk 

mengurangi atau menghentikan bermain game online.  

5. Berbohong pada anggota keluarga, terapis atau orang lain untuk menyembunyikan 

seberapa jauh terlibat dengan game online. Sehingga rela untuk mengeluarkan 
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banyak uang demi bermain game online. Akibatnya menjauhkan diri dari 

kelompok sosialnya (klub atau kegiatan ekskul di sekolah). 

6. Bermain game online sebagai suatu cara untuk melarikan diri dari masalah-

masalah atau untuk mengurangi suatu kondisi perasaan yang menyusahkan (misal 

perasaan-perasaan tidak berdaya, bersalah, cemas, stres dan depresi). 

Dari beberapa ciri-ciri di atas, game memang diciptakan sebagai salah satu 

sarana hiburan yang lebih interaktif. Program komputer menerima input dari pemain 

(gamer) melalui pengendali dan menampilkan lingkungan buatan melalui televisi, 

layar minitor, atau semartphone. Hal ini menyebabkan pemain (gamer) seperti 

bermain lansung di dunia game. Semakin interaktif, nyata gambar, dan seru alur 

ceritanya akan membuat game semakin diminati. Jadi tidak heran jika kemudian 

game mampu mengikat para pemain (gamer) sehingga menjadi kecanduan.  

Sedangkan menurut Young (2009) seseorang dikatakan  kecanduan apabila 

memenuhi minimal tiga dari enam kriteria, yaitu sebagai berikut : 

1. Salience : menunjukan dominasi aktivitas bermain  game  dalam pikiran dan 

tingkah laku.  

a. Cognitive salience: dominasi aktivitas bermain game pada level pikiran.  

b. Behavioral salience: dominasi aktivitas bermain  game pada level tingkah laku.  

2. Euphoria: mendapatkan kesenangan dalam aktivitas bermain game. 

3. Conflict: pertentangan yang muncul antara orang yang kecanduan dengan orang-

orang yang ada di sekitarnya (external conflict) dan juga dengan dirinya sendiri 

(internal conflict) tentang tingkat dari tingkah laku yang berlebihan.  
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a. Interpersonal conflict  (eksternal): konflik yang terjadi dengan orang-orang yang 

ada di sekitarnya.  

b. Intrapersonal conflict (internal): konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri.   

4. Tolerance  : aktivitas tersebut mengalami peningkatan secara progresif selama 

rentang periode untuk mendapatkan efek kepuasan. 

5. Withdrawal  : menarik diri atau menghentikan aktivitas bermain  online game. 

Dengan menghentikan aktivitas  online game, gejala yang akan ditimbulkan adalah 

munculnya perasaan cemas, gelisah atau tidak menyenangkan pada saat tidak 

melakukan aktivitas bermain game.  

6. Relapse and Reinstatement: kecenderungan untuk melakukan pengulangan 

terhadap pola-pola awal tingkah laku addictive atau bahkan menjadi lebih 

parahwalaupun setelah bertahun-tahun hilang dan dikontrol. Kecenderungan untuk 

mengulang bermain game online menunjukan ketidakmampuan untuk berhenti 

secara utuh dari aktivitas bermain game  online. 

Dari kriteria di atas dapat dijelaskan bahwa komponen-komponen inti yang bisa  

mengidentifikasi  kecanduan game online pada seseorang adalah  salience,  conflict 

dan  euphoria. Sebagai tambahannya adalah tolerance, withdrawal, relapse dan  

reinstatement,  komponen-komponen ini merupakan komponen umum dalam sebuah  

kecanduan. Tolerance berkembang sebagai kebutuhan pada seseorang yang 

kecanduan untuk meningkatkan ketergantungannya pada tingkah laku bermain game 

online untuk mendapatkan pengalaman yang sama dibandingkan pada saat bagian 

awal kecanduan. Efek  withdrawal merupakan reaksi tidak menyenangkan pada saat 
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menghentikan aktivitas kecanduannya. Sementara relapse dan reinstatement 

merupakan pengembalian  kepada keadaan semula dari kecanduan, walaupun setelah 

periode penahanan aktivitas. Peneliti akan menggunakan aspek-aspek kecanduan 

game online yang telah dikembangkan oleh Young, yang akan mengukur tinggi 

rendahnya kecanduan bermain game online. 

2.2.1.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kecanduan Game online 

Menurut Smart (2010 : 3-8) ada beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi 

seorang anak kecanduan game online, yaitu : Internal dan Eksternal. Adapun 

penjelasan faktor-faktor yang menyebabkan kecanduan game online adalah sebagai 

berikut : 

1. Internal 

Faktor internal adalah suatu penyebab yang dialami oleh seseorang anak 

berdasarkan dari dorongan dalam diri, sebagai contohnya adalah : (1) Adanya 

tawaran kebebasan waktu bermain, (2) Stres atau depresi, dan (3) Kurang kegiatan. 

Lebih lanjut faktor-faktor internal akan dijelaskan sebagai berikut ini. 

Adanya tawaran kebebasan waktu bermain yaitu seorang anak dapat 

mengalami dunia baru dalam bermain game online. Ketika mendapatkan tawaran 

kebebasan waktu untuk bermain game online, sikap anak mulai menjadi kurang 

terkontrol dan selalu ingin mencobagame online. Selain itu anak yang bermain 

game online ingin memasuki dunia yang baru atau dunia kebebasan karena ada 

faktor-faktor lain contohnya anak merasa pusing dan stres memikirkan tugas 



41 
 

 
 

sekolah yang akhirnya akan berhenti sejenak meninggalkan aktifitas sebagai pelajar, 

untuk memasuki dunia yang baru dengan bermain game online. 

Seperti orang dewasa, anak juga bisa merasakan depresi. Tertekan dengan 

mata pelajaran disekolah, tidak mendapatkan perhatian orang tua, merasa terkekang, 

dan tersingkir dari pergaulan. Beberapa anak menggunakan media untuk 

menghilangkan rasa stressnya, diantaranya adalah dengan bermain game online. 

mungkin awalnnya iseng, karena kondisi yang tidak menyenangkan, dan rasa 

nyaman yang ditawarkan pada game online, maka lama-kelamaan akan menjadi 

kecanduan. Apalagi game online pada umumnya bertingkat-tingkat dari level yang 

mudah sampai yang paling susah. 

Menganggur sangat tidak menyenangkan hal ini tidak hanya terjadi pada 

orang dewasa, tapi juga anak-anak. Jangan heran jika anak akan membuat ulah saat 

anak merasa menganggur. Bermain game online sering dijadikan pelarian yang 

dicari. 

2. Eksternal 

Faktor eksternal adalah suatu penyebab yang dialami oleh seseorang anak 

berdasarkan dari dorongan luar diri, sebagai contohnya adalah : (1) Adanya tawaran 

kebebasan pilihan jenis game, (2) Kurang perhatian dari orang-orang terdekat, (3) 

Kurang kontrol dari orang tua, dan (4) Lingkungan. Lebih lanjut faktor eksternal 

akan dijelaskan sebagai berikut ini. 

Semakin banyak pengguna game online maka banyak pula pencipta “creator” 

yang menciptakan game online dengan lebih menarik dan mengasyikkan. Tampilan 



42 
 

 
 

visual dari game online juga mempengaruhi minat pemain, karena semakin bagus 

tampilan visual dan kecanggihan game online semakin banyak pula pemainnya. 

Sebagian besar para pemaingame online adalah anak laki-laki, maka para pencipta 

“creator” berusaha menyesuaikan dan membuat game online baru menurut selera 

anak laki-laki dan terbukti ketika tantangan dan aksesibilitasinya ditambah atau 

semakin menantang maka pemain bertambah banyak karena sebagian dari anak-

anak yang bermain game online menyatakan lebih menyukai game online yang 

menantang seperti peperangan yang bisa didapat di game online bernama Point 

Blank, Travian, dan Rf Online. 

Beberapa anak berfikir bahwaakan merasa bahagia jika mendapatkan 

perhatian dari orang-orang terdekatnya, terutama ayah dan ibu. Dalam rangka 

mendapatkan perhatian, anak akan berperilaku yang tidak menyenangkan hati orang 

tua, karena dengan berperilaku tidak menyenangkan dan bertindak sesuka hati anak 

merasa orang tua akan memperingatkan danmengawasinya. Disinilah anak akan 

mulai mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jika selama ini anak suka bersifat 

agresif atau berperilaku buruk, bisa jadi, tujuan anak hanyalah ingin mendapatkan 

perhatian. 

Bagi orang tua yang selalu memanjakan anaknya dengan fasilitas, efek 

kecanduan mungkin sangat terjadi. Anak-anak yang tidak terkontrol biasanya akan 

berperilaku over.Perilaku anak tidak semata-mata terbentuk dalam keluarga. Pada 

saat anak sekolah dan bermain dengan teman-temannya, kesemuanya itu dapat 

membentuk perilaku pada anak. Meskipun dari pihak keluarga tidak mengenalkan 
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game online, jangan kaget jika tiba-tiba anak sudah bisa dan lebih piawai memencet 

stickatau keyboarduntuk bermain game online. 

3. Upaya Mereduksi Kecanduan Game online 

Saat ini game online sudah tidak asing lagi bagi kalangan anak-anak bahkan 

orang dewasa. Seiring dengan kemajuan zaman, game online menawarkan hal-hal 

yang baru dan cukup menggoda.Apalagi saat ini sedang tren bermain game online. 

Kurangnya disiplin terhadap waktu bermain game online menjadi hal yang sangat 

mengkhwatirkan, baik di kalangan anak-anak maupun dewasa, oleh sebab itu perlu 

adanya filter untuk mengurangi dampak dari kecanduan game online. Mulai dengan 

memperhatikan bentuk dari game online yang dimainkan, membuat jadwal anak 

untuk bermain game guna tidak menghabiskan banyak waktu, dan perlu adanya 

pengawasan ekstra ketat dari orangtua. Dengan memberi pengetahuan kepada anak 

tentang sebab maupun akibat darigame online, kemudian memberikan waktu yang 

cukup untuk bermain kepada anak. 

Sehubungan dengan proses mereduksi kecanduan game online, maka upaya 

yang dapat dilakukan orang tua terhadap anak dalam fungsi bimbingan adalah dengan 

upaya penyembuhan (kuratif). Upaya Penyembuhan adalah fungsi yang berkaitan erat 

dengan upaya pemberian bantuan kepada anak yang telah mengalami masalah, baik 

menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Dalam hal ini pada anak 

yang kecanduan game online. Usaha yang dilakukanyaitu dengan bantuan yang 

diberikan pada anak selama dan setelah anak mengalami kecanduan game online, 
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dengan maksud agar anak yang kecanduan game online dapat terbebaskan dari 

kesulitan.  

Dalam rangka pemberian bantuan yang diberikan secara sistematis kepada anak 

yang kecanduan game online, digunakan berbagai langkah dan teknik agar anak yang 

kecanduan game online mampu untuk memecahkan segala problem yang dihadapi, 

masalah pribadi yang mengganggu perasaan, dan dihadapkan untuk menentukan 

pilihan yang tepat sesuai dengan kemampuannya. 

2.2.2  Self esteem  

2.2.2.1 Pengertian Self esteem 

Self esteem merupakan salah satu bagian dari kepribadian seseorang yang 

sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Coopersmith (1967) Self esteem 

adalah evaluasi yang di buat oleh individu dan biasanya berhubungan dengan 

penghargaan terhadap dirinya sendiri, hal ini mengekspresikan suatu sikap setuju atau 

tidak setuju dan menunjukan tingkat dimana individu itu menyakini diri sendiri 

mampu, penting, berhasil dan berharga. 

Secara umum Self esteem merupakan suatu komponen evaluative dari 

konsep diri, representasi diri yang lebih luas sehingga mencangkup aspek kognitif 

dan behavior yang bersifat menilai dan afektif (Blascovich & Tomaka 1991). 

Menurut Santrok (2003) Self esteem merupakan dimensi evaluative yang menyeluruh 

dari diri. Self esteem juga di sebut sebagai harga diri atau gambaran diri. Roman, 

Cuestas, & Fenollar (2008) menjabarkan Self esteem sebagai kepercayaan diri 
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seseorang, mengetahui apa yang terbaik bagi diri dan bagaimana melakukannya. 

Clemens, Bean & Clark, (1995) juga menyatakan Self esteem adalah penilaian-

penilaian seseorang tentang dirinya sendiri dari berbagai titik pandangan yang 

berbeda, apakah individu tersebut sebagai orang yang berharga dan sebaiknya. 

Menurut Maslow (2010) Self esteem merupakan suatu kebutuhan manusia 

yang memerlukan pemenuhan atau pemuasan untuk dilanjutkan ke tingkat kebutuhan 

yang lebih tinggi. Kebutuhan terhadap Self esteem oleh Maslow dibagi menjadi dua 

jenis yaitu penghargaan diri dan penghargaan dari orang lain. Maslow (dalam 

Schultz, 1981) juga mengemukakan bahwa sekali seseorang merasa dicintai dan 

memiliki rasa (sense of belonging), maka mereka akan mengembangakn kebutuhan 

untuk penghargaan (need for esteem). Dariuszky (2004: 6) mengemukakan Self 

esteem sebagai penilaian seseorang bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan 

hidup dan mendapat kebahagiaan. 

Atwater (dalam Dariuszky, 2004: 13) mengemukakan, sebenarnya Self 

esteem adalah cara seseorang merasakan dirinya sendiri, dimana seseorang akan 

menilai tentang dirinya sehingga mempengaruhi perilaku dalam kehidupananya 

sehari-hari. Seseorang yang memiliki Self esteem yang tinggi, lebih menghargai 

dirinya atau melihat dirinya sebagai sesuatu yang bernilai dan dapat mengenali 

kesalahan-kesalahannya, tetapi tetap menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya 

(Reasoner, 2001). 
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Menurut Branden (2005) Self esteem adalah suatu hasil penilaian individu 

terhadap dirinya yang di ungkapkan dalam sikap positif dan negatif. Self esteem 

adalah keyakinan dalam kemampuan untuk bertindak dan menghadapi tantangan 

hidup ini. Kedua, keyakinan dalam hak kita untuk bahagia, perasaan berharga, layak, 

memungkinkan untuk menegasakan kebutuhan dan keinginan kita serta menikmati 

buah dari hasil kerja keras kita. Self esteem berkaitan dengan bagaimana orang 

menilai tentang dirinya akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

Banyak sekali teori yang membahas tentang Self esteem, Frey dan Carlock (1984) 

mengajukan dua komponen dalam Self esteem yaitu kompetensi diri dan 

keberhargaan diri. Kompetisi diri (self competence) adalah perasaan seseorang 

menumpuk Self esteem, bahwa dirinya kompeten untuk menjalani hidup. 

Berdasarkan beberapa definisi para tokoh di atas, maka di simpulkan bahwa 

Self esteem adalah suatu penilaian subyektif yang di buat individu sebagai hasil 

evaluasi mengenai dirinya yang tercermin dalam sikap positif atau negatif. Dengan 

mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju yang berasal dari berbagai 

sumber, Baik internal maupun eksternal diri. 

2.2.2.2 Aspek-Aspek Self esteem 

Self esteem sendiri memiliki beberapa aspek yang menjadi indikator 

munculnya Self esteem (harga diri). Menurut Coopersmith (1967) aspek-aspek 

tersebut antara lain yaitu significance, power, competence.dan virtue. 
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a. Keberartian Diri (significance) 

Merupakan penilaian individu terhadap keberartian, keberhargaan, penerimaan 

dan rasa berarti individu yang diperoleh dari lingkungannya. Keberartian diri akan 

mengakibatkan seseorang cenderung akan mengembangkan harga diri yang rendah. 

Berhasil atau tidaknya seseorang memiliki keberartian diri dapat diukur dari seberapa 

banyak perhatian yang didapatkannya dari lingkungan. 

b. Kekuatan Individu (Power) 

Kekuatan Individu juga menjadi aspek terpenting dalam Self esteem, kekuatan 

individu diartikan sebagai kemampuan mengontrol diri sendiri, mengendalikan dan 

mempengaruhi orang lain. Semakin seseorang dapat mengontrol orang lain maka 

akan semakin meningkatkan harga diri yang positif dalam diri seseorang. Mengontrol 

orang lain dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan mengorganisir dalam suatu 

kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kekuatan individu juga mencakup 

kemampuan dalam melakukan inisiasi dalam diri individu. 

c. Kompetensi Individu (competence) 

Kompetensi diartikan sebagai usaha yang tinggi dalam diri seseorang untuk 

mendapatkan prestasi yang baik sesuai dengan tahapan perkembangannya.  

d. Ketaatan Individu dan kemampuan memberi contoh (virtue) 

Ketaatan individu dengan sebuah aturan-aturan tertentu dalam sistem nilai 

masyarakat juga akan membuat individu tersebut dapat diterima dalam masyarakat. 

Demikian juga ketika individu tersebut dapat dijadikan contoh yang baik dalam 
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masyarakat individu tersebut juga akan mendapatkan penerimaan yang baik dalam 

masyarakat, sehingga hal ini dapat menjadikan harga diri individu meningkat secara 

positif.  

2.2.2.3 Tingkat dan Karakteristik Self esteem 

a. Karakteristik Self esteem tinggi 

Individu dengan Self esteem tinggi cenderung puas dengan karakter dan 

kemampuan diri. Adanya penerimaan dan penghargaan dari yang positif ini 

memberikan rasa aman dalam menyesuaikan diri yang positif ini memberikan rasa 

aman dalam menyesuaikan diri atau bereaksi terhadap stimulus dan lingkungan 

sosial. Individu dengan Self esteem tinggi lebih bahagia dan lebih efektif dalam 

menghadapi tuntutan lingkungan dari pada individu denga Self esteem rendah. 

Individu dengan Self esteem tinggi lebih suka mengambil peran yang aktif 

dalam kelompok sosial dan untuk mengekspresikan pandangannya secara terus 

menerus dan efektif. Tidak bermasalah dengan rasa takut dan perasaan yang saling 

bertentangan, tidak terbebani dengan keraguan diri, dan gangguan kepribadian, 

individu dengan Self esteem yang tinggi terlihat bergerak secara langsung dan realistis 

untuk tujuan pribadinya. Individu dengan Self esteem tinggi lebih mandiri 

menyesuaikan diri dengan situasi, menunjukan kepercayaan yang besar bahwa 

mereka akan berhasil. Menurut Coopersmith (1967)  individu dengan Self esteem 

yang tinggi lebih asertif/tegas, mandiri dan kreatif. Individu tersebut juga kurang 

menerima definisi social mengenai realita kecuali mereka menyampaikan dengan 
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pengamatan mereka sendiri, dimana lebih fleksibel dan imaginatif, dan mampu untuk 

menemukan soslusi orisinil terhadap suatu masalah. 

b. Karakteristik Self esteem rendah 

Individu dengan Self esteem rendah memiliki rasa kurang percaya diri dalam 

menilai kemampuan dan atribut-atribut dalam dirinya. Hal ini membuat individu 

tidak mampu mengekspresikan diri dalam lingkungan sosialnya. Mereka kurang 

mampu melawan tekanan untuk menyesuaikan diri dan kurang mampu untuk 

merasakan stimulus yang mengancam. Individu menarik diri dari orang lain dan 

memiliki persaan tertekan secara terus menerus. Individu ini merasa inferior, takut 

atau malu, membeci dirinya, kurang mampu menerima dirinya, dan bersikap patuh 

atau submissif. Individu dengan Self esteem rendah menunjukan level kecemasan 

yang lebih tinggi, dan lebih banyak menunjukan simtom psikosomatis dan perasaan 

depresi. 

Individu ini juga percaya bahwa mereka memiliki kesulitan yang besar 

dalam membentuk hubungan pertemanan ketimbang individu dengan Self esteem 

tinggi dan rendah. Individu dengan Self esteem yang rendah mungkin terlibat dalam 

aktivitas yang menyimpang dan memiliki masalah psikologis. Self esteem yang tinggi 

juga berhubungan dengan keterlibatan yang aktif dalam kehidupan sehari-hari, sikap 

yang lebih optimis, dan kesehatan psikologis yang lebih baik. Sebaliknya, individu 

dengan Self esteem yang rendah seringkali merasa tidak memadai dan tidak cakap, 

berharap untuk gagal, dan seringkali mudah menyerah. Hal ini menimbulkan 
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kegagalan dalam kehidupan. Seseorang dengan harga diri yang rendah kurang 

memiliki konsepsi diri yang jelas, berpikir kurang baik mengenai diri mereka sendiri, 

seringkali memilih tujuan akhir yang tidak realistik atau melarikan diri juga 

dihadapkan pada tujuan akhir bersama, cenderung pesimistis tentang masa depan, 

serta memiliki reaksi-reaksi emosional dan behavioral yang merugikan dalam bentuk 

kritik atau berbagai macam umpan balik yang bersifat negatif (Kernis, 2003). 

Reasoner, 2001: 3 menjelaskan bahwa individu dengan harga diri yang 

rendah seringkali mengalami depresi dan ketidakbahagiaan, memiliki tingkat 

kecemasan yang tinggi, menunjukan implus-implus agresivitas yang lebih besar, 

mudah marah dan mendendam, serta selalu menderita kareana ketidakpuasan akan 

kehidupan sehari-hari. Individu dengan harga diri yang cenderung mencari bukti 

bahwa dirinya kurang memiliki kecakapan, sedangkan mereka yang memiliki harga 

diri yang tinggi memotivasi diri untuk menemukan bukti yang memperkuat semangat 

mereka. Mereka yang telah berhasil menampilkan diri akan mengatribusika hasil 

kesuksesan pada karakteristik internalnya, sedangkan individu-individu dengan harga 

diri yang rendah cenderung mengatribusikan kesuksesan mereka pada pengaruh 

eksternal. 

2.2.2.4 Kebutuhan Akan Self esteem 

Self esteem yang tinggi sangat penting bagi setiap orang, mereka akan 

menjadi efektif dan produktif serta dapat melakukan hubungan dengan orang lain 

dalam cara-cara sehat dan positif. Karena itu setiap orang perlu mengalami dirinya 
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sebagai seseorang yang berharga, mampu untuk menguasai tugas dan mampu 

menghadapi tantangan dalam kehidupan. 

Menurut Hernawati (2005) memiliki Self esteem yang baik juga merupakan 

tiket untuk membuat pilihan bagus tentang tubuh dan pikiran seseorang. Jika 

dianggap penting dan memiliki penghargaan diri yang baik, mereka cukup pintar 

untuk membuat keputusan sendiri. Menghargai keamanan, perasaan dan kesehatan 

yang menyeluruh tentang diri sendiri. 

Tingginya keyakinan diri sendiri terdiri atas pikiran dan perasaan positif 

yang dimiliki tentang dirinya sendiri. Hal itu mempengaruhi pikiran dan perasaan 

positif yang dimiliki tentang dirinya sendiri. Hal itu mempengaruhi pikiran, tindakan, 

dan perasaan tentang orang lain. Seperti seberapa sukseskah seseorang dalam hidup. 

Perolehan keyakinan diri yang tinggi bisa memahami dan menikmati perbedaan orang 

lain, dan lebih menawarkan keterbukaaan diri sendiri kepada lingkungannya. Menurut 

Jones dan Buckingham (2005) posisi Self esteem menunjukan bahwa seseorang 

memiliki kebutuhan untuk meningkatakan evaluas dirinya dan mempertahakan atau 

menjelaskan perasaan tentang kepuasan, nilai dan keefektifan personal. 

Kepuasan akan kebutuhan Self esteem akan membentuk perasaan dan sikap 

percaya diri yang positif, kekuatan, kemampuan dan perasaan berguna baik bagi diri 

sendiri maupun bagi orang lain. Sebaliknya, jika pemenuhan akan kenutuhan tidak 

diperoleh atau individu memperoleh rintangan dalam memenuhi kebutuhan 

menyebabkan munculnya perasaan dan sikap inferioritas, canggung, perasaan lemah, 

dan tidak berdaya. Persepsi diri yang negatif ini kemudian akan memunculkan 
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perasaan khawatir dan ketakutan yang mendasar, perasaan tidak berguna dan 

ketidakberdayaan menghadapi tuntutan hidup dan penilaian diri yang rendah jika 

berhadapan dengan orang lain. Kebutuhan Self esteem juga berbeda-beda untuk setiap 

individu. Variasi perbedaan individu tercermin dalam perilakunya dan orang dengan 

Self esteem tinggi biasanya lebih merasa puas sehubungan dengan kebutuhan ini dari 

pada orang dengan Self esteem rendah. 

2.2.3 Konseling Kelompok 

2.2.3.1 Pengertian Konseling Kelompok 

Konseling kelompok merupakan salah satu bentuk konseling dengan 

memanfaatkan suasana kelompok sebagai cara pengentasan masalah dan 

pengembangan konseli. Konseling kelompok diartikan sebagai suatu proses 

hubungan antara konselor dengan sejumlah konseli dalam upaya membantu 

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan konseli untuk menghadapi dan 

mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian konseli melalui 

pengembangan proses berpikir, pemahaman, keyakinan, sikap dan perilaku yang 

sehat dan tepat dengan cara memanfaatkan dinamika kelompok. 

Sejalan dengan Gibson & Mitchell (2011: 135) bahwa 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. 

Konseling kelompok merupakan sebuah layanan bantuan yang dalam pelaksanaannya 
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membutuhkan sebuah dinamika, sedangkan dinamika akan tercipta apabila hubungan 

interpersonal didalam kelompok dapat berjalan dengan baik.  

Selanjutnya, Myrick (2011: 45) mengungkapkan bahwa konseling kelompok 

adalah sebuah pengalaman pendidikan yang unik, dimana para siswa dapat bekerja 

bersama untuk mengungkapkan ide mereka, perilaku, perasaan, dan sikap, terutama 

yang berhubungan dengan pengembangan kepribadian dan peningkatan di sekolah. 

Konselor menyediakan interaksi antar peserta dalam belajar yang akan membantu 

terbentuknya suatu hubungan. Anggota saling membuka diri, mendengarkan dengan 

baik dan memberikan tanggapan kepada yang lainnya. Ketika isi atau topik diskusi 

terlihat sama dengan kegiatan pendidikan yang lain, konseling akan lebih terarah dan 

kuat. 

Selain itu, Wibowo (2005: 32) juga mengemukakan bahwa konseling 

kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang 

bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan 

dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling merupakan suatu 

proses intervensi yang bersifat membantu individu untuk meningkatkan pemahaman 

tentang diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Salah satu cara untuk 

meningkatkan kesadaran akan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sehat 

adalah melalui proses konseling yang dilakukan oleh konselor terlatih dan profesional 

dalam menggunakan teknik-teknik khusus secara sistematis untuk membantu orang 

lain berhubungan secara realistis dan sukses dengan tugas-tugas perkembangan sesuai 

dengan usianya, dan menimbulkan kesadaran penuh tentang pribadinya. 
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Pendapat beberapa ahli diatas menegaskan bahwa layanan konseling 

kelompok adalah proses bantuan interpersonal kepada beberapa orang individu dalam 

format kelompok yang saling berkerjasama melalui pengungkapan ide, perilaku, 

perasaan dan sikap mereka melalui dinamika kelompok yang bersifat penyembuhan 

dan pencegahan, terutama yang berhubungan pengembangan kepribadiannya. 

Layanan konseling ini dilakukan dengan dipimpin oleh konselor terlatih atau 

profesional dengan menggunakan pendekatan dan teknik-teknik tertentu yang 

dianggap sesuai dengan kebutuhan masalah. 

2.2.3.2 Tujuan Konseling Kelompok 

Konseling kelompok dilaksanaan secara bersama-sama dalam suatu kelompok 

namun tujuan utama konseling kelompok tetap mengarah pada tujuan masing-masing 

individu anggota kelompok. Sebagaimana Gibson & Mitchell (2011:275)  

mengungkapkan bahwa konseling kelompok bertujuan untuk membantu konseli 

mengatasi masalah mereka lewat penyesuaian diri dan perkembangan kepribadian 

hari ke hari. Tujuan konseling kelompok adalah pengembangan diri, pembahasan dan 

pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, 

agar terhindar dari masalah, dan masalah diselesaikan dengan cepat melalui bantuan 

anggota kelompok yang lain (Wibowo, 2005). 

Dengan demikian konseling kelompok ini mempunyai tujuan yang praktis dan 

dinamis dalam mewujudkan potensi individu dan juga dalam mengembangkan dan 

meningkatkan konsep diri individu. Tujuan konseling kelompok secara lengkap 

dikemukakan oleh Corey (2012: 29)  bahwa tujuan konseling kelompok yaitu untuk 
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belajar mengembangkan kesadaran dan pengatahuan diri, untuk mengembangkan 

kepekaan kepada orang lain, untuk mengetahui kebutuhan komunitas kelompok dan 

persoalan serta sebuah pengertian yang universal; untuk memperluas motivasi diri, 

percaya diri, menghargai diri dalam perintah untuk mencapai pandangan yang baru 

dalam dirinya; untuk menemukan jalan pilihan dalam suatu hubungan dengan 

persoalan perkembangan yang normal dan tentunya memecahkan permasalahan; 

untuk memperluas wawasan diri, otonomi dan bertanggung jawab terhadap dirinya 

dan orang lain; untuk menjadi sadar akan suatu pilihan dan untuk memutuskan 

pilihan yang bijaksana; untuk membuat rencana khusus terhadap beberapa perubahan 

perilaku, mengerjakan sendiri, mengikuti terus rencana ini; untuk belajar lebih efektif 

keahlian sosial; untuk menjadi lebih sensitif terhadap kebutuhan dan perasaan yang 

lain; untuk belajar bagaimana menghadapi orang lain dengan peduli, perhatian, 

kejujuran, dan petunjuk; untuk menghindari pembicaraan sendiri, harapan dan untuk 

belajar dari satu harapan yang dimiliki; dan untuk menjelaskan suatu nilai dan 

memutuskan bagaimana mengubah mereka. 

Berdasarkan pernyataan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan  

bahwasannya konseling kelompok merupakan salah satu layanan konseling yang di 

selenggarakan dalam suasana kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, 

serta terdapat hubungan konseling yang hangat, terbuka, permisif dan penuh 

keakraban.hal ini merupakan upaya individu untuk membantu individu agar dapat 

menjalani perkembangannya dengan lebih lancar, upaya itu bersifat preventif dan 

perbaikan. Sebab, pada konseling kelompok juga ada pengungkapan dan pemahaman 
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masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan 

masalah, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. tujuan dari konseling kelompok adalah 

membantu individu dalam mengembangkan diri, memahami diri, menerima diri, 

dapat mengambil keputusan secara tepat, mampu berkomunikasi dan beradaptasi 

dengan lingkungannya dan juga dapat memecahkan masalah yang dialami. 

2.2.3.3 Tahapan Layanan Konseling Kelompok 

Pada tahapan konseling kelompok seringkali dipecah menjadi empat atau lima 

tahap, namun ada beberapa model yang hanya memiliki tiga tahap dan bahkan ada 

yang sampai enam tahap. Dari kesekian tahapan-tahapan dalam konseling kelompok 

yang merupakan inti dari tahapan konseling kelompok menurut Wibowo (2005: 86-

103) ada empat tahapan yang akan dilakukan dalam konseling kelompok. Sebelum 

memulai kegiatan konseling kelompok maka pemimpin kelompok perlu menyiapkan 

prosedur yang jelas. Berikut ini beberapa tahap dalam konseling kelompok:  

1. Tahap Permulaan (Beginning Stage) 

Pada tahap permulaan ini pemimpin kelompok perlu mempersiapkan 

terbentukknya kelompok. Pada tahap ini dilakukan upaya untuk menumbuhkan minat 

bagi terbentuknya kelompok yang meliputi pemberian penjelasan pengertian, tujuan 

dan kegunaan konseling kelompok, ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan, 

serta kemungkinan adanya kesempatan dan kemudahan bagi penyelenggaraan 

konseling kelompok. Pada pertemuan awal adalah penting bagi pemimpin kelompok 

untuk membentuk kelompok dan menjelaskan tujuan konseling kelompok dengan 

istilah-istilah yang mudah dipahami oleh siswa (calon anggota kelompok) yang ada 
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dalam kelompok. Kegiatan awal ini akan membuahkan suasana yang memungkinkan 

siswa untuk memasuki kegiatan kelompok. 

2. Tahap Transisi (The Transition Stage) 

Tahap transisi merupakan masa setelah proses pembentukan dan sebelum 

masa kerja (kegiatan). Transisi mulai dengan masa badai, di mana anggota mulai 

bersaing dengan yang lain dalam kelompok untuk mendapatkan kekuasaan dalam 

kelompok. Aspek yang bersifat tidak tentu dari kelompok tersebut meliputi 

perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan dan kontrol baik yang terlihat maupun 

yang tak terlihat. Masa badai adalah masa munculnya perasaan-perasaan kecemasan, 

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

ini, kelompok berada diambang ketegangan dan mencapai keseimbangan antara 

terlalu banyak dan terlalu sedikitnya ketegangan.  

Pemimpin kelompok harus membantu anggotanya mengenali dan mengatasi 

kegelisahan serta keengganannya pada saat ini. Selama masa badai, anggota 

kelompok lebih terlihat gelisah dalam interaksinya dengan sesama anggota. Jika 

semua berjalan dengan baik pada tahap ini, anggota kelompok bisa memahami diri 

dan bisa memahami satu sama lain dengan baik. Mereka mulai mengembangkan 

perasaan empati satu sama lain. Bagaimanapun juga, untuk mendapatkan kemajuan, 

kelompok harus bekerja secara kolektif untuk membuat suatu perubahan yang baik 

dan berarti. Pada masa ini sebenarnya terjadi awal pembentukan suatu hubungan 

sosial yang dicirikan dengan adanya tanggapan yang negatif dan kritik dari anggota 

baik terhadap sesama anggota maupun perasaan-perasaan ini dianggap normal dan 
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akan membuka jalan ke arah keterbukaan yang sesungguhnya dan kepercayaan 

terhadap anggota kelompok pada tahapan selanjutnya.  

3. Tahap Kegiatan atau tahap Kerja (The Working Stage) 

Tahapan kegiatan merupakan tahap inti dari proses suatu kelompok dan 

merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Karena dalam tahap ini 

merupakan kehidupan yang sebenarnya, aspek-aspek yang menjadi isi dan 

pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat 

perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Tahapan kegiatan selalu dianggap 

sebagai tahapan yang selalu produktif dalam perkembangan kelompok yang bersifat 

membangun (contructive nature) dan dengan pencapaian hasil yang baik 

(achievement of results) selama tahapan kerja hubungan anggota kelompok lebih 

bebas dan lebih menyenangkan. Hubungan antar anggota berkembang dengan baik 

(saling tukar pengalaman, membuka diri secara bebas, saling tanggap dan tukar 

pendapat, dan saling membantu). Dalam perkembangan kelompok, tahapan kegiatan 

merupakan kekuatan terapeutik seperti keterbukaan terhadap diri sendiri dan orang 

lain dan munculnya ide-ide baru yang membangun. Apapun yang menjadi tujuan, 

suatu kelompok yang sehat akan menampilkan keakraban, keterbukaan (self 

disclosure), umpan balik, kerja kelompok, konfrontasi dan humor. Perilaku-perilaku 

positif yang dinyatakan dalam hubungan interpersonal antar anggota akan muncul 

dalam hubungan sebaya (peer relationships).  

 

 



59 
 

 
 

4. Tahap Pengakhiran (Termination Stage) 

Kegiatan suatu kelompok tidak mungkin berlangsung terus menerus tanpa 

berhenti. Setelah kegiatan kelompok memuncak pada tahap kegiatan, kegiatan 

kelompok ini kemudian menurun dan selanjutnya kelompok akan mengakhiri 

kegiatan pada saat yang dianggap tepat. Tahap penghentian atau pengakhiran sama 

pentingnya seperti tahap permulaan pada sebuah kelompok. Selama pembentukan 

awal pada sebuah kelompok anggota datang untuk saling mengenali satu sama lain 

dengan baik. Selama masa penghentian, para anggota kelompok memahami diri 

mereka senderi pada tingkat yang lebih mendalam. Jika dapat dipahami dan diatasi 

dengan baik, penghentian dapat menjadi sebuah dukungan penting dalam 

menawarkan perubahan dalam diri individu. 

 Penghentian memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk 

memperjelas arti dari pengalaman mereka, untuk mengkonsolidasi hasil yang mereka 

buat dan untuk membuat keputusan mengenai tingkah laku mereka yang ingin 

dilakukan di luar kelompok dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.  Pada tahap 

akhir atau penghentian pertemuan kelompok yang penting adalah bagaimana 

keterampilan anggota, termasuk konselor dalam mentransfer apa yang telah mereka 

pelajari dalam kelompok ke dalam kehidupannya di luar lingkungan kelompok. 

Anggota kelompok berupaya merealisasikan rencana-rencana tindakan sampai 

mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Tidak semua anggota kelompok dapat 

dengan mudah meralisasikan rencana-rencana tindakan atau keputusan-keputusannya. 

Karena itu konselor bersama anggota kelompok perlu memberikan penguatan yang 
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cukup bagi kebanyakan individu bahkan kadang-kadang diperlukan dukungan dari 

orang lain di luar kelompok yang berarti bagi anggota kelompok. Kegiatan anggota 

kelompok yang paling penting dalam tahap penghentian adalah untuk merefleksikan 

pengalaman mereka di masa lalu memproses kenangan, mengevaluasi apa yang telah 

mereka pelajari menyatakan perasaan yang bertentangan dan membuat keputusan 

kognitif.  

Ketika kelompok memasuki tahap pengakhiran kegiatan kelompok hendaknya 

dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang apakah para anggota 

kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari dalam suasana 

kelompok pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. Peranan pemimpin kelompok di 

sini ialah memberikan penguatan terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh anggota 

kelompok dan oleh kelompok, khususnya terhadap keikutsertaan secara aktif para 

anggota kelompok dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh masing-masing anggota 

kelompok. Pengakhiran konseling kelompok hendaknya membuat kesan yang positif 

bagi anggota kelompok, jadi jangan sampai anggota kelompok mempunyai ganjalan-

ganjalan. Untuk itu perlu diberikan kesempatan bagi masing-masing anggota untuk 

mengemukakan ganjalan-ganjalan yang sesungguhnya mereka rasakan selama 

kelompok berlangsung.  

Dengan demikian para anggota kelompok akan meninggalkan kelompok 

dengan perasaan lega dan puas. Dengan kata lain bahwa pada akhir kegiatan 

kelompok hendaknya para anggota mereka telah memetik hasil yang berharga dari 

kegiatan kelompok yang diikutinya. 
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Setelah semua tahap diatas telah terlaksana, kemudian diadakan evaluasi dan 

follow up. Evaluasi dilakukan secara kelompok maupun secara individu. Pada 

kegiatan tindak lanjut ini para anggota kelompok dapat membicarakan tentang upaya-

upaya yang telah ditempuh. Para anggota kelompok menyampaikan pengalaman 

mereka dan hasilnya selama mengikuti kegiatan konseling kelompok dalam 

kehidupan sehari-hari. Pemimpin kelompok dapat mengadakan evaluasi 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 konseling kelompok. 

2.2.4 Pendekatan Rasional Emotif Behavior Terapi (REBT) 

Pendekatan Rational-Emotive Behavior Therapy (REBT) adalah pendekatan 

behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku 

dan pikiran. Pandangan dasar pendekatan ini tentang manusia adalah bahwa individu 

memiliki tendensi untuk berpikir irasional yang salah satunya didapat melalui belajar 

sosial. Di samping itu, individu juga memiliki kapasitas untuk belajar kembali untuk 

berpikir rasional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajak individu mengubah 

pikiran-pikiran irasionalnya ke pikiran yang rasional melalui teori ABCDEF. 

Rational Emotive Behavior Therapy atau Teori Rasional Emotif mulai 

dikembangan di Amerika pada tahun 1960-an oleh Albert Ellis, seorang Doktor dan 

Ahli dalam Psikologi Terapeutik yang juga seorang eksistensialis dan juga seorang 

Neo Freudian. Teori ini dikembangkanya ketika ia dalam praktek terapi mendapatkan 

bahwa sistem psikoanalisis ini mempunyai kelemahan-kelemahan secara teoritis 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2250050455957435854
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(Ellis, 1974). Teori Rasional Emotif ini merupakan sintesis baru dari Behavior 

Therapy yang klasik (termasuk Skinnerian Reinforcement dan Wolpein Systematic 

Desensitization). Oleh karena itu Ellis menyebut terapi ini sebagai Cognitive 

Behavior Therapy atau Comprehensive Therapy. 

2.2.4.1 Hakikat Manusia 

Menurut Corey (2009: 276) Rational Emotive Behavior Therapy memandang 

manusia pada dasarnya adalah memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan 

irasional. Manusia memiliki kecenderungan untuk self-preservation, kebahagiaan, 

berpikir dan mengucapkan dengan kata-kata, mencintai, berkumpul dengan yang lain, 

tumbuh dan aktualisasi diri. Manusia juga memiliki kecenderungan untuk self-

destruction, menghindari buah pikiran, prokantinasi, memiliki kepercayaan di luar 

kenyataan, perfeksionis dan mencela diri sendiri, kurang bertoleransi, menghindari 

potensi aktualisasi diri. Ketika berpikir dan bertingkahlaku rasional manusia akan 

efektif, bahagia, dan kompeten. Ketika berpikir dan bertingkahlaku irasional individu 

itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh 

evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari.  

Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak 

logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, 

sangat personal, dan irasional. Berpikir irasional diawali dengan belajar secara tidak 

logis yang diperoleh dari orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Berpikir secara 

irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis 

menunjukkan cara berpikir yang salah dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2250050455957435854
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berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan 

dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang dapat diterima menurut akal sehat, 

serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional. 

2.2.4.2 Struktur Kepribadian dan Tujuan Konseling REBT 

Struktur kepribadian Pandangan pendekatan Rational Emotif Behavior 

Therapy tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. 

Menurut Ellis (2002: 9) ada tiga pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu 

Antecedent event atau Adversities (A), Belief (B), dan Emotional Consequence (C). 

Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. 

Tujuan utama REBT menurut Glading (2012) berfokus pada membantu orang 

untuk menyadari bahwa mereka dapat hidup lebih rasional dan produktif. REBT 

membantu klien agar berhenti membuat tuntutan dan merasa kesal melalui 

"kekacauan." Klien dalam REBT dapat mengekspresikan beberapa perasaan negatif, 

tetapi tujuan utamanya adalah membantu klien agar tidak memberikan tanggapan 

emosional melebihi yang selayaknya terhadap suatu peristiwa (Weinrach et al., 2001). 

Menurut Dryden & Branch (2008: 4) antecedent event (A) biasanya aspek 

situasi individu yang berpotensi mampu memicu keyakinannya (B). Antecedent event 

(A) yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa 

pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Perceraian 

suatu keluarga, kelulusan bagi siswa, dan seleksi masuk bagi calon karyawan 

merupakan antecendent event bagi seseorang.  



64 
 

 
 

Menurut Corey (2009: 278) disputing (D) merupakan penerapan prinsip-

prinsip ilmiah untuk menentang pikiran yang cenderung mengalahkan diri sendiri dan 

kepercayaan-kepercayaan irasional yang dimiliki individu. Terdapat tiga bagian 

dalam tahap disputing, yaitu sebagai berikut: a. Detecting Irrational belief. Konselor 

menemukan keyakinan konseli yang irasional dan membantu konseli untuk 

menemukan keyakinan irasionalnya melalui persepsinya sendiri. b. Debating 

irrational beliefs. Kemudian konseli berdebat dengan kepercayaan disfungsionalnya 

dengan belajar bagaimana berpikir secara logis dan empiris. Selain itu juga dengan 

cara belajar bagaimana berargumen dengan kuat dan bertindak sesuai dengan 

kepercayaannya. c. Discriminating irrational beliefs. Kemudian yang terakhir adalah 

konseli belajar membedakan kepercayaan irasional (self-defeating) dan kepercayaan 

rasional (self-helping). Menurut Corey (2009: 279) hasil akhir dari proses A-B-C-D 

berupa Effect (E). Effect (E) adalah satu filosofi efektif yang memiliki sisi praktis. 

Suatu sistem keyakinan yang baru dan efektif terdiri dari penggantian pemikiran yang 

tidak sehat dengan pemikiran yang sehat. Jika berhasil melakukan hal tersebut maka 

akan timbul new feeling (F) yaitu satu perangkat perasaan yang baru. 

Melalui proses ini, REBT membantu seseorang belajar bagaimana mengenali 

suatu anatomi emosional yaitu, mempelajari bagaimana perasaan terkait dengan 

pikiran. Pikiran mengenai suatu pengalaman dapat dikarakteristikan dalam empat 

cara: positif, negatif, netral, dan kombinasi. REBT juga mendorong klien untuk lebih 

toleran terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mengajak mereka untuk mencapai 

tujuan pribadi. Tujuan tersebut dicapai dengan mengajak orang belajar berpikir secara 
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rasional untuk mengubah tingkah laku menghancurkan diri dan dengan membantunya 

mempelajari cara bertindak yang baru. 

2.2.4.3 Tujuan Konseling Kelompok Rasional Emotif Behavior 

Menurut Ellis (2001b; 2011) tujuan utama dari REBT adalah membantu klien 

dalam proses pencapaian tanpa syarat penerimaan diri. Untuk tingkat anggota 

kelompok dapat menerima diri mereka sendiri, mereka mampu menerima orang 

lain. Proses REBT melibatkan upaya kolaborasi pada bagian kedua pemimpin 

kelompok dan anggota dalam memilih realistis dan self-meningkatkan gol 

hasil.Tugas terapis adalah membantu peserta kelompok untuk membedakan antara 

tujuan yang realistis dan tidak realistis dan merugikan diri sendiri (Dryden, 

2007). Tujuan lebih lanjut adalah untuk mengajar anggota bagaimana mengubah 

emosi disfungsional dan perilaku menjadi lebih sehat dan untuk mengatasi hampir 

semua acara disayangkan bahwa m ay timbul dalam kehidupan mereka (Ellis, 2001b). 

REBT bertujuan untuk memfasilitasi anggota kelompok dengan agar 

mengalami emosi yang sehat (seperti kesedihan dan keprihatinan) tentang peristiwa 

mengaktifkan negatif lebih dari emosi yang tidak sehat (seperti depresi dan 

kecemasan) tentang peristiwa ini sehingga mereka dapat hidup lebih kaya dan lebih 

memuaskan. Untuk mencapai hal ini dasar objektif, anggota kelompok belajar cara-

cara praktis untuk mengidentifikasi pikiran irasional yang mendasar dan merubah 

menjadi keyakinan rasional, untuk mengevaluasi secara kritis keyakinan tersebut, dan 

menggantinya dengan keyakinan rasional. 
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Pada dasarnya, anggota kelompok diajarkan bahwa mereka bertanggung 

jawab atas reaksi emosional mereka sendiri; bahwa mereka dapat meminimalkan 

emosional distur-gangguan-mereka dengan memperhatikan diri verbalizations 

mereka dan dengan mengubah mereka keyakinan irasional; dan bahwa jika mereka 

memperoleh filosofi baru dan lebih realistis, mereka dapat mengatasi secara efektif 

dengan sebagian besar peristiwa malang dalam hidup mereka. Meskipun tujuan terapi 

REBT pada dasarnya sama untuk kedua-individu individual dan terapi kelompok, dua 

berbeda dalam beberapa metode yang spesifik dan teknik yang digunakan, karena 

Anda akan melihat dalam diskusi yang berikut. 

2.2.4.4 Aplikasi Teknik Terapi dan Prosedur 

Sebagaimana telah kita lihat, REBT adalah pendekatan multimodel, yang 

mana pendekatan ini menggunakan kognitif, perilaku, dan metode emotif untuk 

membawa perubahan (Dryden, 2007, 2009b; Dryden & Neenan, 2006; Ellis, 2001a; 

Ellis & MacLaren, 2005). Teknik emotif termasuk penerimaan tanpa syarat, citra 

rasional-emotif, penggunaan humor, dan latihan menyerang rasa malu. Teknik emotif 

cenderung hidup dan menggugah di alam, namun tujuan utama adalah untuk 

membantah keyakinan irasional klien. Pemimpin kelompok mengajar anggota bahwa 

setelah mereka mencapai wawasan intelektual mereka dapat menggunakan berbagai 

metode dalam mengubah pikiran mereka, perilaku, dan perasaan (Dryden, 2007, 

2009b). Teknik-teknik ini dieksplorasi lebih rinci dalam bagian berikut:  
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a. Penerimaan (Unconditional ) 

Anggota kelompok sering membebani diri dengan ketakutan menjadi 

“di scovered” untuk apa mereka sebenarnya dan kemudian ditolak. Pemimpin 

kelompok dapat model sikap menerima yang melampaui apa yang para anggota telah 

dilakukan atau dirasakan. Semacam ini REBT penerimaan tanpa syarat menciptakan 

suasana kelompok yang memungkinkan anggota untuk merasa diterima secara 

pribadi, meskipun sebagian dari keyakinan dan perilaku mereka kemungkinan akan 

ditantang.  

b. Citra rasional-emotif  

Menggunakan teknik rasional-emotif citra, anggota kelompok diminta untuk 

membayangkan dengan jelas salah satu yang terburuk hal yang mungkin akan terjadi 

pada mereka. Mereka membayangkan diri mereka dalam situasi tertentu di mana 

mereka mengalami perasaan yang mengganggu. Kemudian mereka menunjukkan 

bagaimana untuk melatih diri untuk mengembangkan emosi yang sehat di tempat 

yang mengganggu. Anggota bekerja secara aktif untuk secara implisit bertukar 

keyakinan irasional mereka untuk yang rasional.  

Peran kelompok terapis adalah untuk memverifikasi bahwa perubahan 

emosional ini sebenarnya dihasilkan oleh perubahan keyakinan. Sebagai contoh, para 

pemimpin dapat mendorong anggota kelompok untuk membayangkan jelas bahwa 

mereka tetap gagal dan terus mendapatkan kritik dengan demikian mereka berproses 

pada perasaan ekstrim atau tidak mampu. Kemudian anggota diperlihatkan 

bagaimana mengubah perasaan mereka menyesal dan kekecewaan bukan perasaan 
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tidak berharga. Anggota berlatih proses ini selama minimal 30 hari berturut-turut 

sampai mereka telah melatih diri untuk merasa menyesal dan kecewa otomatis ketika 

mereka mengalami kegagalan bukannya merasa hancur. Anggota bayangkan 

beberapa ketakutan terburuk mereka menjadi kenyataan. Dalam kelompok, mereka 

dapat berbagi ketakutan ini, mendapatkan beberapa wawasan emosional tentang 

bagaimana ketakutan seperti mengontrol banyak dari apa yang mereka lakukan dan 

pada akhirnya mereka belajar untuk merespon dengan cara yang berbeda. Kerja citra 

merupakan awal yang aman untuk benar-benar menghadapi ketakutan seseorang 

dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Penggunaan Humor 

Humor memiliki baik kognitif dan emosional manfaat dalam membawa 

perubahan. Ketika orang-orang mengganggu diri, Ellis(2001a) berpendapat mereka 

biasanya kehilangan rasa humor dan mengambil sendiri terlalu serius. Sebagai salah 

satu teknik utama untuk memerangi jenis pemikiran berlebihan yang menyebabkan 

orang kesulitan, REBT mempekerjakan banyak humor yang baik. Ini mengajarkan 

anggota kelompok tertawa-tidak pada diri mereka sendiri tetapi pada keyakinan diri 

sendiri mereka. Para pemimpin menggunakan humor untuk menunjukkan anggota 

kelompok bagaimana konyol beberapa ide irasional mereka sebenarnya (Dryden, 

2009b). 

d. Latihan menyerang rasa malu 

Dasar pemikiran yang mendasari menyerang rasa malu cises exer- adalah 

bahwa gangguan emosional yang berhubungan dengan diri sering ditandai dengan 
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perasaan malu, rasa bersalah, kecemasan, dan depresi. Semakin banyak orang 

langsung menghadapi dan menangani dengan keyakinan irasional balik perasaan ini, 

semakin kecil kemungkinan mereka untuk tetap emosional terganggu. Anggota dalam 

kelompok REBT sering didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengambilan 

risiko sebagai cara untuk menantang ketakutan mereka tampak bodoh, tapi pemimpin 

mencegah anggota dari melakukan sesuatu yang tidak bermoral, atau yang akan 

terlalu mengganggu orang lain. Praktisi mempekerjakan latihan menyerang rasa malu 

untuk mengajar peserta kelompok untuk menerima diri mereka sendiri terlepas dari 

reaksi dari orang lain. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan diri dan 

tanggung jawab yang matang, serta membantu anggota untuk melihat bahwa banyak 

yang mereka anggap sebagai yang memalukan harus dilakukan dengan cara mereka 

mendefinisikan realitas untuk diri mereka sendiri. 

Anggota kelompok sering mengakui bahwa mereka menghambat diri dari 

melakukan banyak hal yang ingin mereka lakukan karena mereka takut apa yang akan 

dipikir orang lain. Dalam situasi kelompok anggota lain mungkin mendapat 

pengalaman bagi individu untuk bereksperimen dengan perilaku berisiko, pertama 

dalam kelompok dan kemudian dalam situasi kehidupan sehari-hari. Ellis (2002) 

menjelaskan beberapa latihan yang klien mungkin dibujuk untuk tampil di depan 

anggota kelompok. Ini termasuk mengenakan pakaian aneh, meminjam uang dari 

orang asing, atau berteriak berhenti di kereta atau bus. Jika klien melakukan beberapa 

tindakan ini dan juga bekerja pada tidak merasa malu, mereka cenderung untuk 

mengatasi ketakutan mereka terlihat bodoh yang membuat mereka melakukan hal-hal 
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yang mereka ingin lakukan. Ellis menunjukkan bahwa lebih baik untuk 

menggabungkan pekerjaan kognitif dengan ini dalam latihan menyerang rasa malu. 

2.2.4.5 Metode Perilaku Dalam Kelompok REBT 

Menurut Ellis (1996), metode havioral menjadi- dari REBT bekerja dengan baik 

ketika mereka digunakan dalam kombinasi dengan metode emotif dan kognitif. Juga, 

metode pengelolaan diri bekerja dengan baik ketika klien mengontrol perilaku 

mereka sendiri daripada membiarkan diri mereka dikendalikan oleh pemimpin.  

1. Role Playing 

Ada komponen emosional, kognitif, dan perilaku dalam bermain peran. Salah 

satu cara untuk membantu anggota Group untuk mengalami dan mengatasi perasaan 

takut adalah dengan meminta mereka untuk membalikkan peran. Misalnya, jika 

anggota mengalami kecemasan atas sebuah wawancara pekerjaan yang akan datang, 

dia bisa berperan sebagai pewawancara. Dia juga bisa bermain sendiri di kedua sikap 

takut dan dengan cara yang percaya diri. Daripada memiliki anggota hanya berbicara 

tentang masalah mereka atau berpikir tentang keyakinan mereka, mereka dapat 

menjadi terlibat secara emosional jika mereka membiarkan diri mereka bermain 

peran. Tentu saja, beberapa anggota akan berhadapan dengan challengi ng ketakutan 

mereka terlihat bodoh selama bermain peran atau tidak terlibat dalam aktivitas yang 

mereka pikir mereka seharusnya. Tidak hanya dapat bermain peran anggota gratis 

secara emosional, tetapi juga dapat memberikan mereka kesempatan untuk 

bereksperimen dengan sejumlah perilaku baru. Memang, bermain peran bisa 

mengakibatkan memodifikasi cara anggota ini berpikir, merasa, dan berperilaku. 
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Dalam sebuah kelompok REBT, bermain peran juga melibatkan evaluasi 

kognitif dari perasaan dan keyakinan yang dialami. Jadi, jika anggota sedang 

mencoba untuk menangani lebih efektif dengan ayah menolak yang menuntut 

kesempurnaan, dia bisa mengadopsi peran yang sangat berbeda dari satu biasa, peran 

di mana ia tidak lagi merasa menjadi korban kurangnya ayahnya persetujuan. Setelah 

itu, orang ini melakukan analisis kognitif perasaan yang dialami selama 

diberlakukannya peran. Untuk itu, ia mungkin mencoba untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan seperti ini:  

1. Apakah saya perlu persetujuan ayah saya untuk bertahan hidup? 

2. Akankah saya mampu mencapai tingkat kesempurnaan yang menuntut ayah 

saya? 

3. Dapatkah saya menerima diri meskipun saya tidak pernah akan menjadi 

sempurna? 

4. Apakah saya benar-benar harus sempurna sebelum saya bisa menerima diri? 

Ellis percaya bahwa bermain peran lebih efektif jika melibatkan 

restrukturisasi kognitif dari sikap diungkapkan oleh pengalaman, karena hal ini 

dianggap lebih melibatkan pemikiran yang rasional.. 

2. Tugas pekerjaan rumah  

Anggota kelompok REBT didorong untuk mempraktikkan dan bekerja keras 

di luar sesi terapi sebagai jalur masuk ke perubahan pribadi. Pekerjaan rumah 

kegiatan yang berorientasi sering dinegosiasikan untuk membantu peserta kelompok 

membuat perubahan yang mereka inginkan. Negosiasi pekerjaan rumah lebih efektif 
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daripada secara sepihak meresepkan tugas untuk melaksanakan.Hal ini juga penting 

untuk meminta anggota untuk menjelaskan apa yang akan mereka lakukan, 

bagaimana dari- sepuluh mereka akan melakukan tugas-tugas, dan di mana konteks 

(Neenan dan Dryden 2006).Sesi kelompok benar-benar dapat menjadi lebih berharga 

untuk klien dari pekerjaan yang dilakukan selama sesi (Ledley et al., 

2005). Pemimpin kelompok membantu anggota dalam berlatih tugas ini di kepala 

mereka, melalui proses imajinasi, dan kemudian mendorong anggota untuk membawa 

mereka ke dalam kehidupan nyata. REBT sangat mendorong anggota untuk 

melakukan berulang-ulang pada hal yang mereka takutkan. Melakukan hal tersebut 

sebagai cara untuk mengatasi ketakutan mereka (Ellis, 2001b). 

Peserta kelompok terlibat mempraktekkan cara memaksa diri untuk 

menghadapi "bahaya" pengejaran sampai mereka dapat belajar bagaimana mengatasi 

ketika mereka menghadapi situasi yang menakutkan. Sebagian dengan melakukan hal 

yang menakutkan berkali-kali dalam melaksanakan tugas pekerjaan rumah mereka, 

mereka harus menaklukkan ketakutan mereka. Tugas-tugas ini, yang disarankan oleh 

pemimpin maupun oleh anggota kelompok lainnya, dapat dilakukan dalam kelompok 

itu sendiri atau di luar itu; dalam kasus yang terakhir, orang tersebut seharusnya 

melaporkan hasilnya kepada kelompok. Berikut adalah beberapa contoh dari tugas di 

kelompok: 

1. Seorang pria yang pemalu terhadap perempuan didorong untuk mendekati 

anggota kelompok perempuan dan sistematis menantang ketakutan dan 

harapan dengan berbicara tentang mereka. 
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2. Seorang wanita yang sangat tenang selama sesi kelompok karena dia sendiri 

sadar tentang aksennya bisa diminta untuk mengungkapkan dan menjelajahi 

ketakutannya dan malu tentang berbicara. Dia juga dapat bekerja pada 

mengubah keyakinannya tentang ketidakmampuannya untuk menyumbangkan 

sesuatu yang berharga karena aksennya. 

3. Seorang anggota kelompok yang yakin bahwa orang lain dalam kelompok 

akan menolaknya jika mereka tahu tentang sisi memalukan dirinya dapat 

didorong untuk mengungkapkan beberapa ketakutan yang menjadikan dirinya 

tersembunyi. 

Selain itu tugas pemimpin di kelompok, harus mendorong para anggota untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan rumah. Individu yang takut naik di kereta bawah 

tanah, flying di pesawat terbang, atau naik di lift didorong untuk terlibat berulang kali 

dalam kegiatan ini sekitar yang mereka merasa cemas. Dalam ceramahnya, Ellis telah 

memberikan contoh membantu orang yang takut lift untuk over datang rasa takut 

ini. Dia akan mendorong mereka untuk memasuki lift setiap hari selama satu bulan 

sementara tegas mengatakan diri bahwa mereka dapat berdiri bahkan jika lift sialan 

macet. Sebuah sesi kelompok khas sering dimulai dengan anggota memeriksa tugas 

pekerjaan rumah mereka selama seminggu. Setelah pekerjaan rumah ditinjau dan 

dibahas, maka umumnya memunculkan beberapa masalah yang mereka ingin 

mengeksplorasi, mendiskusikan tujuan dan rencana mereka, atau melaporkan 

kemajuan mereka. 
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Selama keyakinan inti disfungsional kelompok sesi anggota yang 

diidentifikasi, mereka ditantang untuk sengketa mereka dengan penuh semangat, dan 

mereka belajar pernyataan mengatasi rasional. Kemudian tugas pekerjaan rumah lain 

diformulasikan dari anggota untuk terus praktek keyakinan dan perilaku baru dalam 

kehidupan sehari-hari. Untuk sumber yang bagus tentang penggunaan pekerjaan 

rumah dalam terapi perilaku kognitif, Kazantzis, Deane, Ronan, dan L'Abate (2005). 

3. Penguatan dan Hukuman  

Penguatan dan hukuman digunakan untuk membantu anggota kelompok 

berubah. Bala bantuan dapat melibatkan membaca novel, menonton film, pergi ke 

konser, atau makan makanan favorit. Orang dapat diajarkan untuk kembali inforce 

diri dengan sesuatu yang mereka sukai, tetapi hanya setelah mereka hanya 

melaksanakan tugas pekerjaan rumah tertentu bahwa mereka telah berjanji diri untuk 

melakukan tetapi mereka cenderung menghindari melakukan.  

Salah satu tujuan REBT adalah untuk mengajarkan individu metode yang 

lebih baik dari manajemen diri; kepatuhan anggota adalah penting untuk sukses yang 

dari teknik ini. Kesuksesan utama anggota tergantung pada seberapa efektif mereka 

dapat mengambil alih kehidupan mereka di luar sesi kelompok. Menggunakan prinsip 

penguatan sering membantu anggota mengembangkan konsistensi dalam menerapkan 

prinsip-prinsip rasional terhadap masalah-masalah baru yang mereka hadapi. Dalam 

hal ini, mereka menjadi terapis mereka sendiri dan terus mengajar diri sendiri 

bagaimana mengelola kehidupan mereka. 
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4. Keterampilan klien 

Pelatihan keterampilan yang spesifik di mana mereka berada defisiensi telah 

lama dianut sebagai teknik dalam kerja kelompok. Asumsinya adalah bahwa dengan 

mengakuisisi keterampilan mereka sebelumnya kekurangan, anggota akan merasa 

lebih percaya diri tentang diri mereka sendiri dan akan mengalami signifikan dalam 

cara mereka berpikir, merasa, dan berperilaku. Anggota kelompok memiliki 

kesempatan untuk belajar dan berlatih impor- keterampilan interpersonal tant dalam 

sesi kelompok. Mereka didorong untuk memperoleh keterampilan personal dan 

interpersonal dengan mengambil kursus dan berlatih di luar kelompok (Ellis, 2001b). 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kecanduan game online terjadi dikarenakan depresi yang tinggi dan Self 

esteem yang rendah Nie, Zhang, dan Liu (2017) dan Batul aydm (2011).  Self esteem 

yang rendah di karenakan individu menilai dirinya tidak mampu dalam mencapai 

sesuatu yang di inginkan (ideal self). Sebagai contoh, Bessiere, Seay dan Kiesler 

(2007) pemain yang lebih depresif dan pemain dengan Self esteem rendah 

mengidealkan karakter game mereka dan mungkin memiliki kecendrungan untuk 

mengatasi kelemahan yang dipersepsinya melalui game online, sehingga memiliki 

kecendrungan untuk terjebak dalam game online. Oleh karena itu, intervensi yang 

bertujuan untuk meningkatkan Self esteem seseorang terutama remaja perlu dilakukan 

(Erol & Orth, 2011). 

Uraian diatas menunjukkan bahwa pentingnya self esteem yang tinggi agar 

siswa terhindar dari kecanduan game online. Oleh karenanya perlu dirumuskan teknik 
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yang tepat untuk meningkatkan self esteem dan mereduksi kecanduan game online 

pada siswa. Salah satu teknik yang bisa digunakan dan dirasa cocok adalah teknik 

Rasional emotif behavior terapi (REBT) dimana teknik ini menitik beratkan pada 

perilaku dan cara berfikir (Ellis, 1996). Konseling Rasional emotif behavioral 

dianggap sebagai salah satu pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan self esteem 

dan mereduksi kecanduan game online siswa, berdasarkan asumsi bahwa 

meningkatkan self esteem dan mereduksi kecanduan game online siswa melibatkan 

kinerja dari aspek kognitif, emosi dan perilaku individu sehingga konseling rasional 

emotif behavioral dianggap tepat dalam memfasilitasi keseluruhan aspek tersebut. 

Sebagaimana akan diuraikan penjelasan lebih lanjut dibawah ini.  

2.3.1 Keefektifan Konseling Kelompok dengan Pendekatan  Rasional Emotif 

Behavior Terapi Terhadap Self-Esteem. 

Salah satu teknik yang bisa digunakan untuk meningkatkan self esteem dalam 

pelaksanaan konseling kelompok adalah dengan pendekatan rasional emotof behavior 

terapi. Karena meningkatkan self esteem siswa melibatkan kinerja dari aspek 

kognitif, emosi dan perilaku individu sehingga konseling rasional emotif behavioral 

dianggap tepat dalam memfasilitasi keseluruhan aspek tersebut. Hal ini diperkuat 

dengan pendapat Ellis (2001a) bahwa konseling Rasional emotif behavioral mengajar 

individu tentang bagaimana menghilangkan keyakinan irasional dan menggantinya 

dengan keyakinan rasional untuk mengubah perasaan dan perilaku individu menjadi 

lebih baik dan lebih fungsional. Sesuai dengan tujuan konseling rasional emotif 

behavioral yaitu memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan 
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serta pandangan-pandangan siswa yang irasional dan tidak logis menjadi logis agar 

siswa dapat mengembangkan diri dan meningkatkan pengaturan diri dalam belajar, 

serta menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri, 

seperti: rasa takut, rasa bersalah, cemas, dan was-was. 

Hutchinson & Chapman (2010: 9) menjelaskan bahwa konseling rasional 

emotif behavioral menggunakan pikiran rasional untuk mengubah individu menjadi 

agen aktif lingkungan yang mampu menghadapi kesulitan hidup dan berbagai 

peristiwa. Pendapat ini dianggap sesuai untuk menjadikan REBT sebagai pendekatan 

dalam meningkatkan  Self esteem. 

Keefektifan REBT dibuktikan dengan penelitian Hasibuan  dan Wulandari 

(2015) bertujuan untuk mengetahui efektivitas REBT untuk meningkatkan Self 

esteem pada siswa SMP korban bullying. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

rational emotive behavior therapy terbukti efektif meningkatkan Self esteem dari 

kategori rendah (pretest) menjadi kategori sedang (post test) dan tetap bertahan 

setelah dua minggu perlakuan. 

Oleh kerena itu, Pendekatan REBT dianggap tepat untuk meningkatkan Self 

esteem pada siswa. teknik REBT dapat diaplikasikan dalam layanan konseling 

kelompok sebagai salah satu layanan bimbingan konseling. Dalam kegiatan konseling 

kelompok tersebut siswa dapat menceritakan secara jelas masalah yang menyebabkan 

Self esteem rendah, (Gibson & Mitchell, 2011).  

Penggunaan konseling kelompok dalam meningkatkan Self esteem dapat 

berfungsi sebagai pencegahan dan penyembuhan pada permasalahan yang berkaitan 
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dengan self esteem hal ini sesuai dengan pendapat Wibowo (2005: 32) yang 

mengemukakan bahwa konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada 

individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan 

diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan 

pertumbuhannya. Dari uraian diatas maka konseling kelompok dengan pendektan 

rasional emotif behavior terapi untuk meningkatkan self esteem dianggap cocok dan 

akan dibuktikan pada eksperimen yang akan dilakukan. 

2.3.2 Keefektifan Konseling Kelompok dengan Pendekatan  Rasional Emotif 

Behavior Terapi Terhadap Kecanduan Game Online 

Siswa dituntut untuk mampu menyelesaikan semua tugas pekerjaan 

sekolahnya, disisi lain terkadang siswa sering lalai tidak mampu menyelesaikan 

tugas-tugas sekolahnya, terlena dengan aktifitas yang kurang bermanfaat seperti 

bermain game online terlalu lama. Terkadang ada siswa hingga sangat tidak mampu 

mengontrol dirinya untuk tidak bermain game online sampai level kecanduan. Untuk 

mengatasi permasalahan ini konseling kelompok dengan pendekatan rasional emotif 

behavior terapi efektif untuk mengatasi masalah kecanduan game online. 

Sebagaimana telah dibuktikan lewat penelitian Casmini (2016) Pendekatan 

Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) dapat mengurangi kecanduan game 

online. Karena terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberi intervensi konseling 

REBT kepada sampel yang berkaitan dengan fokus penelitian. Berdasarkan hal di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan REBT secara umum efektif untuk 
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mengurangi kecanduan game online. Baik untuk yang mengalami kecanduan game 

online tinggi, maupun rendah. 

Hutchinson & Chapman (2010: 9) menjelaskan bahwa konseling rasional 

emotif behavioral menggunakan pikiran rasional untuk mengubah individu menjadi 

agen aktif lingkungan yang mampu menghadapi kesulitan hidup dan berbagai 

peristiwa. Pendapat ini dianggap sesuai untuk menjadikan REBT sebagai pendekatan 

dalam mengurangi kecanduan game online. Ketidakmampuan siswa dalam 

mengontrol diri bisa dilatih dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi lewat 

model ABC yang ada pada pendekatan ini. 

Nelson (2011) bahwa konseling Rasional emotif behavioral mengajar individu 

tentang bagaimana menghilangkan keyakinan irasional dan menggantinya dengan 

keyakinan rasional untuk mengubah perasaan dan perilaku individu menjadi lebih 

baik dan lebih fungsional. Sesuai dengan tujuan konseling rasional emotif behavioral 

yaitu memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan serta 

pandangan-pandangan siswa yang irasional dan tidak logis menjadi logis agar siswa 

dapat mengembangkan diri dan meningkatkan pengaturan diri dalam belajar, serta 

menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri, seperti: 

rasa takut, rasa bersalah, dan cemas. 

 Wibowo (2005: 32) mengemukakan bahwa konseling kelompok merupakan 

upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan 

dan penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka 

perkembangan dan pertumbuhannya. Dalam seting kelompok nantinya anggota 
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kelompok akan memiliki kesempatan untuk menjalani latihan asertif, permainan 

peran dan berbagai kegiatan pengambilan resiko lainnya. Baik anggoa kelompok 

maupun pemimpin kelompok bisa saling mengamati tingkah laku seorang anggota 

serta memberikan umpan balik atas tingkah lakunya itu, hal ini sesuai dengan 

pendapat Winkel & Hastuti (2007 :592) bahwa salah satu tujuan konseling kelompok 

adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi satu sama lain, (anggota 

kelompok) sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan 

tugas-tugas perkembangan yang khas untuk fase perkembangan mereka. 

Oleh kerena itu, Pendekatan rasional emotif behavior terapi dianggap tepat 

untuk meningkatkan Self esteem pada siswa. pendekatan rasional emotif behavior 

terapi dapat diaplikasikan dalam layanan konseling kelompok sebagai salah satu 

layanan bimbingan konseling. Dalam kegiatan konseling kelompok tersebut siswa 

dapat menceritakan secara jelas masalah kecanduan game online. 

Berdasarkan paparan diatas, maka penelitian ini bermaksud mempertegas 

keefektifan konseling kelompok rasional emotof behavioral dalam meningkatkan self 

esteem dan mengurangi kecanduan game online siswa. Melalui konseling kelompok 

rasional emotif behavioral penelitian ini mampu meningkatkan self esteem dan 

mengurangi kecanduan game online siswa. 
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Gambar  1. Kerangka Berpikir Keefektifan Layanan Konseling Kelompok Dengan Pendekatan 

Rasional Emotif Behavior Terapi Untuk Meningkatkan Self esteem Dan Mengurangi Kecanduan Game 

online Pada Siswa 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan 

(Sugiyono: 2015:96). Berdasarkan pada kajian teori dan kerangka berpikir di atas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1) Terdapat siswa yang memiliki tingkat self esteem rendah dan kecanduan game online 

tinggi. 

2) Konseling kelompok rasional emotif behavioral efektif dalam meningkatkan Self 

esteem siswa. 

3) Konseling kelompok rasional emotif behavioral efektif dalam mengurangi 

kecanduan game online siswa 
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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari pelakasanaan penelitian 

pada siswa SMP Negeri 1 Jogorogo mulai dari tahap pendahuluan sampai 

pelaksanaan kegiatan konseling kelompok, maka dapat dirumuskan beberapa 

simpulan sebagai berikut: 

1. Siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jogorogo, Ngawi cukup banyak yang 

memiliki tingkat Self esteem yang rendah  

2. Siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Jogorogo, Ngawi cukup banyak yang 

memiliki kecanduan game online tinggi. 

3. Konseling kelompok pendekatan rasional emotif behavior terapi efektif 

dilakukan dalam miningkatkan Self esteem siswa SMP Negeri 1 

Jogorogo, Ngawi. 

4. Konseling kelompok pendekatan rasional emotif behavior terapi efektif 

dilakukan dalam mengurangi kecanduan game online siswa SMP Negeri 

1 Jogorogo, Ngawi. 

5.2 Implikasi 

Implikasi hasil penelitian konseling kelompok pendekatan rasional emotof 

behavior terapi  untuk meningkatkan Self esteem dan mengurangi kecanduan game 

online antara lain: 
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1. Agar layanan konseling kelompok dengan pendekatan rasional emotif 

behavior terapi dapat diterapkan di sekolah dengan baik maka guru 

bimbingan dan konseling harus mampu menguasai keterampilan 

konseling. 

2. Untuk menerapkan layanan konseling kelompok dengan pendekatan 

rasional emotif behavior terapi dalam meningktakan self esteem dan 

mengurangi kecanduan game online siswa, guru bimbingan dan 

konseling harus memperhatikan dengan seksama pemahaman siswa 

terhadap konsep A-B-C-D yang sesuai dengan konsep REBT. 

5.3 Saran 

5.1.1 Bagi Praktisi 

1. Sangat disarankan agar bekerja sama dengan semua stake holder 

disekolah (kepala sekolah, kurikulum, wali kelas, guru, dan bidang tata 

usaha) agar tercipta kelancaran dalam pelaksanaan layanan konseling 

kelompok. 

2. Untuk meningkatkan Self esteem dan mengurangi kecanduan game 

online siswa, guru bimbingan dan konseling bisa melaksanakan 

konseling kelompok dengan pendekatan rasional emotif behavior 

terapi, dan layanan yang dilakukan supaya berkelanjutan agar siswa 

berkembang secara optimal. 
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5.1.2 Bagi Peneliti Selanjutnya. 

1. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang serupa agar 

memperhatikan, membangun kerjasama dengan orang tua, guru, dan 

wali kelas supaya pengawasan siswa lebih terarah tidak hanya pada 

saat layanan diberikan saja. 

2. Bagi peneliti selanjutnya penggunaan populasi sasaran layanan yang 

heterogen untuk mampu membuktikan keefektifan layanan konseling 

kelompok pendekatan rasional emotif behavior terapi dengan 

generalisasi hasil penelitian yang lebih luas. 
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