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Perilaku delinkuen yang tinggi dan regulasi diri yang rendah 

memberikan dampak yang negatif pada siswa terutama dalam menghambat 

proses pembelajarannya di madrasah. Faktor ini yang kemudian menjadi 

alasan pengantar penulis memilih konseling kelompok pendekatan rational 

emotive behavior therapy berbasis islam untuk membantu menyadarkan 

siswa melalui pikiran yang lebih rasional. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis 

konseling kelompok rational emotive behavior therapy berbasis islam 

mereduksi perilaku delinkuen dan meningkatkan regulasi diri siswa MAN. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain penelitian 

pretest posttest control group design dan subyek penelitian ini adalah 

siswa kelas XI dengan jumlah14 siswa. Data diambil menggunakan 

instrument hasil adaptasi dari delinquent activities scale dan self 

regulation scale dengan menggunakan uji Paired sample t-test 

Hasil uji perilaku delinkuen dan regulasi diri siswa diuji dengan 

paired sample t-test. Hasil uji paired sample t-test pada perilaku  

delinkuen menunjukkan (t(6) = 2,97, p < 0,01). Sedangkan hasil uji paired 

sample t-test pada regulasi diri siswa (t(6) = 2,50, p < 0,01). 

Berdasarkan hasil uji data di atas, dapat disimpulkan bahwa 

konseling kelompok rational emotive behavior therapy berbasis islam 

efektif dalam mereduksi perilaku delinkuen dan meningkatkan regulasi diri 

siswa. Saran utama penelitian ini ditujukan kepada konselor untuk 

menerapkan konseling kelompok pendekatan rational emotive behavior 

therapy berbasis islam agar tercipta susasana pembelajaran yang semakin 

kondusif dan tertib. 
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Novaili. 2018. “The Islamic-based Rational Emotive Behavior Therapy 

Group Counseling to Reduce Delinquent Behaviors and Improve 

Students’ Self-regulation Public Madrasah Aliyah.” Thesis. 

Guidance and Counseling Study Program of Universitas Negeri 

Semarang Graduate School. Adviser I Dr. Anwar Sutoyo,  

M.Pd., Adviser II Prof. Muhammad Japar, M.S.i., Kons. 

 
 

Keywords : group counseling, islamic-based rebt, delinquent behaviors, 

self-regulation. 

 
 

High delinquent behaviors and low self-regulation contribute to 

negative impacts to students, especially obstructing learning process in 

Islamic schools. These factors became the reason why the researchers 

chose Islamic-based rational emotive behavior therapy group counseling to 

help bringing back students through more rational thoughts. 

The aims of this study were to examine and analyze The Islamic- 

based emotive rational behavior therapy group counseling to reduce 

students’ delinquent behaviors and improve their self-regulation public 

madrasah aliyah. 

The type of this study was experimental research with the design of 

Pretest Posttest Control group Design by involving 14 eleventh grade 

students. Their data were collected by using instruments adapted from 

delinquent activities scale and self-regulation scale by employing Paired 

sample t test. 

Based on paired sample t-test results on delinquent behaviors and 

students’ self regulation, it was known that (t(6) = 2,97, p < 0,01). 

Meanwhile, the results of self-regulation test through paired sample t-test 

showed that (t(6) = 2,50, p < 0,01). 

By referring to the results of the tests above, it can be concluded that 

Islamic-based rational emotive behavior therapy group counseling is 

effective to reduce students’ delinquent behaviors and improve their self- 

regulation. Therefore, this study suggests that counselors need to 

implement Islamic-based rational emotive behavior therapy group 

counseling in order to create more conducive and discipline learning 

atmosphere. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Dunia pendidikan akhir-akhir ini digoncangkan oleh fenomena yang 

tidak menggembirakan. Berbagai peristiwa yang muncul dan memberikan 

pengaruh pada kehidupan peserta didik dalam hal perilaku yang 

menyimpang seperti, merokok, membolos, pencurian, bullying, berbohong 

dan lain-lain. Perilaku ini merupakan bagian manifestasi kemarahan, 

kelemahan terhadap diri sendiri dan pihak lain dalam cara-cara destruktif 

atas depresi. 

 Pernyatan di atas diperkuat oleh Musfiroh, (2008: 38) yang 

menyuguhkan pemberitaan perilaku menyimpang tersebut di televisi 

dalam tayangan tentang tindakan amoral siswa, seperti kekerasan oleh 

siswa, pemerkosaan di mana korban dan pelakunya adalah siswa sekolah. 

Pencurian, geng motor yang berakhir dengan perkelahian dengan senjata 

tajam. Belum lagi kasus video porno yang ternyata 90% pelaku dan 

pembuatnya adalah siswa remaja, seperti yang diungkapkan oleh Mutia 

Hatta (2008) yang dilansir dalam Media Indonesia bahwa saat ini ada lebih 

dari 500 jenis video porno yang telah beredar, yang 90% dibuat dan 

dilakukan oleh remaja Indonesia yang masih berstatus pelajar.  

 Perilaku di atas dapat dikategorikan sebagai perilaku nakal. Hal 

tersebut dikarenakan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang keluar 

dari norma agama, norma hukum dan norma masyarakat. Seperti yang 
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disampaikan oleh Willis (2014: 88) bahwa kenakalan remaja adalah tindak 

perbuatan sebagian remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan 

norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, 

mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. 

Apabila tindakan yang sama dilakukan oleh orang dewasa, hal itu disebut 

kejahatan (kriminal), seperti membunuh, merampok, memperkosa dan 

lain-lain. 

  Pernyataan yang lain juga disampaikan oleh Setiawan (2015: 104) 

bahwa yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah suatu bentuk 

tingkah laku yang menyimpang dan berlawanan dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Hambatan yang dihadapi dalam pembangunan, yaitu 

masalah perilaku remaja menyimpang dari norma hukum yang berlaku, di 

mana disebut kenakalan remaja. Kenakalan remaja mempunyai dampak 

buruk dan bahaya yang besar bagi pelakunya, kenakalan remaja dapat 

berimbas pada remaja tersebut. Apabila tidak segera ditangani bisa 

berkembang menjadi pribadi yang kurang baik sehingga remaja delinkuen 

tersebut bisa dihindari oleh masyarakat yang disebabkan oleh perilakunya.  

   Ketika dihindari oleh masyarakat, remaja tersebut berpotensi 

mengalami gangguan kejiwaan, di mana gangguan kejiwaan tersebut  bisa 

menimbulkan sikap yang agresif dan tidak dapat mengontrol dirinya 

dengan baik. Hal semacam ini yang kemudian membuat remaja mencari 

kelompok lain maupun komunitas yang mereka anggap sama dengan 

dirinya, sehingga kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan  
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menyimpang yang lebih parah akibat bentuk ketidaklogisan remaja itu atas 

respon masyarakat yang ditujukan pada remaja yang bersangkutan.  

  Dampak kenakalan remaja, tidak berhenti diabaikannya remaja yang 

bersangkutan, namun tidak sedikit keluarga yang harus menanggung malu 

atas perilakunya. Hal ini akan sangat merugikan keluarga dan anak remaja 

yang telah terjebak dalam kenakalan remaja, tidak menyadari betapa 

beratnya beban keluarganya. Kemudian hal lain yang memberikan dampak 

buruk atas perilaku kenakalan remaja adalah masa depan yang suram, bila 

ada seorang remaja yang kemudian terpengaruh pergaulan bebas, hampir 

bisa dipastikan dia tidak memiliki masa depan cerah. Hidupnya bisa 

hancur perlahan dan sulit untuk memperbaikinya kembali. 

  Kejadian-kejadian yang terjadi di atas tentunya ada yang 

mempengaruhi sebelumnya, seperti pepatah mengatakan tidak akan ada 

asap jika tidak ada api, termasuk perilaku kenakalan remaja, tentunya ada 

faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga kemudian remaja tersebut 

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang delinkuen atau nakal. 

  Menurut Amin (2010: 3)  kenakalan remaja pada dasarnya 

diakibatkan oleh kelalaian orang tua dalam memantau anak dan dibesarkan 

dari keluarga broken home serta pola asuh yang salah sehingga 

menyebabkan kurangnya kasih sayang dari orang tua tersebut. Setelah itu 

berpotensi besar pada keyakinan yang irrasional pada anak. Keyakinan 

dimana seorang remaja merasa dirinya harus berbuat sesuatu dengan cara 

yang destruktif meskipun dampaknya dapat merugikan diri sendiri maupun 
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orang lain, di mana tidak ada lagi yang dirasa perlu dilakukan kecuali 

sesuatu yang ia yakini untuk dilakukan, maka kemudian timbul 

penyimpangan-penyimpangan itu. 

  Keyakinan-keyakinan irrasional itu yang kemudian menciptakan sikap 

dan menjadi problem bagi dirinya sendiri dalam memandang, menilai dan 

memaknai rangsangan yang datang dari luar tersebu maka perlu dirubah 

melalui cara pandang. Berdasarkan penelitian sebelumnya sebagaimana 

disampaikan oleh Emmanuel (2015) yang menyatakan bahwa perilaku kognitif 

dan perilaku rasional  behavior therapy  efektif dalam mempengaruhi perubahan 

perilaku pada siswa dengan tantangan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu 

yang kemudian menjadi alasan penulis memilih pendekatan rational 

emotive behaviour therapy berbasis islamuntuk mereduksi perilaku 

delinkuen. 

  Harapan setelah terbendungnya atau teratasinya perilaku delinkuen 

melalui pendekatan yang diterapkan. Kiranya belum cukup bagi penulis, 

dengan hanya terkurangnya perilaku delinkuen tersebut. Maka melalui 

pendekatan rational emotive behavior therapy berbasis islam penulis 

mengujicobakan pada regulasi diri siswa terkait komitmen aktifitas 

kehidupan yang dilalui setiap harinya apakah juga mempunyai dampak 

yang positif terhadap regulasi dirinya. 

   Terutama dalam meningkatkan kualitas dirinya dalam pembelajaran, 

penting bagi penulis mengarahkan remaja yang berperilaku delinkuen 

tersebut agar bisa mengatur dan mengotrol dirinya dengan baik. Hal 
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tersebut dilakukan tidak lain agar remaja yang bersangkutan tidak mudah 

atau tidak terkontaminasi kembali pada perilaku delinkuen. 

  Regulasi diri merupakan cara yang bagus untuk bisa mengendalikan 

diri remaja, agar terus menjalani perubahan kepada tahap yang lebih baik 

sehingga kelak dapat berkembang menjadi manusia yang seutuhnya 

berguna bagi orang lain maupun diri-sendiri. Feist & Feist (2017: 233)   

menjelaskan bahwa regulasi diri merupakan kemampuan manusia 

mengatur dirinya sendiri, mempengaruhi tingkah lakunya dengan cara 

mengatur lingkungan, menciptakan dukungan  kognitif, serta mengadakan 

konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. 

  Namun pernyataan-pernyatan di atas merupakan perkara yang tidak 

mudah untuk dilaksanakan. Tentunya akan membutuhkan kelincahan dan 

strategi yang bagus untuk meningkatkan regulasi diri yang baik bagi siswa. 

Misalkan bisa dimulai dengan mencari tau tentang faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi regulasi diri. Menurut Yahya (2015: 1) menegaskan 

bahwa terdapat 3 pokok penting yang mempengaruhi regulasi diri yakni 

faktor internal, eksternal dan faktor trasendental. 

  Faktor internal terdapat observasi diri, performa itu harus 

diperhatikan oleh seoreorang dalam observasi diri, walaupun perhatian 

tersebut belum tentu tuntas dan akurat. Maka dengan observasi diri, 

seseorang tahu tentang seberapa besar dan sedikitnya perubahan kemajuan 

dalam dirinya. Kemudian proses penilaian, proses penilaian membantu 

seseorang dalam meregulasi perilaku seseorang melalui proses mediasi 
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kognitif. Kemudian reaksi diri, manusia memiliki standar performa untuk 

menilai dirinya. Reaksi diri merupakan respon negatif maupun positif 

terhadap hasil pencapaian. 

  Faktor eksternal, standar untuk mengevaluasi perilaku diri sendiri. 

Standar ini muncul tidak hanya dari dorongan-dorongan internal, tetapi 

faktor lingkungan yang berinteraksi dengan pengaruh personal, 

membentuk standar individual yang digunakan untuk evaluasi. Selain itu, 

dukungan lingkungan dari orang lain juga diperlukan sebagai bentuk 

penghargaan kecil yang didapat setelah menyelesaikan sebagian tujuan. 

  Kemudian faktor terakhir yang mempengaruhi regulasi diri yakni 

faktor transendental, faktor transendental dipengaruhi oleh adanya 

kehadiran Tuhan dalam proses penjagaan yang memberi kekuatan kepada 

sesorang untuk meregulasi diri, baik bersifat internal maupun eksternal. 

Faktor ini merupakan niat dan tujuan yang murni semata-mata hanya 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

  Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi diri di atas, 

sangat sesuai apabila dirubah melalui pendekatan rational emotive 

behavior therapy berbasis islam sebagaimana penelitian yang dilakukan 

oleh  Anggreiny & Sulistyaningsih (2011: 60) dalam hasil penelitiannya 

bahwa ada pengaruh rational emotive behavior therapy (REBT) untuk 

meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada remaja korban kekerasan 

seksual. Pada kedua subyek, aspek strategy mengalami peningkatan yang 
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menunjukkan bahwa subyek mulai mampu menemukan cara dalam 

meregulasi emosi.  

  Ketika kita kembali melihat realitas di lingkungan sekitar masih 

terdapat lingkungan pendidikan yang masih belum berhasil untuk 

mewujudkan sistem pendidikan terutama dalam mengoprasionalkan 

layanan dan pendekatan bimbingan konseling di madrasah sehingga 

penyimpangan seperti, membolos, merokok, mencuri, tidak mematuhi tata 

tertib dan suka berbohong, congkak serta regulasi diri rendah seperti, tidak 

konsisten, emosi labil, ceroboh, pesimis dan putus asa yang seakan 

dianggap sebagai tindakan yang tidak berpengaruh pada hidupnya. 

 Kita lihat fakta di lingkungan pendidikan tidak jarang penulis 

menemukan kenakalan remaja di mana beberapa dari kalangan siswa dari 

instansi pendidikan tersebut sering terlibat dalam tindakan perilaku 

delinkuen sekaligus regulasi diri yang rendah, seperti yang telah penulis 

paparkan pada paragraf sebelumnya. Seakan keberadaan sistem layanan 

dan pendekatan konseling kurang mempengaruhi terhadap kemajuan dan 

perkembangan peserta didik. 

 Layanan dan pendekatan konseling di madrasah selain membantu 

mengentaskan problem, mengembangkan bakat, meningkatkan prestasi 

belajar. Perlu juga mengubah pola pikir mereka agar tercipta remaja yang 

sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma masyarakat dan remaja 

yang berkembang secara optimal. Konselor harus mempunyai 

keterampilan yang matang dalam melaksanakan fungsinya sebagai guru 
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bmbingan konseling, agar dapat melaksanakan layanan dan pendekatan 

konseling dengan baik. 

 Kerjasama antar guru sangat diperlukan untuk mereduksi 

penyimpangan itu dan meningkatkan regulasi diri mereka. Maka konselor 

harus menyiapkan strategi keilmuan yang berkaitan dengan layanan 

konseling dan teori pendekatan konseling untuk membantu berbagai 

macam pesoalan dan kesulitan-kesulitan peserta didik yang dikategorikan 

sebagai perilaku delinkuen dan regulasi diri rendah. Layanan konseling 

melalui pendekatan ini yang nantinya akan menjadi bekal konselor untuk 

membantu siswa seperti yang mempunyai perilaku delinkuen dan regulasi 

diri rendah. Keterampilan dalam penggunaan teori pendekatan konseling 

yang baik tentunya akan menghasilkan output yang baik, begitu pula 

sebaliknya. 

 Bertolak dari pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk menguji 

dan menganalisa konseling kelompok pendekatan Rational emotive 

behavior therapy berbasis islam pada siswa, apakah layanan dan 

pendekatan tersebut dapat mereduksi perilaku delinkuen dan 

meningkatkan regulasi diri siswa. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

   Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi permasalahan 

yang muncul, yaitu sebagai berikut: 
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1.2.1 Perilaku delinkuen dan regulasi diri rendah masih ada dan terjadi di 

lingkungan  Madrasah. 

1.2.2 Kecenderungan siswa melakukan perilaku delinkuen dan regulasi 

diri rendah diakibatkan kurangnya perhatian dari orang tua yang 

diantaranya berasal dari keluarga yang broken home. 

1.2.3 Perilaku delinkuen dan regulasi diri yang rendah bersumber dari 

pola pikir atau keyakinan yang irasional. 

1.2.4 Siswa berperilaku delinkuen dan memiliki regulasi diri rendah 

sehingga rentan terpengaruh pada hal-hal yang merugikan diri-

sendiri maupun orang lain. 

1.2.5 Hasil layanan dan pendekatan konseling belum membuahkan hasil 

yang optimal. 

1.2.6 Kegiatan konseling kelompok belum terealisasikan dengan jelas 

sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. 

1.2.7 Diperlukan layanan konseling dan pendekatan yang sesuai dengan 

kaidah keilmuan termasuk diantaranya pendekatan rational emotive 

behavior therapy berbasis islam. 

 

1.3 Cakupan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada pemberian 

konseling kelompok pendekatan rational emotive behavior therapy 



10 

berbasis islam untuk mereduksi perilaku delinkuen dan meningkatkan 

regulasi diri  siswa. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

1.4.1 Apakah konseling kelompok pendekatan rational emotive behavior 

therapy berbasis islam efektif dalam mereduksi perilaku delinkuen 

siswa ? 

1.4.2 Mengapa konseling kelompok pendekatan rational emotive 

behavior therapy berbasis islam efektif dalam meningkatkan 

regulasi diri siswa ? 

1.4.3 Bagaimana tingkat keefektifan konseling kelompok pendekatan 

rational emotive behavior therapy berbasis islam dalam mereduksi 

perilaku delinkuen dan meningkatkan regulasi diri siswa ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

   Berpijak dari permasalahan di atas, maka ada beberapa tujuan yang 

hendak dicapai dalam penulisan dalam penelitian ini yaitu : 

1.5.1 Untuk menganalisis keefektifan konseling kelompok pendekatan 

rational emotive behavior therapy berbasis islam dalam mereduksi 

perilaku delinkuen siswa. 

1.5.2 Untuk menganalisis keefektifan konseling kelompok pendekatan 

rational emotive behavior therapy berbasis islam dalam 

meningkatkan regulasi diri siswa. 
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1.5.3 Untuk menganalisis tingkat keefektifan konseling kelompok 

pendekatan rational emotive behavior therapy berbasis islam dalam 

menurunkan perilaku delinkuen dan meningkatkan regulasi diri 

siswa. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Secara Teoretis 

  Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rujukan bagi pengembangan teori yang sudah ada dan berguna untuk 

menghasilkan penelitian selanjutnya tentang konseling kelompok 

pendekatan rational emotive behavior therapy berbasis islam untuk 

mereduksi perilaku delinkuen dan meningkatkan regulasi diri siswa 

dalam rangka pengembangan ilmu bimbingan konseling.  

1.6.2 Secara Praktis 

1.6.2.1 Bagi Peneliti  

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

kebutuhan penelitian selanjutnya. Kontribusi praktis yang diberikan 

dari penyelenggaraan penelitian ini dapat membantu peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan penelitian khusunya dalam 

bidang konseling kelompok pendekatan rational emotive behavior 

therapy berbasis islam untuk mereduksi perilaku delinkuen dan 

meningkatkan regulasi diri. 
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1.6.2.2 Bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) 

  Diharapkan melalui penelitian ini, Guru Bimbingan Konseling 

(BK) dapat memperoleh tambahan wawasan keillmuan tentang 

keefektifan konseling kelompok pendekatan rational emotional 

behavior therapy berbasis islam dalam mereduksi perilaku delinkuen 

dan meningkatkan regulasi diri siswa di Madrasah Aliyah maupun di 

Sekolah Menengah Atas. 

1.6.2.3 Bagi Kepala Sekolah  

  Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kepala Sekolah 

dalam mensukseskan kemajuan pembelajaran dan meningkatkan 

kualitas pembelajaran di Sekolah, berdasarkan kegiatan konseling 

kelompok pendekatan rational emotional behavior therapy berbasis 

islam dalam mereduksi perilaku delinkuen dan meningkatkan 

regulasi siswa di Madrasah Aliyah  maupun di Sekolah Menengah 

Atas. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERFIKIR, 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 KAJIAN PUSTAKA  

   Menurut Adiningrum (2018) bahwa simpulan yang didapatkan 

melalui penelitian ini adalah pelaksanaan konseling kelompok dengan 

teknik modeling pada siswa kelas XI SMK Plus Tunas Bangsa Kebasen 

Banyumas terbukti ada pengaruh terhadap kedisiplinan siswa. Dimana 

terjadi kenaikan dari hasil pretest yang masuk dalam kategori tinggi pada 

postest. Penelitian yang dilakukan Affandi (2017) menyampaikan pula  dari 

hasil penelitiannya bahwa perilaku agresif siswa dapat dikurangi melalui 

layanan konseling kelompok dengan teknik rational emotive behavior 

therapy (home work) pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kota Gajah 

Lampung Tengah Tahun 2016/2017.   

 Penelitian yang dilakukan oleh Anjar (2015) menyatakan bahwa 

konseling kelompok pendekatan rational emotive beahvior therapy dapat 

menurunkan prokrastinasi akademik pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 

Pulung, setelah pemberian konseling kelompok pendekatan rational emotive 

beahvior therapy. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan konseling 

kelompok pendekatan rational emotive beahvior therapy dapat dijadikan 

alternative untuk membantu siswa yang memiliki masalah prokrastinasi 

akademik yang tinggi. 
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  Didukung oleh hasil penelitian  Anggreiny & Sulistyaningsih (2011) 

Menegaskan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 

rational emotive behavior therapy (REBT) untuk meningkatkan 

kemampuan regulasi emosi pada remaja korban kekerasan seksual. Pada 

kedua subyek, aspek strategy mengalami peningkatan yang menunjukkan 

bahwa subyek mulai mampu menemukan cara dalam meregulasi emosi. 

  Kemudian diikuti dari hasil penelitian Arief (2014) menyatakan 

bahwa pemberian rational emotive behavior therapy (REBT) dapat 

menurunkan tingkat stres orang tua yang memiliki anak yang dirawat di 

rumah sakit. Tingkat depresi stres orang tua yang memiliki anak yang 

dirawat di rumah sakit yang mendapat rational emotive behavior therapy 

(REBT) dan tidak mendapat perlakuan menunjukkan adanya perbedaan 

penurunan. 

  Sejalan dengan hasil penelitian  Astuti dkk, (2010) menyebutkan 

bahwa pemberian perlakuan berupa terapi, terapi emotif, serta terapi 

perilaku berpengaruh terhadap kualitas hidup penderita diabetes militus. 

Terdapat perbedaan yang signifikan pada kualitas hidup penderita diabetes 

militus antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah 

pemberian perlakuan terapi kognitif, terapi emotif, dan terapi perilaku 

berupa diet diabetes, olah raga, konsumsi obat, dan periksa ke dokter. 
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  Didukung oleh  Bachtiar, (2016) dalam hasil penelitiannya layanan 

konseling pendekatan rational emotive behavior therapy dengan teknik time 

projection terbukti efektif untuk membantu mengurangi intensitas perilaku 

merokok siswa kelas IX C Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 

Jaken. Keberhasilan ditunjukan dengan intensitas perilaku merokok yang 

tergolong tinggi sebelum diberikan layanan konseling dan terjadi penurunan 

intensitas perilaku merokok setelah diberi layanan konseling. 

  Selanjutnya Bakhrudin (2017) menyebutkan berdasarkan hasil dan 

pembahasan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok 

kognitif perilaku efektif meningkatkan harga diri siswa Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Hal tersebut didasarkan pada pengujian hipotesis dengan 

menggunakan analisis statistik non parametrik yaitu konseling kelompok 

kognitif perilaku efektif untuk meningkatkan harga diri siswa. 

  Didukung dengan hasil penelitian Casmini (2017) menyatakan bahwa 

pendekatan rational emotive behavior therapy (REBT) secara umum efektif 

untuk mengurangi kecanduan game online baik untuk mengalami 

kecanduan game online tinggi maupun rendah, sehingga hipotesis terbukti. 

Presentase penurunan tingkat kecanduan dalam penelitian ini mencapai 40% 

pada kecanduan tinggi dan 41% pada kecanduan rendah. 

  Selanjutnya penelitian Dewi (2012) yang menyatakan bahwa 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada perilaku kekerasan 
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ditemukan peningkatan secara bermakna pada respon sosial klien yang 

mendapatkan rational emotive behavior therapy. Hal ini berarti rational 

emotive behavior therapy berpengaruh secara bermakna dalam 

meningkatkan respon sosial klien perilaku kekerasan. 

 Selanjutnya menurut Dwistia (2016) menegaskan dari hasil penelitian 

bahwa (1) Kondisi classroom engagement siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Kotabumi Lampung Utara berada pada tingkat sedang; dan (2) 

Konseling kelompok dengan strategi self management efektif untuk 

meningkatan classroom engagement siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Kotabumi Lampung Utara setelah diberikan konseling kelompok 

strategi self management. 

  Kemudian menurut Emmanuel (2015) menyatakan bahwa perilaku 

kognitif dan perilaku rasional emotif efektif dalam mempengaruhi 

perubahan perilaku pada siswa dengan tantangan penyalahgunaan narkoba. 

Demikian juga bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam efek 

utama usia antara lebih muda dan lebih tua serta gender antara wanita dan 

laki-laki dari tindakan penyalahgunaan narkoba dari siswa. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2016) menyatakan melalui 

hasil penelitiannya bahwa layanan konseling kelompok dengan pendekatan 

behavior melalui teknik shaping efektif diterapkan untuk mengurangi 

prokastinasi akademik siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
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N 2 Barat Kabupaten Magetan dan terdapat penurunan yang signifikan 

perilaku prokastinasi akademik setelah diberi layanan konseling kelompok 

dengan pendekatan behavioral melalui teknik shaping. 

  Penelitian lain juga disampaikan dari Farokhzad (2011) menegaskan  

bahwa hasil yang diperoleh melalui penelitiannya rational emotive behavior 

therapy (REBT) efektif dalam mengurangi irasional dan pengaruh yang 

tidak pantas pada remaja dan meningkatkan mental kesehatan mereka dan 

penyesuaian diri sepanjang hidup mereka.  

  Kemudian menurut Gultekin (2011) menyatakan bahwa ada pengaruh 

praktik konseling kelompok pada pola kepercayaan antara trainee konseling 

sarjana. Temuan analisis dikarenakan menunjukkan bahwa ada peningkatan 

tingkat kepercayaan di antara para siswa dan para peserta melaporkan 

bahwa mereka mempercayai teman sekelas dan anggota kelompok lainnya 

lebih banyak setelah mereka memiliki. 

 Selanjutnya menurut G. Venkatesh (2009) menegaskan bahwa terapi 

perilaku rational emotive pada siswa remaja dengan gangguan perilaku 

efektif. Hasilnya mengungkapkan bahwa bahwa rational emotive behavor 

therapy (REBT) memiliki dampak positif pada gangguan perilaku dan 

gangguan emosi dan perilaku lainnya yang dialami oleh remaja. 

  Selain penelitian di atas Habiba (2017) menegaskan tingkat self 

confidence siswa kelas VIII SMP Negeri 5 Cepu cenderung rendah.  Dan 
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dapat diatasi dengan layanan konseling kelompok teknik self instruction. 

Dihasilkan  model konseling menggunakan teknik self instruction yang 

efektif untuk meningkatkan self confidence siswa.  

  Selaras dengan hasil penelitian Hamzah (2017) bahwa berdasarkan 

hasil analisis data dalam penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa 

kesimpulan bahwa konseling kelompok dengan teknik relaksasi religius 

efektif untuk mengurangi kejenuhan belajar mahasiswa. Hal tersebut 

diindikasikan pada pelaksanaan pretest dan postest yang signifikan. 

  Selanjutnya disusul dari hasil penelitian Handayani dan Murwati 

(2018) bahwa rational emotive behavior therapy (REBT) efektif dalam 

menurunkan konsumsi rokok pada remaja laki-laki. Rational emotive 

behavior therapy  dapat menjadi salah satu program yang diterapkan pada 

bagian usaha kesehatan sekolah dan program puskesmas dalam menekan 

perilaku merokok pada remaja. 

  Penelitian lain disampaikan oleh Hasibuan dkk (2015) dalam  hasil 

penelitiannya bahwa, pemberian rational emotive behavior therapy (REBT) 

terbukti efektif untuk meningkatkan self seteem siswa Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) korban bullying. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

peningkatan skor dalam skala self esteem setelah pemberian perlakuan, 

tercapainya indikator pengerjaan setiap lembar tugas dan buku tugas serta 

dari hasil wawancara dengan subyek. 
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 Kemudian menurut Hirmaningsih  (2008) menyatakan pula dalam 

hasil penelitiannya bahwa hipotesa penelitian “rational emotive behavior 

therrapy” efektif dapat meningkatkan harga diri anak enuresis”. Ada 

perbedaan yang signifikan harga diri anak enuresis sebelum dan setelah 

pemberian therapy. Dengan demikian rational emotive behavior therapy 

(REBT) efektif untuk meningkatkan harga diri anak enuresis. 

  Selaras dengan hasil penelitian Ikbal (2016) yang menyatakan dalam 

hasil penelitiannya bahwa layanan konseling individual menggunakan 

pendekatan rational emotive behavior therapy (REBT) dapat meningkatkan 

self esteem peserta didik kelas VIII, hal ini dapat dilihat dari hasil perbedaan 

antara sebelum dan setelah diberikan treatmen. 

  Selanjutnya Isnaeni (2018) menyatakan berdasarkan penelitian 

meningkatkan perilaku altruisme siswa SMP Negeri 2 Sirampog Kabupaten 

Brebes melalui konseling kelompok dapat disimpulkan bahwa perilaku 

altruisme siswa meningkat melalui konseling kelompok. Dengan 

peningkatan  rata-rata sebesar 30%. 

 Didukung oleh Penelitian Jannah (2013) menyatakan pemberian 

treatmen menggunakan pendekatan rational emotive beahvior therapy 

mampu membantu siswa untuk mengurangi perilaku menarik diri dari 

lingkungannya, ada beberapa hal hal yang akan sangat membantu individu 

dengan kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosialnya untuk terus 
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berubah lebih baik dan mau untuk melepaskan keyakinan yang tidak 

rasionalnya secara utuh, yakni berupa dukungan lingkungan sosial.  

  Adapun menurut Jayanti (2012) menyebutkan dalam hasil 

penelitiannya bahwa perilaku siswa tidak tegas terhadap teman-teman 

sekelasnya yang tidak bersahabat melalui pendekatan rational emotive 

behavior therapy (REBT) dengan teknik assertive training pada 3 siswa 

kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Teuku Umar Semarang, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiga klien memelihara keyakinan 

irrasional, sehingga ketiga klien memelihara konsekuensi negatif pada 

perilaku, yaitu perilaku tidak tegas. Setelah diadakan konseling individu 

melalui pendekatan rational emotive behavior therapy (REBT) dengan 

teknik assertive training, ketiga klien mampu mengubah keyakinan 

irrasional menjadi keyakinan rasional, yaitu mengubah perilaku tidak tegas 

menjadi perilaku tegas atau asertif. 

 Penelitian lain disampaikan oleh Konadi (2017) bahwa kondisi stres 

akademik siswa sebelum diberikan perlakuan (pretest) berada pada kategori 

sangat tinggi namun setelah diberikan perlakuan (posttest) berada pada 

kategori stres akademik rendah dan sangat rendah yang diartikan bahwa 

kondisi stres akademik yang dirasakan tidak menganggu proses belajar 

siswa. Maka pendekatan rational emotive behavior therapy melalui 

bimbingan kelompok efektif untuk mengurangi stres akademik siswa. 
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  Sejalan dengan penelitian Mahfar (2014) menyebutkan melalui 

penelitian ini bahwa perlakuan Modul rational emotive behavior REB yang 

dialami oleh subyek penelitian ini menghasilkan pengurangan keyakinan 

dan tekanan irasional dibandingkan dengan subyek penelitian yang tidak 

terlibat dalam kegiatan Modul rational emotive behavior (REB). Demikian 

juga, pengiriman Modul rational emotive behavior (REB) yang digunakan 

dalam perawatan baik dalam pendekatan EGS atau EGB berkontribusi pada 

efek yang sama untuk mengurangi kepercayaan dan stres irasional di antara 

subyek penelitian. 

  Kemudian menurut Mashudi (2016) menyampaikan dalam hasil 

penelitiannya bahwa  konseling rational emotive behavior therapy (REBT) 

melalui teknik pencitraan atau imagery dapat meningkatkan resiliensi 

mahasiswa berstatus sosial-ekonomi lemah. Penelitian ini dapat dijadikan 

rujukan bagi unit pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling di 

perguruan tinggi, dosen, dan konselor di perguruan tinggi untuk 

meningkatkan resiliensi mahasiswa yang berstatus sosial ekonomi lemah.  

  Selanjutnya menurut Matin (2012) menegaskan bahwa Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kelompok Rational Emotional 

Behavioral teknik restructuring memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan tingkat kesehatan mental orang tua dari anak-anak luar biasa. 
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  Selanjutnya diikuti oleh penelitian Maynawati (2012) menyatakan 

bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa dari ketiga klien yang mengalami low self-esteem dalam 

berinteraksi sosial dapat dientaskan melalui konseling rational emotif 

dengan teknik reframing. Hal ini dapat dilihat dari perubahan ketiga klien.  

  Penelitian yang lain disampaikan oleh Mintasih (2016) menjelaskan 

bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pendekatan Behavior 

therapy berperan dalam mengatasi hubungan peer group pada siswa kelas 

XI IPA 5 Sekolah Menengah Atas Negeri Colomadu Karanganyar. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan perilaku dari konseli R dan S 

yang lebih sehat setelah diberikan penerpan 4 kali layanan konseling 

individu dengan pendekatan Behavior Therapy oleh peneliti sehingga pada 

saat ini kedua konseli mulai dapat diterima oleh peer group-nya dengan 

perilaku baru yang lebih sehat. 

 Selanjutya penelitian yang dilakukan Munir dkk (2016) menyatakan 

dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan tindakan 

konseling individual teknik behavior contract siklus I, presentase perilaku 

membolos konseling berkurang 26,1% sedangkan setelah dilaksanakan 

tindakan konseling individual teknik behavior contract siklus II presentase 

perilaku membolos konseli berkurang sebesar 80,55%. Hasil penelitian ini 

menunjukkan keberhasilan pelaksanaan tindakan konseling individual 
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teknik behavior contract siklus II yang telah diperbaiki berdasarkan hasil 

refleksi 1. 

  Kemudian Mydin (2010) menyatakan bahwa teknik kognitif adalah 

strategi yang baik untuk belajar bagaimana merasionalisasi, melawan 

perasaan panik dan menghadapi penonton lebih percaya diri daripada 

biasanya. Teknik Pernapasan Relaksasi membantu menenangkan 

pikirannya, ada peningkatan dalam perasaan gugup dan kurang jantung 

berdebar dan gemetar jari dibandingkan dengan biasanya. Paparan terhadap 

penonton adalah paparan situasional yang berharga dan semua strategi ini 

telah memberikan beberapa perubahan positif pada perasaan paniknya. 

Meena mungkin belum sepenuhnya pulih dari kepanikannya tetapi yang 

paling penting, dia senang telah mempelajari strategi untuk mengelola 

serangan paniknya dalam situasi kehidupan nyata. 

 Sejalan dengan penelitian Nisa (2016) bahwa penerapan konseling 

rational emotive behavior therapy teknik dialog Socrates dan sel-disclosure 

dapat meningkatkan penerimaan diri siswa.  Hal tersebut diketahui dari  

sebelum dan sesudah pemberian konseling  rational emotive behavior 

therapy  dengan teknik tersebut pada kelas XI SMA N 1 Mengganti.  

 Diikuti oleh hasil penelitian dari Nuzuki (2014) menyebutkan 

berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

teknik rational emotive behavior therapy (REBT) melalui layanan konseling 
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individual efektif untuk membantu mengatasi siswa yang mengalami 

kesurupan. Hasil yang dicapai adalah siswa dapat berfikir rasional dan 

bagaimana cara mereka mengelola emosi. Sehingga hasil dalam penelitian 

ini menurut pandangan peneliti penyebab kesurupan karena fakor jin atau 

makhluk halus dapat terbantahkan. 

  Selanjutnya Popa dkk (2012) mengungkapkan bahwa perlakuan 

rational emotive behavior therapy (REBT) dari Hasil tes sosiometrik 

menunjukkan pengurangan jumlah siswa yang terabaikan untuk kelas 

eksperimen (dari 7 menjadi 1, untuk kelas 4 dari 3 menjadi 1) dan 

peningkatan jumlah murid yang termasuk dalam status menengah. 

Sedangkan kategori status lainnya tidak ada perubahan signifikan dari satu 

tahap ke tahap lainnya. Dengan demikian dia menganggap program ini 

efektif terutama untuk kelas dengan jumlah murid yang terbengkalai 

berkurang.   

  Kemudian Purnaningrum (2017) menegaskan berdasarkan penelitian 

bahwa konseling kelompok dengan teknik role playing bermuatan nilai-nilai 

empati mengetahui keefektifan konseling kelompok dengan teknik role 

playing bermuatan nilai-nilai efektif untuk membentuk sikap negatif siswa 

terhadap perilaku bullying. 

  Sejalan dengan hasil penelitian Purwaningrum (2018) yang 

menyatakan bahwa konseling kelompok dengan pendekatan rational 
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emotive behavior therapy dapat mengurangi perilaku bullying pada anak 

yang berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Hal tersebut dikarenakan 

instrument angket bullying dapat dinyatakan valid dan reliabel, maka model 

konseling kelompok dengan teknik rational emotive behavior therapy untuk 

mengatasi perilaku bullying setelah diujikan dapat digunakan untuk uji 

lapangan. 

  Adapun hasil penelitian Putri dkk (2008) menyebutkan dari hasil 

penelitiannya bahwa respon kognitif, emosi, perilaku, sosial, dan fisiologis, 

pada klien PK yang mendapat rational emotive behavior therapy (REBT) 

lebih baik secara bermakna dibandingkan dengan klien yang tidak 

mendapatkan rational emotive behavior therapy (REBT). Ada pengaruh 

rational emotive behavior therapy (REBT) terhadap kemampuan klien 

dalam mengontrol perilaku melalui respon kognitif, emosi, perilaku, sosial, 

dan fisiologisnya. 

  Penelitian yang lain dilakukan oleh Rachman (2016) model layanan 

bimbingan kelompok berbasis nilai ajaran islam efektif untuk meningkatkan 

karakter tanggung jawab siswa pada semua indikator yang meliputi 

tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral. Simpulan ini didasarkan 

pada perbedaan skor evaluasi awal dan evaluasi akhir, di mana ada 

peningkatan karakter tanggung jawab siswa sebelum dan sesudah diberi 

bimbingan kelompok berbasis nilai-nilai ajaran islam sebesar 22 %.  
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  Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rahma dkk (2014) 

menyebutkan bahwa penerapan konseling rational emotif perilaku untuk 

mengurangi perasaan rendah diri siswa kelas XI di SMK Maskumambang 2 

Gresik, bahwasanya hipotesis penelitian yang bersembunyi ”penerapan 

konseling rational emotive perilaku dapat mengurangi perasaan rendah diri 

siswa kelas XI SMK Masukamambang 2 Gresik.  Selanjutnya penelitian 

dari  Rizal & Herlina (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengembangan konseling kelompok dengan 

teknik behavior dapat meningkatkan konsep diri siswa etnis dayak Sekolah 

Mengah Atas (SMA) Pontianak Kalimantan Barat. 

 Sejalan dengan penelitian Rosikha (2013) yang menyatakan bahwa 

penerapan konseling kelompok dengan strategy behaviour dapat digunakan 

untuk meningkatkan disiplin siswa di sekolah. Hal tersebut dikarenakan ada 

pengaruh konseling kelompok behavior untuk meningkatkan perilaku 

disiplin di sekolah kelas XI pemasaran 3 di SMK Negeri 4 Surabaya. 

  Kemudian Menurut Rudy (2017) menegaskan bahwa diperoleh model 

akhir konseling kelompok berbasis nilai-nilai pesantren untuk meningkatkan 

pengaturan diri santri yang terdiri dari 7 komponen : rasional, visi dan misi, 

tujuan, isi model, dukungan sistem, tahapan pelaksanaan, evaluasi dan 

tindak lanjut. Model konseling kelompok berbasis nilai-nilai pesantren 

efektif untuk meningkatkan pengaturan diri santri. 
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 Dilanjutkan oleh Saputra (2017) menegaskan bahwa konseling 

kelompok teknik self instruction dan cognitive restructuring efektif untuk  

mengurangi perilaku prokrastinasi akademik siswa SMP Negeri 24 

Palembang. Adapun dari hasil penelitian ini terdapat saran antara lain, bagi 

konselor di sekolah untuk kasus perilaku prokrastinasi akademik siswa 

direkomendasikan menggunakan konseling kelompok teknik self instruction 

dan cognitive restructuring untuk mengurangi prokrastinasi akademik 

siswa. 

 Penelitian yang dilakukan oleh  Sari (2017) Menyebutkan berdasarkan 

hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa 1) ada peningkatan self esteem 

yang semula 100% mahasiswa memiliki self esteem rendah setelah 

diberikan konseling kelompok rational emotive behavior therapy (REBT) 

diperoleh hasil 40% mahasiswa di kategori sedang dan 60% di kategori 

tinggi. 2) self esteem mahasiswa meningkat setelah diberikan konseling 

kelompok efektif untuk meningkatkan self esteem mahasiswa.  

 Menurut Selvia (2017) menyatakan bahwa berdasarkan hasil 

penelitian intervensi teknik cognitive restructuring dalam konseling 

kelompok efektif untuk mengurangi perilaku bullying siswa SMP Ibu 

Kartini Semarang. Hal ini ditunjukkan pada skala, yaitu terdapat perbedaan 

rata-rata secara signifikan apabila kelompok dilakukan intervensi berupa 

cognitive restructuring dan yang tidak dilakukan intervensi, selain itu 
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keefektivan juga dapat dilihat melalui nilai perubahan skor pada uji gain 

pada setiap siswa mengalami penurunan. 

  Kemudian menurut Stevani & Iswari (2016) menyatakan dari hasil 

penelitiannya bahwa Bimbingan kelompok dengan pendekatan rational 

emotive behavior therapy (REBT) efektif untuk mengurangi kecemasan 

mahasiswa berbicara di dalam kelas. Melalui kegiatan bimbingan kelompok 

dengan pendekatan rational emotive behavior therapy (REBT), anggota 

kelompok mampu mengenal serta memahami model dari ABCDE dan 

homework assigment sebagai salah satu upaya dari pertolongan diri sendiri 

dan mengaplikasikannya dalam hal mempertentangkan pemikiran irasional 

yang menghambat kemampuan diri menjadi lebih baik lagi. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan Suhendri (2012) menegaskan 

bahwa konseling kelompok rational emotif efektif untuk membantu siswa 

mengatasi kecemasan dalam menghadapi ujian praktik. Hal ini terbukti 

artinya hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa ada perubahan, 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan konseling kelompok rational 

emotif. 

 Sejalan dengan hasil penelitian Sukanti (2018) berdasarkan hasil 

penelitian dari efektivitas layanan konseling kelompok dengan kontrak 

perilaku untuk mengurangi bullying verbal pada siswa kelas VIII Negeri 37 

Semarang efektif dalam mengurangi bullying verbal pada siswa. 
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Dikarenakan tingkat bullying verbal setelah diberikan konseling kelompok 

dengan kontrak  perilaku menunjukkan penurunan. 

  Hasil penelitian lain dilakukan oleh Tavakolizadeh dkk (2012) 

mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa  pelatihan emosional rasional 

efektif dalam meningkatkan kesehatan mental dan berbagai komponennya 

(pengurangan somatizaion, peningkatan fungsi sosial, pengurangan 

kecemasan dan depresi) pada ibu anak-anak dengan keterbelakangan mental 

dan dapat digunakan sebagai metode terapeutik. 

 Kemudian Tresna (2011) menyatakan bahwa hasil analisis terhadap 

keefektifan teknik desensitisasi sistematis membuktikan secara keseluruhan 

terjadi penurunan kecemasan menghadapi ujian dalam berbagai aspek secara 

substansial, sehingga terbukti bahwa konseling behavioral dengan teknik 

desensitisisasi sistematis efektif untuk mereduksi kecemasan menghadapi 

ujian.   

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tyas dkk (2015) 

menjelaskan bahwa melalui uji statistik dengan menggunakan uji wiloxon 

menunjukkan konseling rational emotive behavior therapy (REBT) dengan 

pendekatan naratif cukup efektif untuk meningkatkan kecerdasan emosional 

pada aspek kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati dan 

keterampilan sosial. 
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  Selaras dengan hasil penelitian oleh Widyaningrum (2014) 

menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang ditemukannya ada 

pengaruh bimbingan pribadi sosial dengan pendekatan rational emotive 

therapy untuk meningkatkan interaksi sosial dengan teman sebaya pada 

siswa kelas XI MAN Dolopo Kabupaten Madiun Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

  Didukung oleh Widiyastuti (2014) menyampaikan dalam hasil 

penelitiannya bahwa analisis wilcoxon match pairs test konseling kelompok 

dengan teknik behavior contact terbukti dapat mengurangi perilaku 

prokastinasi akademik pada siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

perbedaan penurunan skor post-test yang signifikan dari kelompok 

eksperimen. 

  Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yulianty (2015) ikut 

menyampaikan dalam hasil penelitiannya bahwa pemberian rational 

emotive behavior therapy (REBT) berpengaruh terhadap penurunan gejala 

depresi pasca persalinan. Pada subyek, terjadi sebesar 49% sedangkan pada 

subyek Y penurunan terjadi sebesar 26%. Hal ini menunjukkan dengan 

berubahnya keyakinan irrasional menjadi keyakinan yang rasional, maka 

terjadi pula penurunan gejala depresi pasca persalinan.  

 Selanjutnya Yuni (2014) menyatakan pengaruh pemberian rational 

emotive behavior therapy (REBT) terhadap penurunan tingkat stres 
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hospitalisasi orang tua yang anaknya dirawat di rumah sakit. Hal ini dapat 

dilihat dari skor stres responden sebelum dan sesudah diberikan terapi. 

Sebelum diberikan terapi sebagian besar responden mempunyai skor stres 

ringan yaitu sebanyak 4 responden (80%) dan hanya ada 1 responden (20%) 

yang memiliki skor stres sedang. Setelah diberikan konseling rational 

emotive behavior therapy (REBT) tingkat stres responden 100% mengalami 

penurunan.  

 Penelitian lain dilakukan oleh Yunita (2016) mengatakan dalam hasil 

penelitiannya bahwa penerapan teknik pendekatan rational emotive 

behavior therapy dapat meningkatkan psycological well-being subyek. 

Sebyek menunjukkan perubahan perilaku dan pola pikir seperti : lebih ceria, 

merasa percaya diri, berkompetisi, memiliki perasaan mampu, berani, 

bahagia, tidak merasa bersalah, rendah hati dan mandiri. 

  Hal ini juga disampaikan oleh Zhaleh dkk (2014) dalam hasil 

penelitiannya bahwa analisis data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa 

rational emotive behavior therapy (REBT) secara signifikan efektif 

menurunkan depresi pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Temuan ini sejalan dengan hasil yang telah dilaporkan 

oleh Turner dan Barker (2013). 

 

 



32 
 

 
 
 

 

 

2.2 KAJIAN TEORETIS  

2.2.1 Perilaku Delinkuen  

2.2.1.1 Pengertian Delinkuen  

 Usia remaja merupakan usia di mana berada pada titik yang rawan 

terkontaminasi oleh situasi yang mudah terjebak pada perilaku negatif,  

semisalkan kenakalan. Kenakalan  remaja dirasakan oleh masyarakat 

sebagai perbuatan yang tercela. Menurut Setiawan (2015: 99) perilaku 

delinkuen adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang 

anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta 

ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. 

  Selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai 

pengertian kenakalan remaja, dapat kita lihat kembali pengertian Juvenile 

Delinquency yang dikemukakan oleh Kartono (2008: 6)  yaitu Juvenile 

delinquency ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-

anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak 

dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga 

mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. 

  Pemaparan di atas tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan 

oleh Willis (2014: 6) bahwa Juvenile Delinquency secara etimologi (bahasa) 

yakni Juvenile berasal dari bahasa Latin juvenilis, artinya anak-anak, anak 

muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode 



33 
 

 
 
 

 

 

remaja. Sedangkan Delinquency berasal dari kata Latin “delinquere” yang 

berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian artinya menjadi jahat 

sosial. 

  Hal tersebut sejalan dengan pendapat Setiawan (2015: 99) Apabila 

individu itu masih anak-anak maka sering tingkah laku itu disebut dengan 

istilah tingkah laku yang sukar atau nakal (behaviour problem): jika ia 

berusaha adolescent atau pre-adolescent maka tingkah laku itu seringkali 

disebut delinquent (delinquen behaviour): dan jika dewasa, maka tingkah 

laku ia seringkali disebut psikopatik (psychopatic behaviour), dan jika 

terang-terangan melawan hukum disebut kriminal (criminal behaviour).  

  Kemudian secara istilah Willis (2014: 32) menjelaskan bahwa 

Juvenile delinquency adalah kelainan tingkah laku, perbuatan, atau tindakan 

remaja yang bersifat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-

norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

Secara sosiologis menurut Fuad Hasan kenakalan remaja  itu adalah 

kelakuan atau perbuatan anti sosial dan anti normatif. Menurut Kusumanto 

Juvenile Delinquency atau kenakalan anak dan remaja ialah tingkah laku 

individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang 

dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum 

yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan.  
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  Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa juvenile 

delinquency (kenakalan remaja) adalah tindakan perbuatan sebagian para 

remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma 

masyarakat yang disebabkan oleh pengabaian sosial. Akibat dari perbuatan 

ini dapat merugikan orang lain, menganggu ketentraman umum dan juga 

merusak dirinya sendiri.  Tindakan tersebut bisa mengarah terhadap gejala, 

seperti membolos, mencuri, berbohong, membully, membantah, merokok di 

sekolah.  

2.2.1.2 Wujud Perilaku Delinkuen 

 Ada beberapa macam indikasi bahwa remaja itu disebut nakal apabila 

diwujudkan dengan perilaku di luar kewajaran yang melanggar norma 

masyarakat, sosial dan agama. Adapun wujud perilaku delinkuen menurut 

Kartono (2008: 21) adalah: 

1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu-lintas, dan 

membahayakan jiwa sendiri serta orang lain . 

2) Perilaku ugal-ugalan, Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan 

dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror 

lingkungan. 

3) Perkelahian, antar kelompok, antar sekolah, sehingga kadang-kadang 

membawa korban jiwa. 

4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau 

bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen 

bermacam-acam kedurjanaan dan tindak asusila. 

5) Berbohong, memeras, mencuri, merampas, bullying dan pelanggaran 

lainnya. 

6) Mabuk-mabukan, melakukan hubungan bebas, atau orgi (mabuk-

mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau-balau) yang 

mengganggu lingkungan. 
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7) Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius; drugs yang erat 

bergandengan dengan tindak kejahatan. 

8) Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga 

mengakibatkan ekses kriminalitas. 

9) Antagonis, tidak mengikuti tata tertib sekolah salah satunya  

digambarkan dengan perilaku merokok dan berpakaian tidak rapi di 

lingkungan sekolah. 

 

  Pendapat di atas merupakan perilaku yang sering terjadi di sekolah 

maupun di lingkungan masyarakat, sehingga perilaku tersebut masuk pada 

kategori kenakalan remaja. Tentunya ada banyak faktor yang mendorong 

terjadinya kenakalan remaja sehingga kemudian diwujudkan seperti yang 

telah dijabarkan di atas. 

2.2.1.3 Faktor-faktor Pengaruh Perilaku Delinkuen  

 Dalam berbagai kajian psikologi sosial yang menyangkut masalah 

remaja. Amin (2010: 370)  menyatakan bahwa yang menyebabkan 

terjadinya kenakalan remaja dikarenakan faktor-faktor berikut: 

2.2.1.3.1 Faktor Makro: Faktor Sekitar atau Lingkungan (Environment) 

 Faktor sekitar atau lingkungan merupakan faktor makro penyebab 

terjadinya kenakalan remaja. di antara faktor sekitar atau lingkungan yang 

dapat menyebabkan timbulnya kenakalan remaja adalah sebagai berikut. 

2.2.1.3.1.1 Keadaan Ekonomi Masyarakat 

 Penelitian di Amerika Serikat, kenakalan anak-anak atau remaja ada 

hubungannya dengan masalah taraf sosio-ekonomi keluarga. Status sosio-

ekonomi yang rendah dari suhu keluarga yang rendah banyak mendorong 
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anak-anak dan remaja menjadi nakal (delinquency). Dalam penelitian 

tersebut dikemukakan bukti bahwa 50% anak dari Lembaga Pendidikan 

anak-anak nakal (Correction Center) di Amerika Serikat, yang terdiri dari 

146 anak laki-laki berasal dari keluarga yang sosio ekonominya rendah, dan 

hanya 4,1% berasal dari keluarga yang sosio ekonominya tinggi. 

2.2.1.3.1.2 Masa atau Daerah Peralihan (Transitional Area)  

   Daerah atau masa transisi dalam segala bidang, misalnya menyangkut 

masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat menjadi sebab 

pemicu terjadinya kenakalan remaja. Hal ini disebabkan  masa atau daerah 

transisi dapat membawa kepada keguncangan-keguncangan psikologis dari 

suatu masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja di mana 

dalam perkembangan kejiwaan masih dalam masa transisi pula, yaitu masa-

masa pubertas dengan gejala-gejalanya, oleh karena itu, faktor ini lebih 

mudah mempengaruhi anak-anak atau remaja yang kemudian menyebabkan 

terjadinya kenakalan remaja.  

2.2.1.3.1.3 Keretakan Hidup Keluarga (Family Breakdown)  

  Akibat keretakan hidup keluarga (family breakdown), anak-anak dan 

remaja terlibat dalam masalah kenakalan remaja. Bahkan karena hubungan 

yang dekat antara kenakalan remaja dengan family breakdown, banyak para 

peneliti menyatakan bahwa delinquency menjadi gejala-gejala sangat 

penting dari family breakdown, baik karena keluarga itu mengalami 
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disintegrasi, atau karena tekanan-tekanan emosional, kematian atau 

perceraian, maka anak-anak kehilangan rasa kasih sayang dari orang tuanya, 

kehilangan rasa aman serta kebutuhan-kebutuhan fisik dan kesempatan-

kesempatan sosial lainnya. 

2.2.1.3.2 Faktor Mikro: Kepribadian (Personality) Remaja. 

 Adapaun kepribadian (personality), yaitu faktor yang menyebabkan 

kenakalan remaja itu muncul dari dalam diri remaja itu sendiri. Menurut 

Amin (2010: 372) adapun faktor mikro yang berhubungan dengan hal ini 

ada tiga masalah sebagai berikut: 

2.2.1.3.2.1 Praktik atau Cara Mengasuh Anak (Child Rearing Practices) 

 Cara mengasuh anak keliru dapat menimbulkan munculnya kenakalan 

remaja. Hal ini ada ada hubungannnya dengan masalah pendidikan keluarga. 

Pendidikan keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi 

perkembangan anak-anak dan remaja dalam hubungannya dengan tingkah 

laku serta perkembangannya. Di sini letak pembentukan pribadi anak yang 

berkisar pada orang tua dan anak-anaknya. 

2.2.1.3.2.2 Pengaruh teman sebaya (Peer-Group Influence) 

 Pengaruh teman sebaya dalam pergaulan sangat dominan dalam 

menciptakan terjadinya kenakalan remaja. Para petugas bimbingan dan 

konseling harus memperhatikan pengaruh teman sebaya ini, karena 
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terkadang pengaruh dari teman sebaya justru lebih besar pengaruh orang tua 

maupun pengaruh guru di sekolah.  

2.2.1.3.2.3 Pengaruh Pelaksanaan Hukum ( Law Enforcement Influence)  

 Apabila pelaksanaan dan penegakan hukum berjalan tidak adil dan 

subjektif, dalam arti kurang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, 

maka faktor ini akan menjadi pendorong bagi anak-anak dan remaja di 

kalangan keluarga elite dalam membentuk kelompok-kelompok anak nakal. 

Problematika ini hendaknya bisa dihadapi dengan sikap adil dan objektif 

yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak daripada kepentingan 

golongan tertentu.  

2.2.1.3.3 Faktor yang ada dalam diri anak sendiri 

2.2.1.3.3.1 Predisposing Factor 

 Faktor lain juga disampaikan oleh Willis (2014: 96) Faktor-faktor 

yang memberi kecenderungan tertentu terhadap prilaku remaja. Faktor 

tersebut dibawa sejak lahir, atau oleh kejadian-kejadian ketika kelahiran 

bayi, yang disebut birth injuiry, yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari 

perut ibu. Predisposing factor yang lain berupa kelainan kejiwaan seperti 

schizophrenia. Penyakit jiwa ini bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan 

keluarga yang keras atau penuh tekanan terhadap anak-anak. 
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2.2.1.3.3.2 Lemahnya pertahanan diri 

 Lemahnya pertahanan diri adalah faktor yang ada di dalam diri untuk 

mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif 

dari lingkungan. Jika ada pengaruh negatif berupa tontonan negatif, bujukan 

negatif seperti pecandu dan pengedar narkoba, ajakan-ajakan untuk 

melakukan perbuatan-perbuatan negatif, sering tidak bisa menghindar dan 

mudah terpengaruhi. Akibatnya remaja itu terlibat ke dalam kegiatan-

kegiatan negatif yang membahayakan. 

2.2.1.3.3.3 Kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri remaja. 

 Masalah agama belum menjadi upaya sungguh-sungguh dari orang tua 

dan guru terhadap diri remaja. Padahal agama adalah benteng diri remaja 

dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang padanya sekarang dan di 

masa yang akan datang. Saat ini banyak orang-orang yang berusaha agar 

agama remaja makin tipis. Orang-orang tersebut adalah kelompok sekuler 

dan orang-orang yang ingin agar para remaja itu tidak lagi menghiraukan 

agamanya. Terutama para remaja islam. Sebagian dari mereka sudah 

termakan kampanye barat dengan meniru gaya hidup mereka yang bebas 

terutama hubungan perempuan dengan laki-laki.  

  Beberapa macam faktor di atas merupakan kejadian-kejadian yang 

sering terjadi. bahwa sudah dapat dipastikan dampak dari kegiatan tersebut 
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membuat remaja menjadi berkembang menjadi anak yang nakal sehingga 

merugikan diri sendiri-maupun orang lain. 

2.2.2 Regulasi Diri 

2.2.2.1 Pengertian Regulasi Diri 

 Regulasi diri proses di mana seorang dapat mengatur kecapaian dan 

aksi sendiri, menetukan target untuk mereka, mengevaluasi kesuksesan 

mereka saat mencapai target tersebut, dan memberikan penghargaan pada 

diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut.  

  Adapun menurut Uno (2012: 22) Regulasi diri adalah perilaku yang 

bertanggung jawab atas pengaturan segala perilakunya sendiri, dengan 

tujuan agar bisa lebih mandiri, lebih independen, dan lebih mampu 

memperediksikan masa depannya, yaitu menentukan tujuan, memonitor dan 

mengevaluasi kemajuan dan memberi penguatan diri.  

  Kemudian Hidayat (2013: 2) menyampaikan bahwa regulasi diri atau 

pengaturan diri adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk 

memunculkan dan memonitor sendiri pikiran, perasaan dan berperilaku 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam hal ini ialah tujuan belajar. 

Lebih dari itu, jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi diri adalah 

kemampuan seseorang dalam mengatur perilakunya sendiri, meliputi 

metakognisi, motivasi, dan perilaku. 

  Selanjutnya Feist & Feist (2017: 62) menjelaskan bahwa regulasi diri 

merupakan kemampuan manusia mengatur dirinya sendiri, mempengaruhi 
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tingkah lakunya dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan 

kognitif, serta mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Self 

regulation merupakan kemampuan diri untuk mengatur perilaku dan 

tindakan, serta berbagai daya penggerak utama kepribadian manusia. 

Seseorang harus mampu mengatur perilaku diri sendiri guna mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

  Dari beberapa teori di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi diri 

merupakan proses di mana seorang mampu memanipulasi pikiran dan 

tingkah lakunya untuk mencapai tujuan yang optimal dengan menentukan 

target pencapaian, dan melanjutkan setiap target yang akan dicapai. 

2.2.2.2 Aspek-Aspek Regulasi diri 

   Regulasi diri dalam penelitian Musyrifah (2016: 5) tercakup dalam 

beberapa aspek yang disampaikan oleh Bandura yaitu terdiri dari 6 aspek, 

di antarantya sebagai berikut: 

1) Standar dan tujuan yang ditentukan sendiri (Self-Determinet standart 

and Goals) 

  Sebagaimana manusia yang mengatur diri, cenderung memiliki 

standar-standar yang umum bagi perilaku. Standar yang menjadi kriteria 

untuk mengevaluasi performa dalam situasi spesifik. Membuat tujuan-

tujuan tertentu yang dianggap bernilai dan menjadi arah dan sasaran 

perilaku seseorang. Memenuhi standar-standar dan meraih tujuan-tujuan 



42 
 

 
 
 

 

 

yang memberi kepuasan (self- satisfaction), meningkatkan self-afficacy, dan 

memacu sesorang untuk meraih lebih besar lagi. 

2) Pengaturan Emosi (Emosional Regulated) 

  Yaitu selalu menjaga atau mengelola setiap perasaan seperti amarah, 

dendam, kebencian, atau kegembiraan yang berlebihan agar tidak 

menghasilkan respon yang kontraproduktif, pengaturan emosi yang 

efektif sering melibatkan 2 cabang. 

3) Instruksi Diri (Self-intruction) 

  Instruksi yang seseorang berikan kepada dirinya sendiri sembari 

melakukan sesuatu yang kompleks, memberi sarana untuk mengingatkan 

diri mereka sendiri tentang tindakan-tindakan. 

4) Monitoring Diri (Self Monitoring) 

  Bagian penting selanjutnya adalah mengamati diri sendiri saat 

sedang melakukan sesuatu atau sebuah observasi diri. Agar membuat 

kemajuan ke arah tujuan-tujuan yang penting, seseorang harus sadar 

tentang seberapa baik yang sedang dilakukan. Kemudian membuat 

kemajuan ke arah tujuan-tujuan tertentu, lebih mungkin melanjutkan 

usaha-usaha. 

5) Evaluasi Diri (Self-Evaluation) 

  Setiap apa yang kita lakukan dimanapun kita berada prilaku kita 

akan dinilai oleh orang lain, meski demikian agar seseorang mampu 
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mengatur dirinya sendiri seseorang harus bisa menilai perilakunya sendiri 

dengan kata lain seseorang itu akan melakukan evaluasi. 

6) Kontingensi yang ditetapkan diri sendiri (Self-imposed 

Contingencies) 

  Ketika seseorang menyelesaikan sesuatu yang telah dirancang 

sebelumnya, khususnya jika tugas tersebut rumit dan menantang 

seseorang itu akan merasa bangga pada dirinya sendiri dan memuji 

dirinya atas keberhasilan yang dia capai. Sebaliknya ketika gagal 

menyelesaikan sebuah tugas, seseorang akan merasa tidak senang dengan 

performanya sendiri, merasa menyesal atau malu, oleh karena itu 

penguatan atau hukuman yang ditetapkan sendiri yang menyertai suatu 

perilaku itu sangat penting 

  Maka dari paparan di atas bahwa aspek-aspek regulasi diri tersebut 

merupakan indikasi atau perilaku manusia yang dapat dikategorikan 

sebagai manusia yang bisa meregulasikan dirinya-sendiri melalui 

beberapa aspek-aspek yang telah ditegaskan oleh bandura di atas.  

2.2.2.3 Bentuk-Bentuk Regulasi diri 

 Selain itu berbagai ragam bentuk  perwujudan regulasi diri tersebut, 

menurut Chairani dan Subandi (2010: 32) mengatakan beberapa bentuk 

regulasi diri yang berdasarkan pada teori detereminasi diri, yaitu: 

1) Introjected regulation  



44 
 

 
 
 

 

 

  Individu menjadikan motivasi di luar dirinya sebagai motivasi 

dirinya melalui proses tekanan internal, seperti rasa cemas dan adanya 

perasaan bersalah. 

2) Eksternal regulation  

   Perilaku diri seseorang yang dipengaruhi oleh adanya faktor dari 

luar berupa hadiah dan batasan-batasan. Perilaku yang ditampilkan bukan 

dari keinginan diri sendiri, tetapi dikontrol oleh sumber lain. seperti 

adanya rasa berkewajiban atau tekanan. 

3) Intrinsically Motivated Behavior 

   Muncul secara sukarela tanpa adanya keterkaitan dengan faktor 

eksternal karena individu merasa suatu aktivitas bernilai. 

4) Amotivation Regulation  

   Keadaaan pada saat individu merasakan tidak adanya hubungan 

antara tindakan dan hasil dari tindakan tersebut, individu yang berada 

pada posisi ini akan memiliki keinginan yang rendah untuk bertindak. 

5) Identifed Regulation  

   Perilaku muncul sebagai pilihan pribadi bukan untuk kepuasan dan 

kesenangan, tetapi untuk mencapai suatu tujuan. individu merasakan 

dirinya diarahkan oleh tujuan. 

     Pernyataan di atas tersebut bentuk dari regulasi diri yang bisa 

dinilai oleh masyarakat luas dengan ekspresi yang mereka wujudkan 
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dengan cara yang beragam. Sehingga bentuk-bentuk regulasi diri dapat 

dikenali dengan mudah tentunya dengan teori yang telah dipaparkan 

sebagai cara pandang. 

2.2.2.4 Regulasi Diri dalam Pandangan Islam 

 Regulasi diri tentunya tidak hanya dikaji oleh ilmuan barat salah 

satunya oleh Bandura. Di sisi lain regulasi diri juga dijelaskan dalam 

(QS.  Al-Hasyr : 18) yang berbunyi sebagai berikut: 

                          

               

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.” 

 

 

  berdasarkan ayat atas, dapat dipahami bahwa  adanya  perencanaan  

yang baik dalam diri manusia atas segala tindakan selama di dunia, 

sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Manusia 

sepanjang hidupnya harus intropeksi memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti 

manusia harus memiliki rencana dan target, sehingga manusia memiliki 

hidup yang terarah dan tidak merugi.  
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  Perencanaan merupakan proses untuk menentukan ke mana harus 

melangkah dan mengidentifikasi berbagai persyaratan yang dibutuhkan 

dengan cara efektif dan efisien, dengan implikasi perencanaan yang 

benar. Maka langkah awal dari sebuah tatanan proses manajemen sudah 

terumus dan terarah dengan baik. Perumusan dan arah yang benar 

merupakan bagian jaminan terbesar maka kebaikan itu yang siap untuk 

digenggam dan dinikmati. 

 Selain ayat di atas, (QS. Ar-Ra’du : 11) juga menjelaskan tentang 

regulasi diri yang berbunyi: 

                            

                             

                   

 

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya 

atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang 

ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia”. 

 

  Dari ayat di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pada 

dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengontrol 

dirinya, hal tersebut dipengaruhi oleh motivasi yang kuat ialah dari diri 
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seseorang. Motivasi sangat berpengaruh dalam gerak-gerik manusia 

dalam perilaku. Peranan motivasi itu sangat besar, artinya dalam 

mengarahkan seseorang terhadap tingkah laku keseharian, namun 

terdapat motivasi tertentu yang sebenarnya timbul dalam diri manusia 

karena terbukanya hati manusia terhadap hidayah Allah. 

  Manusia memotivasi dan mengarahkan tindakan mereka melalui 

kontrol proaktif dengan membuat tujuan yang bernilai, kemudian 

menggerakkan kemampuan serta usaha mereka berdasarkan estimasi 

yang bersifat antisipatif mengenai apa yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan. 

2.2.2.5 Faktor-Faktor Pengaruh Regulasi Diri 

 Regulasi diri tentunya tidak secara langsung bisa dimiliki oleh 

manusia. Hal tersebut tentunya akan ada rentetan proses sehingga 

manusia itu mempunyai regulasi diri dengan baik. Menurut Zimmerman 

dan Pons sebagaimana dikutip Ghufron (2010: 60) ada tiga faktor yang 

mempengaruhi regulasi diri, yaitu: 

1) Individu (diri) 

    Faktor individu meliputi hal-hal di bawah ini: 

a) Pengetahuan individu, semakin banyak dan beragam 

pengetahuan yang dimiliki individu akan semakin membantu 

individu dalam meregulasi diri. 

b) Tingkat kemampuan metakognisi yang dimiliki individu yang 

semakin tinggi akan membantu pelaksanaan pengelolaan diri 

dalam diri individu. 
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c) Tujuan yang ingin dicapai, semakin banyak dan kompleks 

tujuan yang ingin diraih, semakin besar kemungkinan individu 

melakukan regulasi diri. 

 

2) Perilaku  

  Perilaku mengacu kepada upaya individu mengunakan 

kemampuan yang dimiliki. Semakin besar dan optimal upaya yang 

dikerahkan individu dalam mengatur dan mengorganisasi suatu aktivitas. 

Maka akan meningkatkan pengelolaan atau regulasi diri individu. Feist & 

Feist (2017: 163)  menyatakan dalam perilaku ini, ada tiga tahap yang 

berkaitan dengan pengelolaan diri atau regulasi diri, diantaranya:  

a) Observasi Diri 

Performa itu harus diperhatikan oleh seseorang dalam 

observasi diri, walaupun perhatian tersebut belum tentu tuntas dan 

akurat. Maka sesorang harus selektif terhadap beberapa aspek 

perilakunya, dengan observasi diri. Seseorang akan tahu tentang 

seberapa besar dan sedikitnya perubahan kemajuan dalam dirinya. Hal 

ini mencakup nilai kualitas dan kuantitas. 

b) Proses Penilaian 

Proses penilaian akan membantu seseorang dalam meregulasi 

perilaku seseorang melalui proses mediasi kognitif. Seseorang tidak 

hanya mampu untuk menyadari dirinya secara selektif, tetapi juga 

menilai seberapa berharga tindakannya yang dia buat untuk dirinya 
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sendiri. Seseorang bisa membandingkan hasil yang ia peroleh dengan 

hasil yang diperoleh orang lain dengan standart pribadi, performa 

rujukan, pemberian nilai pada kegiatan, dan atribusi pada penampilan. 

c) Reaksi Diri 

Manusia memiliki standar performa untuk menilai dirinya. 

Reaksi diri merupakan respon negatif maupun positif terhadap hasil 

pencapaian. Manusia menciptakan inisiatif tindakannya melalui 

penguatan diri (reward) dan hukuman diri (punishment). 

3) Lingkungan 

 Teori sosial kognitif mencurahkan perhatian khusus pada pengaruh 

sosial dan pengalaman pada fungsi manusia. Hal ini bergantung pada 

bagaimana lingkungan itu mendukung atau tidak mendukung. 
 

  Sedang menurut Cobb (2003: 55), menyatakan bahwa self 

regulated learning diengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah self 

efficacy, motivasi dan tujuan. 

a) Self efficacy 

  Secara umum, self-efficacy adalah penilaian seseorang tentang 

kemampuannya sendiri untuk menjalankan perilaku tertentu. Peserta 

didik yang memiliki self efficacy yang tinggi akan meningkatkan 

penggunaan kognitif dan strategi self regulated learning. Individu 

yang merasa mampu menguasai suatu keahlian atau melaksanakan 
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suatu tugas akan lebih siap untuk berpartisipasi, bekerja keras. Lebih 

ulet dalam menghadapi kesulitan, dan mencapai level yang lebih 

tinggi. 

b) Motivasi 

  Motivasi adalah sesuatu yang menghidupkan (energize), 

mengarahkan dan mempertahankan perilaku; motivasi membuat 

individu bergerak, menempatkan mereka dalam suatu arah tertentu, 

dan menjaga mereka agar terus bergerak. Individu cenderung akan 

lebih efisien mengatur waktunya dan efisien dalam belajar apabila 

memiliki motivasi belajar. Motivasi yang berasal dari dalam diri 

seseorang (intrinsik) cenderung akan lebih memberikan hasil positif 

dalam proses belajar dan meraih prestasi yang baik. Motivasi ini 

akan lebih stabil bila dibandingkan dengan motivasi yang berasal 

dari luar diri (ekstrinsik). Walaupun demikian bukan berarti motivasi 

dari luar diri (ekstrinsik) tidak penting. Kedua jenis motivasi ini 

sangat berperan dalam proses belajar. 

c) Tujuan (goal) 

  Merupakan penetapan tujuan apa yang hendak dicapai 

seseorang. Goal merupakan kriteria yang digunakan indvidu untuk 

memonitor kemajuan mereka dalam belajar. Goal memiliki dua 

fungsi dalam self regulated learning yaitu menuntun individu untuk 
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memonitor dan mengatur usahanya dalam arah yang spesifik. Selain 

itu goal juga merupakan kriteria bagi individu untuk mengevaluasi 

performansi mereka. 

4) Faktor Transendental 

  Faktor transendental dipengaruhi oleh adanya kehadiran Tuhan 

dalam proses penjagaan yang memberi kekuatan kepada seseorang 

untuk meregulasi diri, baik bersifat internal maupun eksternal. Faktor 

ini berupa niat dan tujuan yang murni semata-mata hanya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa (YME). 

  Maka dari pendapat di atas bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi regulasi diri manusia. Sehingga pada akhirnya 

manusia yang mengalami faktor-faktor tersebut sangat dimungkinkan 

dengan baik mengatur dirinya sendiri dan mengontrol dirinya ke 

jalan yang baik dalam tujuan yang baik pula. 

2.2.3 Konseling Kelompok  

2.2.3.1 Pengertian konseling Kelompok 

 Konseling kelompok suatu proses di mana konselor terlibat dalam 

hubungan dengan sejumlah klien pada waktu yang sama. Jumlahnya 

dapat bervariasi, idealnya maksimal enam meskipun biasanya jumlah 

tersebut berkisar antara empat sampai delapan. Menurut Wibowo (2005: 

18) menyatakan konseling kelompok adalah suatu proses interpersonal 

yang dinamis yang menitik beratkan (memusatkan) pada kesadaran 
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berpikir dan tingkah laku, melibatkan fungsi terapeutis, berorientasi pada 

kenyataan, ada rasa saling percaya mempercayai, ada pengertian, 

penerimaan dan bantuan. 

  Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Olsen 

(2005: 18) menyatakan bahwa konseling kelompok merupakan 

pengalaman terapeutik bagi orang-orang yang tidak mempunyai masalah-

masalah emosional yang serius. Dalam konseling kelompok ada 

hubungan antara konselor dengan anggota kelompok penuh rasa 

penerimaan, kepercayaan dan rasa aman. Hubungan ini anggota 

kelompok (klien) belajar menghadapi, mengekspresikan dan menguasai 

perasaan-perasaan atau pemikiran-pemikiran yang mengganggunya yang 

merupakan masalah baginya. 

  Kemudian menurut Gazda (2005: 19) menyatakan bahwa konseling 

kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat 

pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi 

terapi seperti sifat permisif, berorientasi pada kenyataan, katarsis, saling 

mempercayai, saling memperlakukan dengan mesra, saling pengertian, 

saling menerima dan saling mendukung. 

  Maka dari beberapa pernyataan di atas konseling kelompok 

merupakan bantuan yang dilakukan oleh pemimpin kelompok yang 

dilaksankan dalam dinamika kelompok untuk membantu merumuskan 
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persoalan-persoalan komplek yang dihadapi klien sehingga masalah bisa 

dipecahkan oleh klien sendiri yang didasarkan saling menerima dan 

saling mendukung satu sama lain.. 

2.2.3.2 Tujuan Konseling Kelompok  

 Tujuan yang ingin dicapai dalam konseling kelompok adalah 

pengembangan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi 

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

masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok 

yang lain.   

  Menurut Correy (2009: 89) menyatakan berdasarkan visi dan misi 

konseling kelompok serta kebutuhan siswa, tujuan umum konseling 

kelompok; adalah 

1) Memberikan kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan 

siswa berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar dan karir. 

2) Membantu menghilangkan titik-titik lemah yang dapat menganggu 

siswa berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 

3) Membantu mempercepat dan memperlancar penyelesaian masalah 

yang dihadapi siswa berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar, dan 

karir. 

 

 Secara khusus layanan konseling kelompok bertujuan membantu 

siswa dalam hal: 

1) Belajar mengembangkan kemampuan mengenal diri terkait dengan 

aspek moral, intelektual dan emosional. 

2) Belajar mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri dan 

lingkungan. 

3) Belajar mengembangkan penerimaan diri dan perasaan menghargai 

diri-sendiri 
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4) Belajar meningkatkan kesadaran diri, sehingga merasa bebas dan 

dapat lebih tegas dalam memilih dan menentukan. 

5) Belajar untuk memberikan umpan balik dan konfrontasi demi 

kepentingan dan perkembangan pribadi orang lain. 

6) Belajar menjadi konkruen dengan diri-sendiri, dapat menyatakan apa 

yang dipikirkan dan dipercaya. 

7) Belajar mengungkapkan sikap dan perilaku sosial yang bertanggung 

jawab. 

 

 Tujuan tersebut merupakan tolak ukur suksesnya pelayanan 

konseling kelompok yang dilaksanakan, sehingga dengan adanya tolak 

ukur tersebut tidak perlu melakukan sesi konseling yang panjang. Namun 

walupun dengan waktu yang relatif singkat konseling bisa diselesaikan 

dengan indikasi bahwa tujuan dari konseling kelompok tersebut telah 

tercapai. 

2.2.3.3 Tahap-Tahap Konseling Kelompok 

 Konseling kelompok merupakan kegiatan yang membutuhkan 

tahapan-tahapan penting dalam mensukseskan jalannya konseling 

kelompok. Adapun menurut Prayitno dkk (2014: 47) menyatakan bahwa 

dalam pelaksaan proses konseling kelompok dapat dilaksanakan 

beberapa tahapan-tahapan diantaranya sebagai berikut: 

2.2.3.3.1 Tahap Pembentukan/Tahap Awal 

  Kegiatan ini merupakan tahapan pengenalan, pelibatan diri,atau 

proses memasukkan diri ke dalam kelompok. Untuk keperluan ini, 

tempat duduk peserta diatur dengan membentuk sebuah lingkaran, 

sehingga setiap anggota kelompok dapat melihat satu sama lainnya 
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secara langsung, serta dapat terlibat secara penuh dalam kegiatan 

kelompok yang akan berlangsung. 

  Pembimbing kelompok memulai kegiatan dengan mengucapkan 

salam terima kasih atas kehadiran para peserta pada hari itu sesuai 

dengan janji yang telah disepakati bersama. Kemudian, dilanjutkan 

dengan menjelaskan beberapa hal seperti, pengertian bimbingan 

konseling kelompok, tujuan bimbingan konseling kelompok, cara 

pelaksanaan, dan asas-asas yang perlu dilaksanakan. 

2.2.3.3.2 Tahap Peralihan/Tahap Transisi 

  Dalam tahap ini, Pembimbing Kelompok bertugas membawa peserta 

melewati tahap peralihan yang dikenal sebagai tahap yang mencekam, 

dan mencengangkan. Pembimbing Kelompok memantapkan kembali asas 

kerahasiaan, asas keterbukaan, asas sukarelaan, dan asas kenormatifan. 

Kemudian, Pembimbing Kelompok membawa peserta untuk memikirkan 

dalam waktu kurang lebih 1-2 menit apa yang dirasakannya pada saat itu, 

apa yang dipikirkannya, dan sebagainya. 

2.2.3.3.3 Tahap Kegiatan Pokok 

 Tahap ini merupakan kegiatan sebenarnya dari konseling kelompok. 

Tahap ini seluruh peserta berpikiran aktif dan terbuka mengemukakan 

apa yang dirasakannya, dipikirkannya, dan apa yang dialaminya, yaitu 
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mengemukakan sebuah masalah pribadi yang sedang dialami atau 

dideritanya. 

 Selanjutnya dalam tahap ini dibahas satu masalah yang muncul saat 

itu, yaitu dari salah seorang peserta. Seluruh peserta sepakat untuk 

membahas masalah tersebut secara lebih luas, mendalam dan 

menyeluruh. Untuk ini, seluruh peserta mengemukakan ide, saran, dan 

pendapat serta tanggapan terhadap permasalahan yang dikemukakan itu, 

hingga masalah itu dapat dibahas dengan tuntas dan semua peserta 

merasa gembira karena dapat berperan aktif.  

2.2.3.3.4 Tahap Penyimpulan dan Pengakhiran 

 Pada kegiatan ini, perhatian semua anggota kelompok tertuju pada 

hasil yang dicapai dalam pembahasan masalah yang dihadapi. Untuk itu, 

Pembimbing Kelompok meminta beberapa orang anggota kelompok 

menyimpulkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok hari itu. 

Juga kesan-kesan masing-masing anggota kelompok diungkapkan. 

Mengingat waktu yang tidak memungkinkan lagi, maka pertemuan 

diakhiri dan ditutup dengan doa, dan setelah itu bernyanyi bersama 

dengan penuh keakraban sambil bersalaman, dan bahkan ada yang saling 

berpelukan. 

  Maka berdasarkan beberapa tahapan di atas konseling kelompok 

akan  lebih terarah dan akan lebih menyesuaikan dengan kondisi kapan 
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waktunya anggota kelompok memperkenalkan diri sehingga lebih kenal 

satu sama lain, anggota kelompok mengutarakan persoalan yang dihadapi 

dan kapan waktunya konseling kelompok diakhiri. 

2.2.3.4 Kelebihan dan Keterbatasan Konseling Kelompok  

 Konseling kelompok sebagai salah satu layanan pemberian bantuan 

kepada individu-individu yang sedang berkembang untuk mencapai 

perkembangan yang optimal di mana mempunyai kelebihan-kelebihan. 

Menurut Wibowo (2005: 42) konseling kelompok dalam kegiatan 

konseling memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh jenis 

layanan lainnya. 

 Pertama, adalah kepraktisan. Dalam waktu yang relatif singkat 

konselor dapat berhadapan dengan seumlah siswa di dalam kelompok 

dalam upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan yang berkaitan 

dengan pencegahan, pengembangan pribadi dan pengatasan masalah. 

 Kedua,  adalah di dalam konseling kelompok anggota akan belajar 

untuk berlatih tentang perilaku yang baru. Jadi konseling kelompok 

sesungguhnya merupakan mikrokosmik sosial, artinya apabila seseorang 

dapat berubah di dalam kelompok, diharapkan bahwa ia dapat berubah di 

dunia yang lebih luas. Kelompok dapat digunakan sebagai ajang latihan 

untuk mengubah perilaku yang kurang memuaskan menjadi lebih 

memuaskan. 
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  Ketiga, adalah anggota kelompok mempunyai kesempatan untuk 

saling memberi bantuan, menerima bantuan dan berempati dengan tulus 

di dalam konseling kelompok. Keadaan ini menumbuhkan harga diri, 

keyakinan diri dan suasana yang positif diantara anggota, sehingga 

mereka akan merasa diterima, dimengerti, dan menambah rasa positif 

dalam diri mereka. 

 Keempat, motivasi manusia muncul dari hubungan kelompok kecil. 

Manusia membutuhkan penerimaan, pengakuan, dan afiliasi, apabila 

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

dan apa yang disebut ciri-ciri pribadi sebagai ciri unik individu yang 

berakar dari pola afiliasi kelompok yang menentukan konteks sosial 

seseorang hidup dan berfungsi dapat diwujudkan melalui intervensi 

konseling kelompok. 

  Kelima, setiap usaha untuk mengubah perilaku manusia di luar 

lingkungan alam di mana individu bekerja dan hidup sangat tergantung 

pada efektivitas tingkat transfer pelatihan yaitu, perilaku-perilaku baru, 

pemahaman dan sikap yang harus ditransfer secara sukses dari setting 

kelompok ke kehidupan siswa. 

  Keenam, konseling kelompok mempunyai manfaat besar untuk 

bertindak sebagai miniatur situasi sosial, atau laboratorium yang mana 

individu-individu (anggota kelompok) tidak hanya mempelajari perilaku-
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perilaku baru tetapi mencoba, mempraktekkan dan memguasai perilaku-

perilaku ini dalam satu situasi yang hampir sama dengan lingkungan 

yang sebenarnya individu berasal. 

 Ketujuh,melalui konseling kelompok individu-individu mencapai 

tujuannya dan berhubungan dengan individu-indvidu lain dengan cara 

yang produktif dan inovatif. Keadaan nyata yang dihadirkan dalam 

kegiatan konseling kelompok, merupakan keunggulan yang tidak 

dijumpai dalam konseling invidual. 

  Kedelapan, konseling kelompok lebih sesuai bagi siswa yang 

membutuhkan untuk belajar lebih memahami orang lain dan lebih 

menghargai kepribadian orang lain, membutuhkan untuk bertukar pikiran 

dan berbagi perasaan dengan orang lain, yang mudah berbicara tenang 

dirinya, yang dapat mengambil manfaat dari umpan balik yang diberikan 

oleh seorang teman serta merasa tertolong dengan umpan balik itu. 

  Sehingga dengan kelebihan-kelebihan tersebut di atas dapat menjadi 

acuan bagi konselor untuk membantu klien secara kelompok dalam 

mengentaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh klien sehingga 

diharapkan tujuan dari kegiatan konseling dapat tercapai lebih cepat dan 

efektif. 

  Disamping kelebihan-kelebihan konseling kelompok di atas terdapat 

kelemahan-kelemahan pada konseling kelompok. Menurut Wibowo 
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(2005: 47) menyampaikan pula bahwa konseling kelompok juga 

memiliki beberapa keterbatasan/kelemahan yang harus diperhatikan oleh 

konselor antara lain sebagai berikut: 

1) Tidak semua cocok berada dalam kelompok, beberapa diantaranya 

membutuhkan perhatian dan intervensi individual.  

2) Tidak semua siswa siap atau bersedia untuk bersikap terbuka dan 

jujur mengemukakan isi hatinya terhadap teman-temannya di dalam 

kelompok, lebih-lebih bila yang akan dikatakan terasa memalukan 

bagi dirinya. 

3) Persoalan peribadi satu-satu anggota kelompok mungkin kurang 

mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya, karena 

perhatian kelompok terfokus pada persoalan pribadi anggota yang 

lain, sebagai akibatnya siswa tidak akan merasa puas. 

4) Sering siswa mengharapkan terlalu banyak kelompok, sehingga tidak 

berusaha untuk berubah 

5) Sering kelompok bukan dijadikan sarana untuk berlatih melakukan 

perubahan, tetapi justru dipakai sebagai tujuan. oleh karena 

seseorang merasa terlalu nyaman di dalam kelompok, ia kemudian 

tidak mau mencoba perilakunya yang baru karena takut 

meninggalkan rasa nyaman yang diperolehnya di dalam kelompok. 

6) Seringkali kelompok tidak berkembang dan dapat mengurangi arti  

kelompok sebagai sarana belajar karena hanya untuk kepentingan 

seorang belaka. 

7) Peran konselor menjadi lebih menyebar dan kompleks, karena yang 

dihadapi tidak hanya satu orang tetapi banyak orang. Konselor harus 

mampu secara simultan mengarahkan setiap siswa, memberi respon 

interaksi di antara para anggota dan mengamati dinamika 

darikelompok tersebut. 

8) Sulit untuk dibina kepercayaan, untuk itu dibutuhkan norma dan 

aturan main khusus mengenai konfidensialitas. 

9) Untuk menjadi konselor tidak cukup mempunyai dasar teori dan 

terlatih untuk memimpin kelompok, dikhawatirkan justru membuat 

lebih buruk keadaan daripada memperbaikinya. 

 

  Adanya kelemahan-kelemahan di atas bisa dijadikan tantangan 

tersendiri untuk mempersiapkan dalam mengantispasi gagalnya 

konseling. Sehingga konselor lebih mempersiapkan diri untuk 
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mengadakan layanan konseling kelompok, dengan kesiapan konselor bisa 

menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada kegiatan konseling 

kelompok. 

2.2.4 Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

2.2.4.1 Pengertian Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

  Istilah Rational Emotive Behavior Therapy sukar diganti dengan 

istilah bahasa Indonesia yang mengena, namun Winkel (2010: 429) 

mendeskripsikan pendekatan rational emotive behavior therapy corak 

konseling yang menekankan kebersamaan dan interaksi antara berfikir 

dengan akal sehat (rational think), berperasaan (emoting), dan berprilaku 

(acting), serta sekaligus menekankan bahwa suatu perubahan yang 

mendalam dalam cara berfikir dapat menghasilkan perubahan yang 

berarti dalam cara berperasaan dan berprilaku. Maka, orang yang 

mengalami gangguan dalam alam perasaannya, harus dibantu untuk 

meninjau kembali caranya berfikir dan memanfaatkan akal sehat.  

  Adapun menurut Sukardi (1985: 88) menjelaskan pendekatan 

konseling Rational Emotive Therapy adalah suatu pendekatan konseling 

yang bertujuan untuk mengatasi pikiran yang tidak logis tentang diri 

sendiri dan lingkungannya. Rational emotive behavior therapy (REBT) 

dikembangkan oleh seorang eksistensialis Albert Ellis pada tahun 1962. 

Sebagaimana diketahui aliran ini dilatarbelakangi oleh filsafat 

eksistensialisme yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya. 
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Manusia adalah subyek sadar akan dirinya dan sadar akan objek-objek 

yang dihadapinya. Manusia adalah makhluk berbuat dan berkembang dan 

merupakan individu dalam satu kesatuan yang berarti; manusia bebas, 

berfikir, bernafsu, dan berkehendak. 

    Berdasarkan pendapat di atas bahwa pendektan konseling rational 

emotive behavior therapy merupakan suatu pendekatan konseling yang 

menekankan pada believe, melalui cara berfikir yang logis dan rasional. 

Diharapkan dengan cara berfikir yang rasional klien bisa menghadapi 

persoalan-persoalan yang melanda dirinya dengan baik. 

2.2.4.2 Konsep dasar Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) 

  Intervensi konseling yang digunakan tentunya memerlukan konsep 

dasar dalam memahami teori yang akan digunakan dalam membantu 

klien. Salah satunya melalui pendekatan rational emotve behavior 

therapy. Adapaun konsep dasar rational emotve behavior therapy 

menurut  Ellis  (2007: 69) adalah sebagai berikut: 

1) Pemikiran manusia adalah penyebab dasar dari gangguan emosional. 

Reaksi emosional yang sehat maupun yang tidak, bersumber dari 

pemikiran itu. 

2) Manusia mempunyai potensi pemikiran rasional dan irrasional. 

Dengan pemikiran rasional dan inteleknya manusia dapat terbebas 

dari gangguan emosional. 

3) Pemikiran irrasional bersumber pada posisi biologis lewat 

pengalaman masa kecil dan pengaruh budaya. 

4) Pemikiran dan emosi tak dapat dipisahkan. 

5) Berfikir logis dilakukan dengan simbol-simbol bahasa. 

6) Pada diri manusia sering terjadi self verbalization, yaitu mengatakan 

sesuatu terus-menerus kepada dirinya. 
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7) Pemikiran tak logis /irrasional dapat dikembalikan kepada pemikiran 

logis dengan reorganisasi persepsi. Pemikiran tak logis itu merusak 

dan merendahkan diri melalui emosionalnya. Ide-ide irrasional 

bahkan dapat menimbulkan neurosis dan psikosis.  

 

  Kemudian Gladding (2015: 266) berpendapat bahwa Ellis percaya 

bahwa manusia mempunyai kepedulian diri dan kepedulian sosial. 

Bagaimanapun juga, rational emotive behaviour therapy (REBT) juga 

menganggap manusia “rasional dan irrasional, masuk akal sekaligus 

gila”. Menurut Ellis (2007: 32) dualitas tersebut tertanam secara biologis 

dan berkelanjutan sampai cara berfikir yang baru dipelajari. Pikiran 

irasional, atau seperti yang didefinisikan oleh Ellis keyakinan irrasional, 

melibatkan pembentukan pikiran yang mengganggu dan menjengkelkan. 

   Meskipun Ellis tidak membahas tahap perkembangan individu, dia 

berpendapat bahwa anak-anak lebih gampang terkena pengaruh dari luar 

dan memiliki cara berfikir yang tidak rasional daripada orang dewasa. 

Pada dasarnya, dia meyakini bahwa manusia itu naif, mudah disugesti, 

dan mudah terusik. Secara keseluruhan, orang mempunyai kemampuan 

di dalam dirinya sendiri untuk mengontrol pikiran, perasaan, dan 

tindakan, tetapi pertama-tama dia harus menyadari apa yang mereka 

katakan pada diri sendiri (bicara pada diri sendiri) untuk mendapatkan 

komando atas kehidupannya. Ini adalah masalah kesadaran pribadi.  

   Pikiran tidak sadar tidak termasuk di dalam konsep Ellis tentang 

sifat manusia. Lebih jauh lagi, Ellis percaya bahwa adalah suatu 
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kesalahan, jika orang mengevaluasi atau menilai diri sendiri melebihi 

gagasan bahwa semua orang adalah makhluk yang bisa berbuat salah. 

2.2.4.3 Peranan Konselor  

   Pada pendekatan rational emotive behaviour therapy (REBT), 

konselor harus aktif dan langsung. Menurut  Winkel (2010: 234) Mereka 

adalah instruktur yang mengajarkan dan membetulkan kognisi kliennya. 

melawan keyakinan yang tertanam kuat membutuhkan lebih dari sekedar 

logika, dibutuhkan  repetisi yang konsisten. Oleh karena itu, konselor 

harus menyimak dengan cermat untuk menemukan pernyataan tidak logis 

atau salah dari kliennya dan keyakinan yang bertentangan.  

   Ellis telah mengindentifikasi beberapa karakteristik yang cocok 

untuk konselor rational emotive behaviour therapy (REBT). Konselor 

harus cerdas, berwawasan, empatik, respek, tulus, konkret, bertekad kuat, 

ilmiah, berminat membantu orang lain, dan pengguna rational emotive 

behaviour therapy (REBT). 

2.2.4.4 Tujuan Terapi Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT) 

   Tujuan merupakan sasaran yang menjadi patokan konseling di 

mana menjadi penentu berhasil dan tidaknya konseling tersebut. Menurut 

Gladding (2012: 267) Tujuan utama rational emotive behaviour therapy 

(REBT), berfokus pada membantu orang untuk menyadari bahwa mereka 

dapat hidup lebih rasional dan produktif. Rational emotive behaviour 
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therapy (REBT) membantu klien agar berhenti membuat tuntutan dan 

merasa kesal melalui “kekacauan” klien, dalam rational emotive 

behaviour therapy (REBT) dapat mengekspresikan beberapa perasaan 

negatif, tetapi tujuan utamanya adalah membantu klien agar tidak 

memberikan tanggapan emosional melebihi yang selayaknya terhadap 

suatu peristiwa. 

   Tujuan lain dari rational emotive behaviour therapy (REBT) 

menurut Prayitno (1995: 81) adalah membantu orang mengubah 

kebiasaan berfikir atau bertingkah laku yang menghancurkan diri-sendiri. 

Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengajarkan model 

A-B-C-D-E dari rational emotive behaviour therapy (REBT) kepada 

klien. (A) berarti mengaktifkan pengalaman; (B) mewakili pendapat 

orang mengenai pengalamn tersebut; (C) adalah reaksi irasional terhadap 

B: (D) adalah menjauhkan pemikiran irasional, biasanya dengan bantuan 

konselor rational emotive behaviour therapy (REBT), dan 

menggantikannya dengan (E) pemikiran yang efektif dan filosofi peribadi 

baru yang akan membantu klien mencapai kepuasan hidup yang lebih 

besar.  

   Melalui proses di atas, rational emotive behaviour therapy (REBT) 

membantu orang belajar bagaimana mengenali suatu anatomi emosional 

yaitu mempelajari bagaimana perasaan terkait dengan pikiran. Rational 



66 
 

 
 
 

 

 

emotive behaviour therapy (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 berfikir secara rasional untuk mengubah tingkah laku 

menghancurkan diri dan dengan membantunya mempelajari cara 

bertindak yang baru.  

2.2.4.5 Proses Terapi Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT) 

   Proses pada dasarnya merupakan rentetan suatu kegiatan yang di 

dalamnya bertujuan untuk menyelesaian persoalan. Menurut Ellis (2007: 

79) proses terapi rational emotive behavior therapy sebagai berikut: 

1) Konselor berusaha menunjukkan klien kesulitan yang dihadapi 

sangat berhubungan dengan keyakinan irrasional, dan menunjukkan 

bagaimana klien harus bersikap rasional dan mampu memisahkan 

keyakinan irrasional dengan rasional. 

2) Setelah klien menyadari gangguan emosi yang bersumber dari 

pemikiran irrasional, maka konselor menunjukkan pemikiran klien 

yang irrasional, serta klien berusaha mengubah kepada keyakinan 

yang rasional. 

3) Konselor berusaha agar klien menghindarkan diri dari ide-ide 

irrasionalnya, dan konselor berusaha menghubungkan antara ide 

tersebut dengan proses penyalahan dan perusakan diri. 

4) Proses terakhir konselng adalah konselor berusaha menantang klien 

untuk megembangkan filosofia kehidupan yang rasional, dan 

menolak kehidupan yang irrasional dan fiktif. 

 

  Menurut winkel (2010: 235) Beberapa komponen penting dalam 

pelaku irrasional dapat dijelaskan dengan simbol-simbol berikut: 

  A = Activating event atau peristiwa yang menggerakkan individu. 

IB =   Irrational Belief, keyakinan irrasional terhadap A. IC = Irrational 
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Consequences, konsekuensi dari pemikiran irrasional terhadap emosi, 

melalui self-verbalization. D = Dispute irrational belief, keyakinan yang 

saling bertentangan. CE = Cognitive Effect, efek kognitif yang terjadi 

karena pertentangan  dalam keyakinan irrasional. BE = Behavioral Effect, 

terjadi perubahan perilaku karena keyakinan irrasional. 

  Rentetan kegiatan tersebut merupakan proses pendekatan rational 

emotive behavior therapy yang menfokuskan kepada rasional alias 

berfikir secara logis dalam menghadapi permasalahan yang melanda 

klien. Diharapkan klien bisa lebih berfikir secara efektif dalam 

menanggapi beberapa persoalan yang sekiranya melanda diri klien 

tersebut. 

2.2.4.6 Teknik Konseling Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT) 

  Berikut ini beberapa teknik konseling Rational Emotive Behaviour 

Therapy (REBT) dapat diikuti, antara lain adalah pengajaran dan 

pertentangan. Teknik pengajaran dan pertentangan menurut Gladding 

(2012: 268)  dan Sukardi (1985: 91) adalah   

1) Pengajaran, yaitu pengajaran yang melibatkan tindakan meminta 

klien mempelajari gagasan dasar dari rational emotive behaviour 

therapy (REBT), dan memahami bagaimana pikiran terhubung 

dengan emosi dan tingkah laku. Prosedur ini bersifat instruktif dan 
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mengarahkan serta umumnya dikenal sebagai rational emotive 

education (REE). 

2) Teknik Persuasif, meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya 

kerena pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar. Konselor 

langsung mencoba meyakinkan, mengemukakan berbagai 

argumentasi untuk menunjukkan apa yang dianggap oleh klien itu 

adalah tidak benar. 

   Dua teknik lain yang sama kuatnya adalah konfrontasi dan 

dorongan konselor, rational emotive behaviour therapy (REBT) 

mendorong klien secara eksplisit untuk meninggalkan proses berfikir 

yang tidak berguna. Konselor juga akan menantang klien yang 

mengklaim bahwa dia berfikir rasional, tetapi sebenarnya tidak. 

2.2.5 Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) Berbasis Islam 

2.2.5.1 Pengertian REBT Berbasis Islam 

  Menurut penulis bahwa Ratinal Emotive Behavior Therapy 

berbasis islam merupakan suatu pendekatan konseling pada umumnya 

yakni suatu pendekatan yang dikembangkan oleh Albert Ellis namun 

penulis menginternalisasikan dengan nilai-nilai dalam ajaran islam yang 

terkandung dalam Al-Quran yakni  meliputi hikmah akhlak, hikmah 

shalat, hikmah puasa, hikmah dzikir, dan hikmah do’a kepada Allah Swt.  

   Dari pernyataan di atas maka rational emotive behavior therapy 

berbasis islam merupakan proses bantuan terarah, kontinu dan sistematis 



69 
 

 
 
 

 

 

kepada individu agar ia dapat mengubah pikiran-pikiran irrasional 

believe menjadi rasional believe  dengan cara menginternalisasikan nilai-

nilai yang terkandung dalam ajaran islam yang termaktub dalam kitab 

Al-Qur’an sehingga klien diharapkan bisa berbahagia di dunia maupun di 

akhirat. 

2.2.5.1.1 Akhlak  

1) Pengertian akhlak  

  Orang yang berilmu akan lebih sempurna jika dihiasi dengan akhlak 

yang baik, dimana setiap perkataan dan perbuatannya dihiasi dengan budi 

luhur dan kesantunan. Menurut Abudin (2009: 187) secara etimologi kata 

akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari 

khuluq yang berarti: budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat atau 

moral.  

  Kemudian Menurut Humaidi (1991: 90) kesamaan akar kata diatas 

mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya 

keterpaduan antara kehendak Khaliq (Tuhan) dengan  perilaku makhluk 

(manusia). Dengan kata lain, tata perilaku seseorang  terhadap orang lain 

dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak  yang hakiki manakala 

tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kehendak  Khaliq ( Tuhan).  

  Selanjutnya menurut Suwito (2004: 31) akhlak adalah  jamak dari 

khuluq yang berarti adat kebiasaan (al-adat), perangai, tabi’at, (al-
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sajiyyat), watak (al-thab‟), adab/sopan santun (al-muru‟at), dan agama 

(al-din). Menurut para ahli masa lalu (al-qudama‟), akhlak adalah 

kemampuan jiwa untuk melahirkan suatu perbuatan secara spontan, tanpa 

pemikiran dan pemaksaan. Akhlak adalah semua perbuatan yang lahir 

atas dorongan jiwa berupa perbuatan baik atau buruk  

  Sedangkan kata akhlak menurut Ahmadi (2004: 13) jika diuraikan 

secara bahasa berasal dari rangkaian huruf-huruf kha-la-qa, jika 

digabungkan (khalaqa) berarti menciptakan. Ini mengingatkan kita pada 

kata Al-Khaliq yaitu Allah Swt, dan kata makhluk, yaitu seluruh alam 

yang Allah ciptakan. Maka kata akhlak tidak bisa dipisahkan dengan Al-

Kaliq (Allah) dan makhluk. Akhlak berarti sebuah perilaku yang 

muatannya “menghubungkan” antara hamba dengan Allah Swt. 

  Mengamati dari beberapa pernyataan di atas bahwa akhlak ialah 

suatu perilaku yang baik didasarkan kepada jiwa yang berbudi luhur dan 

berbudi pekerti. Sehingga orang yang berakhlak merupakan orang yang 

bersikap baik dan bersikap sopan kepada orang lain serta menjalankan 

syariat dalam hubungannya dengan Allah Swt. 

2) Peran dan pengaruh akhlak  

  Manusia yang berakhlak akan nampak berbeda daripada manusia 

yang tidak berakhlak. Tentunya orang yang berakhlak akan menjadi 

prioritas pertama diterimanya dalam kehidupan bermasyarakat, namun 
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selain itu pentingnya akhlak yang lain disebutkan oleh Departemen 

Agama (1995: 670) bahwa akhlak memegang peran penting dalam 

kehidupan manusia. Akhlak yang baik akan membedakan antara manusia 

dan hewan. Manusia yang berakhlak mulia, dapat menjaga kemuliaan 

dan kesucian jiwanya, dapat mengalahkan tekanan hawa nafsu, 

berpegang teguh kepada sendi-sendi keutamaan. Itu semua sudah 

tertuang dalam akhlak Rasulullah Saw. Oleh karenanya, dalam 

kehidupan sehari-hari menjadi panduan ber-etika. 

  Selanjutnya Mansur (1994: 3) menegaskan bahwa akhlak merupakan 

barometer kehidupan untuk menjadikan kebahagiaan, keamanan dan 

ketertiban dalam kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa akhlak 

dilambangkan sebagai berdirinya suatu ummat, sebagaimana shalat 

sebagai tiang agama. Dengan kata lain, apabila rusak akhlak suatu 

ummat, maka rusaklah bangsa ini/ seperti dikatakan oleh syauqi dalam 

syairnya: “sesungguhnya kejayaan suatu ummat (bangsa) terletak pada 

akhlaknya selagi mereka berakhlak dan berbudi perangai utama. Jika 

pada mereka telah hilang akhlaknya maka jatuhlah ummat (bangsa) itu.” 

 Selain pernyataan yang dipaparkan di atas Al-Qur’an pun 

memerintahkan untuk bersikap baik kepada siapapun. Allah Berrfirman 

dalan Surat : 
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Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang 

ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan 

teman sejawat, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri”. 

 

  Dari pernyataan di atas akhlak merupakan anjuran kepada manusia 

terutama umat muslim untuk berbuat baik kepada siapapun. Karena 

akhlak pusat keberadaban yang ada pada manusia itu sendiri. Oleh 

karenanya akhlak merupakan permata yang sesungguhnya, yang ada pada 

diri manusia. Akhlak adalah penentu apakah manusia itu hidup sebagai 

manusia yang hakiki atau jutru hidup tanpa akhlak yang tidak jauh 

berbeda dengan binatang yang sama-sama hidup di dunia. 

2.2.5.1.2 Shalat 

1) Pengertian shalat  

  Islam mempunyai ritual mahdoh dan ghoiru maghdoh,  ibadah 

mahdoh seperti shalat. Adapun shalat menurut Darusman (2002: 31) 

shalat secara bahasa adalah do’a. Sedangkan menurut arti syar’i adalah 



73 
 

 
 
 

 

 

ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai 

dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 

2) Hikmah Shalat  

  Ada hikmah dari bersuci dan shalat bagi pelakunya, hal tersebut 

disampaikan oleh Sutoyo (2013: 165) yaitu (a) bila shalat dikerjakan 

sesuai dengan syarat dan rukun serta sunnah-nya maka shalat akan 

memiliki dampak pencegahan bagi pelakunya dari perbuatan keji. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (QS. Al-Ankabut: 45) yang 

berbunyi : 

                        

                      

   

 

Artinya : “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al kitab 

(Al-Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu 

mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan 

Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar 

(keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  

 

 Dari uraian yang telah disajikan di atas. Selaras dengan ungkapan 

Sati (2011: 25) bahwa ada beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan 

dalam shalat diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a) Menentramkan hati  

  Shalat tidak hanya dapat mencegah perilaku keji sebagaimana yang 

telah disinggung sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam 

shalat itu ada berbagai macam. Dzikir dan do’a yang kita panjatkan akan 

memberikan dampak yang luar biasa terhadap hati atau ruh kita. Hati 

yang mengerjakan shalat tidak akan pernah disinggahi oleh berbagai jenis 

penyakit hati, misalnya keluh kesah, gelisah, angkuh. Kikir dan lai 

sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt (QS. Al-

Ma’aarij 19-23) sebagai berikut:  

                        

                           

    

 

Artinya : “sesungguhnya, manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi 

kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Dan, 

apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali, orang-

orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap 

mengerjakan shalatnya.”  

 

b) Menghapus kesalahan  

  Orang yang mengerjakan shalat, dosa-dosanya akan diampuni oleh 

Allah swt, selama ia tidak menyekutukan-Nya dengan apapun, dan ikhlas 

menjalankannya. Jika seseorsng dismpuni dosanya, tentu ia berhak 

mendapatkan surga-Nya yang luasnya melebihi langit dan bumi.   
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c) Menumbuhkan jiwa disiplin  

  Hikmah lainnya yakni bisa kita dapatkan dari shalat adalah latihan 

kedisiplinan. Sebagaimana kita ketahui, semua shalat sudah ditentukan 

waktunya oleh Allah Swt, dan kita tidak boleh melaksanakannya, kecuali 

pada waktu tersebut. Tidak boleh mendahulukan atau mengakhirkannya, 

walaupun hanya sekejap.  Allah Swt berfirman dalam (QS. An-Nisa: 

103) yang berbunyi : 

                           

                        

        

 

Artinya : ”Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. 

kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah 

shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu 

adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang 

yang beriman”.  

 

  Maka berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa shalat 

merupakan terapi yang baik bagi jiwa terutama dalam menjaga kondisi 

tetap tenang walaupn dilanda oleh persoalan-persoalan yang mengancam 

diri klien. Tentunya tidak hanya itu, shalat dikatakan dengan jelas oleh 

Al-qur’an bahwa shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. 
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2.2.5.1.3 Puasa  

1) Pengertian puasa  

  Islam merupakan agama yang mempunyai beberapa ritual wajib, 

salah satunya seperti ritual puasa, dimana ritual tersebut sebagai rukun 

islam. Menurut Sutoyo (2015: 254) Puasa secara bahasa adalah menahan 

diri dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi, adalah menahan diri 

pada siang hari dari berbuka dengan disertai niat berpuasa bagi orang 

yang telah diwajibkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. 

Detailnya, puasa adalah menjaga dari pekerjaan-pekerjaan yang dapat 

membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bersenggama pada 

sepanjang hari tersebut sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. 

   Puasa diwajibkan atas seorang muslim yang baligh, berakal, bersih 

dari haid dan nifas, disertai niat ikhlas semata-mata karena Allah ta'aala. 

Adapun rukunnya adalah menahan diri dari makan dan minum, menjaga 

kemaluannya (tidak bersenggama), menahan untuk tidak berbuka, sejak 

terbitnya ufuk kemerah-merahan (fajar subuh) di sebelah timur hingga 

tenggelamnya matahari. Allah swt berfimran  dalam (QS. Al-Baqarah : 

183) yakni: 
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Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 

sebelum kalian agar kamu bertakwa”  

 

  Maka berdasarkan dari ayat suci di atas bahwa diwajibkan untuk 

seluruh umat muslim untuk menjalankan puasa karena dengan berpuasa 

membuat umat manusia bertakwa kepada-Nya yakni menjauhi perkara 

yang dilarang dan mengerjakan perintah yang diperintahkan oleh Allah 

Swt.   

2) Faedah Puasa 

  Menurut Sutoyo (2015: 172) Puasa mempunyai banyak faedah bagi 

ruhani dan jasmani kita, antara lain:  

a) Puasa adalah ketundukan, kepatuhan, dan keta'atan kepada Allah 

swt., maka tiada balasan bagi orang yang mengerjakannya kecuali 

pahala yang melimpah-ruah dan baginya hak masuk surga melalui 

pintu khusus bernama 'Ar-Rayyan'. Orang yang berpuasa juga 

dijauhkan dari azab pedih serta dihapuskan seluruh dosa-dosa yang 

terdahulu. Patuh kepada Allah Swt berarti meyakini dimudahkan dari 

segala urusannya karena dengan puasa secara tidak langsung kita 

dituntun untuk bertakwa, yaitu mengerjakan segala perintahnya dan 

menjauhi larangannya.  

b) Berpuasa juga merupakan sarana untuk melatih diri dalam berbagai 

masalah seperti jihad nafsi, melawan gangguan setan, bersabar atas 
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malapetaka yang menimpa. Bila mencium aroma masakan yang 

mengundang nafsu atau melihat air segar yang menggiurkan kita 

harus menahan diri sampai waktu berbuka. Kita juga diajarkan untuk 

memegang teguh amanah Allah swt, lahir dan batin, karena tiada 

seorangpun yang sanggup mengawasi kita kecuali Ilahi Rabbi. 

Adapun puasa melatih menahan dari berbagai gemerlapnya surga 

duniawi, mengajarkan sifat sabar dalam menghadapi segala sesuatu, 

mengarahkan cara berfikir sehat serta menajamkan pikiran (cerdas) 

karena secara otomatis mengistirahatkan roda perjalanan anggota 

tubuh.  

c)  Dengan puasa kita diajarkan untuk hidup teratur, karena menuntun 

kapan waktu buat menentukan waktu menghidangkan sahur dan 

berbuka. Bahwa berpuasa hanya dirasakan oleh umat Islam dari 

munculnya warna kemerah-merahan di ufuk timur hingga lenyapnya 

di sebelah barat. Seluruh umat muslim sahur dan berbuka pada 

waktu yang telah ditentukan karena agama dan Tuhan yang satu.  

d) Begitupun juga menumbuhkan bagi setiap individu rasa 

persaudaraan serta menimbulkan perasaan untuk saling menolong 

antar sesama. Saling membahu dalam menghadapi rasa lapar, dahaga 

dan sakit. Disamping itu misalnya mengistirahatkan lambung agar 

terlepas dari bahaya penyakit menular. 
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  Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

faedah dari puasa banyak memberikan dampak positif bagi manusia 

terutama bagi yang menjalankannya puasa tersebut. Puasa tentunya selalu 

membawa kita kepada kebaikan dan menjaga jiwa raga kita menjadi 

peribadi yang mulia. 

2.2.5.1.4 Do’a 

1) Pengertian Do’a 

  Permohonan dan permintaan kepada Allah tentunya merupakan 

bentuk sebuah ketidakberdayaan kita selaku manusia yang lemah untuk 

mendapatkan bantuan-Nya atas apa yang sebenarnya kita harapkan. 

Menurut Hasyim dan Mulyono (2017: 191) Doa adalah ucapan permohonan 

dan pujian kepada Allah SWT dengan cara-cara tertentu. Menurut bahasa 

(lughah) doa berarti memanggil. Sedangkan menurut istilah, doa adalah 

sepenuh hati memohon kepada Allah SWT berharap memperoleh kebaikan 

dari sisi-Nya, tadharru’ (merendahkan diri) kepada-Nya agar tercapai apa 

yang dimintanya dan yang diharapkan.  

  Doa sangat dianjurkan dalam islam. Bahwa Allah memerintahkan 

kepada hambanya untuk berdo’a, sehingga berdo’a kepada hambanya 

hukumnya wajib. Allah swt berfirman dalam (QS. Yunus: 106) yang 

berbunyi:. 
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Artinya “Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi 

manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain 

Allah; sebab jika kamu berbuat (yang demikian), itu, Maka 

Sesungguhnya kamu kalau begitu Termasuk orang-orang yang 

zalim". 

 

 

   Perlu diketahui bahwa berdoa merupakan salah satu amalan yang 

mempunyai nilai ibadah. Berdoa juga salah satu perintah Allah SWT, 

sebagaimana dijelaskan dalam (QS. Al-Mu’min: 60) yaitu: 

                 

           

 

Artinya “dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang 

menyombongkan diri dari menyembah-Ku, akan masuk neraka 

Jahannam dalam Keadaan hina dina".  

 

 

 Menurut penulis doa pada dasarnya memiliki makna ibadah dinamis 

dan mampu mengatasi setiap kodisi yang tidak dibatasi oleh waktu. Nilai 

penting dari doa adalah mampu menyentuh ruang kesadaran manusia untuk 

berhubungan dengan Allah SWT. Doa berarti menciptakan optimisme 

dalam jiwa, sebagai antitesis terhadap sikap pesimis dan lari dari tanggung 

jawab yang diemban. 
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 Doa, walaupun secara kasad mata susah dipercaya, namun hati nurani 

manusia tentu sudah banyak yang mengalami secara pribadi. Bahwa, betapa 

do’a telah mengubah hidupnya menjadi lebih optimis dalam menjalani 

rintangan dan cobaan hidup. sementara itu, doa tentunya akan lebih mampu 

membantu seseorang untuk mencapai tujuan. 

 Doa sangat penting bagi perkembangan psikologis seseorang. Para 

siswa yang melakukan doa melalui cara-cara tertentu yang dianjurkan oleh 

syariat akan mendatangkan manfaat dan tentunya akan mengubah cara 

pandang mereka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan. 

2) Do’a sebagai Penyembuh dari Penyakit 

 Menurut Ibnu Qoyim al-jauziyah dalam al-Thib al-Nabawi, dalam 

Mulyono (2010: 198) secara umum penyakit dapat dibagi menjadi dua, 

yakni: penyakit hati atau penyakit jiwa dan penyakit jasad. Penyakit jasad 

adalah situasi dan kondisi jasmani yang hilang keseimbangan dan 

keharmonisan antara unsur-unsur asal kejadian fisik, yaitu unsur panas dari 

api, unsur dingin dari air, unsur halus dari hawa, dan unsur ketenangan dari 

bumi. Sedangkan penyakit hati atau penyakit jiwa yaitu goyahnya keadaan 

hati dari kejernihannya dalam bentuk al-jablu (kebodohan), al-ayak (ragu-

ragu), al-khiyarah (bingung), dan al-dhalal (sesat).  

 Upaya untuk melakukan penyembuhan dari berbagai penyakit, Al-

Quran memberikan isyarat bahwa Al-Quran itu sendiri dari apa yang 
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ditujukan oleh Al-Quran terdapat cara-cara atau upaya menyembuhkan 

berbagai penyakit. Prinsip-prinsip penyembuhan penyakit melalui doa 

berdasarkan isyarat nama-nama surah yang memuat ayat tentang fungsi Al-

Quran sebagai syifa’ adalah: 

a. Prinsip taubat: upaya menghentikan dan menggantikan perilaku negatif 

menurut syara’ dan urf (pengetahuan nilai-nilai dan norma-norma yang 

disepakati oleh komunitas tertentu dalam bentuk kegiatan tertentu). 

b. Prinsip kelembutan dan kehalusan budi: bahwa kelembutan dan 

kehalusan budi itu menjadi dasar etik dalam upaya melaksanakan proses 

penyembuhan. 

c. Prinsip kesadaran diri: proses mengintrokpesikan perilaku lahir dan 

batin yang dikategorisasikan sebagai perilaku dzalim untuk diganti 

dengan perilaku adil, yaitu dengan cara menggunakan kompetensi diri 

itu sendiri secara proporsional menurut keharusan syariat. 

d. Prinsip madu: upaya penyembuhan karakteristik yang ada pada lebah 

untuk dijadikan pelajaran penting sebagai sandaran perilaku 

penyembuhan. 

e. Prinsip reaksi spiritual (al-Isra) melalui pengamalan komunikasi 

trancenderal dengan memahami ciptaan Allah yang Maha Kuasa, bahwa 

betapa keberadaan itu merupakan sub sistem dan merupakan anggota 

dari makrokosmos yang bergerak dalam ketentuan hukum alam ciptaan 

Allah SWT. 

f. Prinsip diagnosis sebab-akibat: bahwa proses penyembuhan merupakan 

upaya menghilangkan barbagai macam penyakit baik penyakit jasmani 

maupun rohani. 

g. Prinsip tawakal kepada Allah: yaitu bahwa upaya penyembuhan adalah 

proses menjalani hukum kausalitasi immaterial ciptaan Tuhan. 

 

  Faedah do’a di atas bisa dilaksanakan dalam rangka untuk mensucikan 

diri dan upaya menjauhkan diri dari perilaku yang tidak baik yang 

berpotensi menjebak manusia kepada jalan yang tidak benar akan tetapi bisa 

membawa manusia selalu menjadi pribadi yang berada dalam bingkai 

Ridho-Nya. 
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2.2.5.1.5 Dzikir  

   Pentingnya berdo’a dan berdzikir, bukan hal yang baru. Terlebih di 

era globalisasi ini, segala kecanggihan teknologi dan kecerdasan otak 

manusia ternyata belum bisa memberikan jaminan bahagia yang abadi. 

Berbagai upaya telah ditempuh oleh makhluk bernama manusia untuk 

menggapai cita-citanya. Namun disana sini seringkali mereka banyak 

mengeluhkan banyak problem. Jalan buntu dan kegagalan usaha, bahkan 

berbagai musibah dan bencana acap melanda manusia tanpa disangka. 

   Oleh karena itu berdo’a dan berdzikir merupakan solusi tepat untuk 

mempermudah segala cita dan hajat manusia. Di samping doa termasuk 

ibadah, karena ia termasuk pendekatan diri kepada Allah. 

1) Pengertian dzikir  

  Kata lain dari dzikir adalah mengingat, mengingat yang di maksud di 

sini adalah mengingat kepada Allah. Mengingat dapat dilakukan dengan 

memuja secara terang-terangan selepas sholat dan bisa dengan cara tidak 

terang-terangan cukup hanya dengan di dalam hati kapanpun dan di 

manapun kita berada.  

  Namun menurut Kahhar (2007: 1) arti dzikir dari segi bahasa, dzikir 

berasal dari kata dzakara, yadzkuru, dzukr/dzikr yang artinya merupakan 

perbuatan dengan lisan (menyebut, menuturkan, mengatakan) dan dengan 

hati (mengingat dan menyebut). Kemudian ada yang berpendapat bahwa 
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dzikir (bidlammi)  saja, yang dapat diartikan pekerjaan hati dan lisan, 

sedang dzikir (bilkasri) dapat diartikan khusus pekerjaan lisan. Sedangkan 

dari segi peristilahan, dzikir tidak terlalu jauh pengertiannya dengan makna-

makna lughawi-nya semula.  

   Bahkan di dalam kamus modern seperti al-Munawir, al-Munjid, dan 

sebagainya, sudah pula menggunakan pengertian-pengertian istilah seperti 

adz-dzikr dengan arti bertasbih, mengagungkan Allah swt.  

2) Keutamaan Dzikir 

    Dibalik pujaan-pujaan yang kita selalu wujudkan kepada Allah, yang 

tidak lain cara untuk mengingat-Nya. Tentunyya amalan tersebut 

mempunyai keutamaan-keutamaan. Menurut  Ghofur (2010: 143) 

keutamaan dzikir secara umum banyak sekali, diantaranya ialah: 

a)  Terlindung dari bahaya godaan setan 

   Setan tak pernah berhenti untuk menggelincirkan manusia dari 

ridha Allah. segala bentuk godaan akan diumpamakan kepada manusia agar 

lalai dan terlena. Karena itu, dengan berdzikir kita memohon kepada Allah 

supaya terlindung dari godaan setan yang terkutuk. 

b) Tidak mudah menyerah dan putus asa 

  Hidup di dunia tak jarang penuh dengan permasalahan. Adanya 

permasalahan ini sejatinya untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan 

seseorang. Bagi yang tidak kuat menanggung permasalahan tersebut, acap 
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kali cenderung berputus asa. Padahal, berputus asa adalah perbuatan yang 

dilarang oleh Islam.  

c) Memberi ketenangan jiwa dan hati 

   Segala gundah dan resah bersumber dari bagaimana hati menyikapi 

kenyataan. Jika hati lemah dan tak kuat menanggung beban hidup, besar 

kemungkinan yang muncul adalah suasana resah dan gelisah. Artinya, tidak 

tenang. Ketidaktenangan juga bisa timbul akibat perbuatan dosa. Hati ibarat 

cermin dan dosa adalah debu. Semakin sering berbuat dosa, semakin 

memupuk debu yang mengotori cermin. Karena itu, untuk meraih 

ketenangan jiwa dan hati kita dianjurkan untuk memperbanyak dzikir. 

Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Ar-Ra’ad: 28) yang berbunyi : 

 

                             

   

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 

mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram”.  

 

d) Tidak mudah terpengaruh dengan kenikmatan dunia yang melenakan 

  Hidup di dunia hanya sementara. Begitu pun segala hal yang diraih 

dalam kehidupan dunia. Kenikmatan dunia adalah fana. Jelas, segala 

kesenangan dan kenikmatan dunia bisa melenakan jika tidak disikapi 

dengan bijaksana. Dengan kejernihan hati dan senantiasa mengingat Allah 
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melalui dzikir, kenikmatan dunia itu bisa menjadi perantara untuk meraih 

kebahagiaan akhirat. 

   Maka dengan keutamaan-keutaman dzikir yang telah disebutkan di 

atas merupakan kebaikan yang tentunya bisa kita dapatkan dengan selalu 

mendekatkan diri kepada-Nya. Keutaman-keutaman tersebut merupakan 

kebaikan bagi umat muslim yang tentunya sebagai tuntunan dalam menjaga 

diri dari segala macam godaan unsur keduniaan dan sekaligus 

menyelamatkan dari perilaku tercela. 

 

2.3 KERANGKA BERFIKIR 

   Kehidupan yang semakin modern menuntut orang-orang untuk 

menyesuaikan kondisi dengan lingkungan yang ada. Sehingga tidak jarang 

keluarga terlalu teledor dalam menghadapi kehidupan yang saat ini serba 

modern. Ada banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh keluarga yang 

tidak kuat menahan kehidupan modern seperti saat ini sehingga tidak jarang 

pula ada keluarga yang tidak harmonis lagi dimana mengakibatkan dampak 

yang kurang baik terhadap anak-anaknya. 

  Semisalkan dari faktor perceraian yang terjadi dalam lingkungan 

keluarga, yang mengakibatkan kurangnya kasih sayang terhadap anaknya. 

Kemudian anak menjadi kurang terpantau dan kurang mendapatkan kasih 

sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya, kejadian tersebut 

menstimulus diri mereka bahwa mereka bisa melakukan apa saja dengan 
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bebas. Kemudian mereka memposisikan dirinya agar bisa seperti yang 

mereka harapkan di mana kemudian muncul suatu keharusan dalam dirinya 

untuk berperilaku yang tidak sewajarnya di madrasah maupun sekolah, 

setelah mengalami  penyebab terjadinya perilaku delinkuen. 

  Kejadian-kejadian seperti di atas tersebut yang kemudian 

mengantarkan remaja pada lingkungan sekolahnya dengan didukung oleh 

berbagai macam aspek penyebab remaja tersebut. Sehingga para remaja saat 

ini harus berperilaku dengan apa yang telah diinginkannya, meskipun harus 

dengan cara yang destruktif seperti sikap di sekolah membolos, berbohong, 

merokok di sekolah, agresif, dan congkak. 

  Kemudian tidak jarang ketika seorang seorang remaja merasa gagal 

dalam hidupnya dalam arti tidak terpenuhi keinginannya, mereka merasa 

segalanya telah berakhir dan merasa bahwa hidupnya tidak bisa dilanjutkan 

apabila tidak terpenuhi keinginannya tersebut. Fenomena ini yang kemudian 

membuat dirinya merasa sedih, minder, rendah hati, merasa gagal dan lain 

sebagainya yang mengancam kondisi psikologis remaja tersebut. 

  Pikiran-pikiran yang irasional ini yang akan dirubah oleh penulis 

melalui konseling kelompok dengan pendekatan rational emotive 

behavoiour therapy (REBT) berbasis islam, dengan dirubahnya keyakinan 

tersebut melalui nilai-nilai keislaman berupa hikmah akhlak, hikmah shalat, 

hikmah puasa, hikmah dzikir dan hikmah dzikir. di mana dengan 
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menancapkan ajaran islam tersebut bisa megantarkan kepada manusia yang 

seutuhnya, manusia yang sadar akan fitrahnya di dunia maupun di akhirat. 

  Apabila muncul suatu kesadaran atas perilakunya yang irasional 

tentang dirinya, sehingga kemudian mereka  bisa memaknai semua yang 

terjadi bukanlah sesuatu akhir dari segalanya atas ketidaktercapainya, akan 

tetapi merupakan kerugian yang kemudian bisa merusak dirinya sendiri 

maupun orang lain. sehingga jika rasional telah terbentuk pada siswa di 

madarasah maupun di sekolah kemudian muncul perilaku yang normal 

seperti rajin, jujur, ramah, tawaddu’ dan bertobat atas perilaku negatif yang 

telah dilakukan. 

  Kemudian selain kejadian di atas, kejadian lain seperti regulasi diri 

yang rendah juga menjadi bagian dari siswa yang menjadi persoalan bagi 

siswa itu seperti, tidak konsisten  emosi labil,  ceroboh,   pesimis,   putus asa 

dalam lingkup pembelajaran maupun dalam kegiatan sehari-hari. 

Pentingnya bagi siswa dalam pengelolaan diri yang baik supaya muncul 

sikap seperti, istiqomah, emosi stabil, evaluatif, optimis, percaya diri 

sehingga terhindar dari kerugian-kerugian bagi dirinya sendiri maupun bagi 

orang lain.  

  Ketika remaja telah timbul suatu kesadaran atas perilakunya. Secara 

otomatis perilaku-perilaku delinkuen akan menurun dan meningkatnya 

regulasi diri pada siswa sehingga remaja yang sedang duduk dibangku 
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Madrasah Aliyah maupun Sekolah Menengah Atas, pada akhirnya 

mengantarkan pada tujuan sistem pendidikan di indonesia yakni bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan 

bertanggung jawab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.3 Kerangka Berfikir 
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

  Menurut Arikunto (2013: 110) hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

“konseling kelompok ratinal emotive behaviour therapy berbasis Islam 

efektif  mereduksi perilaku delinkuen dan meningkatkan regulasi diri siswa. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa konseling kelompok pendekatan rational emotive behavior therapy 

berbasis islam mereduksi perilaku delinkuen dan meningkatkan regulasi diri 

siswa MAN. Hasil tersebut secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1.1.1 Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki tingkat 

perilaku delinkuen yang tinggi saat sebelum diberikan perlakuan 

berupa konseling kelompok rational emotive behavior therapy 

berbasis islam namun setelah diberikan perlakuan, kelompok 

eksperimen memiliki tingkat perilaku delinkuen yang lebih rendah 

dibandingkan kelompok kontrol. Artinya bahwa konseling kelompok 

rational emotive behavior therapy berbasis islam signifikan 

mereduksi perilaku delinkuen. 

1.1.2 Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki tingkat 

regulasi diri siswa yang rendah saat sebelum diberikan perlakuan. 

karena telah diberikan perlakuan berupa konseling kelompok 

rational emotive behavior therapy berbasis islam, kelompok 

eksperimen memiliki tingkat regulasi diri yang tinggi dibandingkan 

kelompok kontrol. Artinya bahwa konseling kelompok rational 

emotive behavior therapy berbasis islam signifikan meningkatkan 

regulasi diri siswa. 
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1.1.3 Berdasarkan nilai rata-rata kelompok eksperimen perilaku delinkuen 

dan regulasi diri siswa, kelompok eksperimen perilaku delinkuen 

memiliki nilai yang lebih besar penurunannya dibandingkan nilai 

peningkatan regulasi diri siswa. Artinya bahwa konseling kelompok 

rational emotive behavior therapy berbasis islam mereduksi perilaku 

delinkuen siswa lebih signifikan dibandingkan meningkatkan 

regulasi diri siswa walaupun keduanya sama-sama signifikan. 

1.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Konseling kelompok rational 

emotiuve behavior therapy berbasis islam mereduksi perilaku delinkuen dan 

meningikatkan regulasi diri siswa MAN” dapat disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1.2.1 Bagi konselor, supaya menginternalisasikan nilai-nilai keislaman 

melalui akhlak, shalat, puasa, dzikir dan do’a, agar mampu 

menumbuhkan belief yang rasional atas perilaku delinkuen dan 

regulasi diri siswa, sehingga tercipta susana pembelajaran yang 

kondusif dan tertib. 

1.2.2 Bagi peneliti selanjutnya, supaya bisa mengembangkan penelitian 

dan melakukan penelitian berkenaan dengan nilai-nilai keislaman 

terutama untuk mengurangi perilaku delinkuen dan meningkatkan 

regulasi diri siswa. 

1.2.3 Bagi kepala sekolah, melalui hasil penelitian ini supaya dapat 

mensukseskan kemajuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas 
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pembelajaran di sekolah dengan konseling kelompok rational 

emotional behavior therapy berbasis islam mereduksi perilaku 

delinkuen dan meningkatkan regulasi siswa. 
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