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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, perkembangan masyarakat di gerenrasi Z (serba internet dan 

multitasking) melaju begitu pesatnya seiring dengan perkembangan teknologi 

komunikasi dan inovasi pendidikan yang semakin canggih dan modern. Dalam 

masa perkembangan ini, pertukaran informasi yang terjadi dimasyarakat semakin 

mudah untuk ditemukan. Bahkan tak berlangsung 60 detik, masyarakat dibelahan 

bumi lain akan mengetahui hal-hal yang terjadi pada masyarakat yang berada 

dibelahan bumi yang lainnya, dan begitupun sebaliknya. Di era serba internet 

seperti saat ini, tentu teknologi beserta kemajuannya menjadi pemeran nomor satu 

dalam membantu masyarakat dalam segi pekerjaan, kesehatan, pendidikan, 

maupun sosial. Dengan perkembangan seperti saat ini, masyarakat akan dituntut 

untuk bisa menyesuaikan diri dengan inovasi-inovasi baru serta perubahan-

perubahan teknologi yang diciptakan agar bisa menunjang keberhasilan individu 

atas apa yang di inginkannya. Selain itu, dengan adanya inovasi dan perubahan 

teknologi tersebut akan menuntut masyarakat agar bisa mengoperasikan, 

menerapkan, mengelola, serta mengaplikasikan kemajuan teknologi untuk 

mempermudah dan mengefesienkan khususnya dalam segi kinerja yang ada pada 

individu tersebut.  

Dalam fase perkembangan, masing-masing individu dari salahsatu 

masyarakat akan dihadapkan dengan berbagai macam kebutuhan yang berbeda-
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beda untuk menunjang pengembangan diri dan mencukupi berbagai hal yang 

menjadi kebutuhan untuk kehidupannya. Sejalan dengan hal tersebut dan 

dikaitkan dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, masing-masing individu 

akan dihadapkan dengan suatu rintangan, kritikan, makian, cacian, dari orang lain 

yang menjadi pengamat sekaligus komentator untuk kehidupan orang lain. Karna 

pada dasarnya, hal-hal seperti itu merupakan suatu yang umum dan pasti dihadapi 

oleh seseorang yang sedang berusaha untuk mengembangkan diri baik dari segi 

sosial maupun dari segi pekerjaan. Dari segi sosial, aktualisasi bermasyarat atau 

mendapatkan peran aktif dimasyarakat sejatinya menjadi suatu hal yang di 

inginkan bagi setiap orang, karena mau bagaimana pun manusia merupakan 

makhluk sosial yang cenderung memiliki keinginan untuk bisa berperan 

dimasyarakat dan tak mungkin pula dipisahkan dengan masyarakat atau individu 

lain. Disamping itu, setiap manusia pada dasarnya memiliki tingkat ego dan rasa 

kepuasan (perfectionis) yang berbeda-beda. Dengan demikian hal tersebut bukan 

hal yang tabu lagi dimasyarakat ketika masing-masing individu dari sebagian 

masayarakat memiliki suatu pandangan, kritikan, ide, maupun masukan, dengan 

maksud agar setiap individu dimasyarakat tersebut bisa memiliki rasa aman, 

nyaman, damai serta dapat menikmati kehidupan yang asri dalam bermasyarakat 

meskipun untuk mendapatkan kedamaian tersebut memiliki unsur ketidak 

senangan karena berpeda pandangan, keterpaksaan, ketidak pedulian, dll.  

Selanjutnya dari segi pekerjaan, dari masa generasi Y (masa kebangkitan 

teknologi komunikasi) sampai masa generasi Z seperti saat ini, status ‘bekerja’ 

yang dimiliki oleh individu dimasyarakat menjadi suatu hal yang di idam-
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idamkan. Faktor utama yang menjadi alasan berlakunya hal tersebut tidak lain 

karena akan mempengaruhi pandangan dari orang lain terhadap seseorang yang 

berstatus bekerja dan seseorang yang berstatus belum bekerja (pengangguran). 

Pandangan orang lain tersebut tidak hanya pokus pada perilaku, namun juga 

berpokus pada latarbelakang dari seseorang yang tidak memiliki status bekerja. 

Seperti; dipandang sebelah mata karena hanya lulusan SD (Sekolah Dasar), SMP, 

bukan lulusan universitas favorit, bukan lulusan favorit, asal-muasal, ras, suku, 

agama, baik/buruk, positif/negatif. Hal tersebut didukung dengan karakter dari 

pandangan orang lain 85% bersifat apa adanya (objektif) jika yang di amati 

tersebut orang lain, namun jika yang di amatinya diri sendiri maka 85% memiliki 

sifat ada apanya (subjektif, - ada faktor ex).  

Mengkaji dari segi pekerjaan, saat ini mungkin tidak dapat dibantah lagi jika 

Indonesia menjadi negara yang masuk dalam kategori memiliki jumlah penduduk 

dengan jumlah yang sangat besar. Namun ternyata dibalik hal tersebut terdapat 

nilai negatif yang berdampak terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

Indonesia, terutama dibidang pekerjaan. Seperti; kurangnya lapangan kerja, selalu 

ditolak bekerja, kalah bersaing dengan kompetior, dll. Tentu dengan adanya hal 

tersebut akan berdampak pada peningkatannya jumlah pengangguran, dan 

kemiskinan di Indonesia. Disamping fakta tersebut, sejatinya pemerintah 

Indonesia telah melakukan upaya untuk meminimalisir pengangguran dan 

kemiskinan. Yakni menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam 

upaya meningkatkan perekonomian diwilayah ASEAN, kerjasama tersebut 

dikenal dengan sebutan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Sisi positifnya tentu 
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akan membuat pasar ekonomi Indonesia menjadi lebih luas dan akan menambah 

peluang kerja menjadi lebih besar. Namun dari sisi negatifnya, keputusan tersebut 

akan menuntut para pekerja lokal Indonesia untuk memiliki kualitas lebih agar 

dapat bersaing dipasar nasional maupun Internasional seperti pemanfaatan 

teknologi. Namun pada kenyataannya, masyarakat di Indonesia masih kesulitan 

untuk mengimbangi para pekerja lain (khususnya pekrja asing) yang menjadi 

kompetitornya. Hal tersebut kemudian menjadi asalan peneliti ingin mencoba 

menyumbangkan ilmu, tenaga, dan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat 

Indonesia untuk meminimalisir pandangan negatif yang terjadi karena kesalahan 

pola pikir atau karena pemikiran bermasalah, atau yang disebabkan oleh 

pandangan orang lain terhadap diri kita sendiri (individu). Hal tersebut kemudian 

menjadi sebab dan akibat terhadap tingkat rasa percaya diri individu yang akan 

mempengaruhi perkembangan dan pencapaian individu terhadap cita-cita dan 

tujuan yang di inginkannya. 

Jika mengacu kepada dua segi yang telah disebutkan diatas (segi sosial, dan 

segi pekerjaan), segi pekerjaan ternyata menjadi pemeran utama yang 

berpengaruh terhadap presentase (naik/turun-nya) rasa percaya diri individu 

dimasyarakat, dan tentunya hal tersbut akan berdampak pula pada segi psikologis 

yang akan mengganggu kepribadiannya. Mengutip dari artikel hellosehat.com, 

terdapat tujuh tanda seseorang yang memiliki gangguan kepribadian, antara lain; 

(1) Kepercayaan diri yang rendah; (2) Cemas berlebihan; (3) Bersikap paranoid; 

(4) Murung; (5) Kaku; (6) Mudah Kesal; (7) Emosional yang berlebihan.  
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Oleh sebab itu, maka peneliti ingin mencoba menerapkan salahsatu teori 

dalam Bimbingan dan Konseling yakni teori Rasional Emotif yang dikembangkan 

oleh Albert Ellis untuk meningkatkan rasa percaya diri dari komunitas Kurhid of 

Slow (K.O.S) sebagai grup Alumni SMK Bina Taruna jurusan Teknik Komputer 

dan Jaringan (TKJ) tahun kelulusan 2015. Alasan pemilihan topik tersebut 

antaralain; (1) Berdasarkan fenomena yang terjadi, yakni banyaknya alumni 

(lingkup luas) yang kesulitan beraktualisasi dalam bermasyarakat maupun 

pekerjaan; (2) Terdapatnya penyebab utama seseorang yang kesulitan 

beraktualisasi dalam bermasyarakat, yakni rasa percaya diri; (3) Mencari jawaban 

terhadap pengaruh dari penerapan Konseling Rasional Emotif terhadap 

peningkatan rasa percaya diri individu. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha 

agar dapat berperan dalam meningkatkan rasa percaya diri individu (sampel) 

dengan melakukan proses konseling dengan pemecahan masalah menggunakan 

Konseling Rasional Emotif dengan formula/konsep teori ABC yang 

dikembangkan oleh Albert Ellis, dengan batasan penelitian bersampel dari Alumni 

SMK Bina Taruna jurusan TKJ tahun kelulusan 2015.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Adakan pengaruh dari Konseling Rasional terhadap rasa percaya diri alumni? 

2. Seberapa besar Presentase perubahan rasa percaya diri alumni setelah 

dilakukan proses konseling rasional emotif? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh dari konseling rasional emotif terhadap peningkatan 

rasa percaya diri; 

2. Mengetahui presentase peningkatan rasa percaya diri sampel setelah 

dilakukan proses konseling rasional emotif. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dalam 

pengkajian rasa percaya diri individu yang menjadi faktor utama pemicu 

kesulitan beraktualisasi dan bersosialisasi dimasyarakat. Serta diharapkan 

memiliki nilai ilmiah dalam perkembangan jurusan Bimbingan Konseling 

Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

2. Secara praktis, penelitian ini diupayakan untuk dapat memberikan suatu 

masukan kepada instansi/pemerintah/lembaga guna meminimalisir kekakuan 

aktualisasi dan sosialisasi yang terjadi pada individu, serta menambah 

pemahaman atas pentingnya peningkatan rasa percaya diri untuk menunjang 

perkembangan psikologis, fisiologis, sosiologis individu dimasa yang akan 

datang (khususnya) dimasyarakat. 

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arah penalaran untuk bisa 

memberikan jawaban sementara atas rumusan masalah yang telah disebutkan. 
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Kerangka pemikiran pun berdasarkan hasil penelusuran terhadap hasil penelitian 

yang serupa dan relevan yang telah ada sebelumnya. Serta uraian teori yang 

relevan dan dapat dijadikan kerangka berfikir dalam melakukan penelitian. 

1. Landasan Teoritis. 

a. Rasa Percaya Diri 

Rasa Percaya diri merupakan perasaan yakin akan kemampuan yang dimiliki 

untuk menghadapi kejadian/tindakan dalam proses pencapaian tujuan atau 

prestasi yang diinginkan. Dalam bahasa Inggris, percaya diri dikenal dengan 

sebutan dengan Self Confidence yang berarti kemampuan, kekuatan dan 

penilaian (judgement) pada diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih 

pendekatan yang efektif. Menurut Hakim (dalam Rina.A, 2016:183) Rasa 

percaya diri merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek 

kelebihan yang dimiliki dan seseorang tersebut yakin bahwa kelebihan yang 

ia miliki akan membuatnya mampu untuk mencapai berbagai tujuan dalam 

hidupnya. Pernyataan tersebut kemudian ditambah oleh Hendra Surya (dalam 

Endah.R, 2016:3) yang menyatakatan bahwa Percaya diri merupakan cara 

pandang seseorang atau gambaran pemikiran, perasaan, keyakinan, 

kesanggupan maupun keberanian seseorang terhadap aspek kemampuan yang 

dimiliki. Aunurrahman (2010) mempertegas bahwa rasa percaya diri 

merupakan suatu kondisi psikologis yang dapat berpengaruh pada aktifitas 

fisik dan mental yang dialami oleh individu. (dalam Yunita D.S, 2017:7). 

Dimensi raca percaya diri peneliti menitik pusatkan bahwa rasa percaya 

diri memiliki dua dimensi yang terdiri dari internal dan eksternal. Dimensi 
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internal memiliki variabel antara lain; Lahir (jenis kelamin, bentuk tubuh, 

usia, ciri-ciri tubuh, keadaan tubuh, dan raut wajah, pakaian dan perhiasan), 

Batin (mentalitas, norma-norma moral, temperamen, perasaan, keinginan, 

sikap, watak/karakter, kecerdasan, keahlian dan kecakapan khusus) dan 

Spiritual (nilai-nilai positif, potensi, takdir, motivasi, dan makna hidup). 

Dimensi eksternal memiliki variabel Sosial (status sosial, lingkungan, 

jabatan, pekerjaan, peranan sosial, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, 

pandangan hidup, ideologi, agama, aktifitas sosial, kegemaran, keturunan dan 

suku bangsa). 

Seseorang yang dikategorikan meiliki rasa percya diri memiliki ciri-ciri 

seperti yang di ungkapkan oleh Thursan Hakim (dalam Rina.A, 2016:184) 

yang menyebutkan; (1) Tenang dalam mengerjakan sesuatu; (2) Memiliki 

potensi dan kemampuan yang memadai; (3) Mampu menetralisir ketegangan 

dalam berbagai situasi; (4) Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi 

diberbagai situasi; (5) Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup 

menunjang penampilan; (6) Memiliki kecerdasan yang cukup; (7) Memiliki 

tingkan pendidikan formal yang cukup; (8) Memiliki keahlian dan 

keterampilan lain yang menunjang kehidupannya, sebagai contoh 

kemampuan berbahasa Asing; (9) Memiliki kemampuan bersosialisasi; (10) 

Memiliki latarbelakang pendidikan keluarga yang baik; (11) Memiliki 

pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan di 

dalam menghadapi berbagi cobaan hidup; (12) Selalu bereasksi positif 

didalam menghadapi berbagai masalah. Misalnya; tetap tegar, sabar, dan 
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tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Pendapat tersebut kemudian 

dipertegas oleh Anita Lie (dalam Farid S.N, 2018:45) yang menyatakan 

bahwa karakteristik dari seseorang yang percaya diri. yakni; (1) Yakin pada 

diri sendiri; (2) Tidak bergantung pada orang lain; (3) Tidak ragu-ragu; (4) 

Merasa diri berharga; (5) Tidak menyombongkan diri; dan (6) Memiliki 

keberanian untuk bertindak. 

Selain ciri dari seseorang yang memiliki rasa percaya diri, Thursan 

Hakim (dalam Rina.A, 2016:185) menyebutkan pula ciri dari orang yang 

tidak percaya diri. Seperti; (1) Mudah cemas dalam menghadapi persoalan 

dengan tingkat kesulitan tertentu; (2) Gugup dan terkadang bicara gugup; (3) 

Tidak tahu bagaimana cara mengembangkan diri untuk memiliki kelebihan 

tertentu; (4) Sering menyendiri dari kelompok yang dianggap lebih dari 

dirinya; (5) Mudah putus asa; (6) Cenderung bergantung pada orang lain 

dalam mengatasi masalah; (7) Sering bereaksi negatif dalam menghadapi 

masalah. Misalnya dengan menghindari tanggung jawab atau mengisolasi diri 

yang menyebabkan rasa tidak percaya dirinya semakin buruk. Menurut Farid 

S.Nurdin (2018:45) seseorang yang tidak percaya diri memiliki pandangan 

dan konsep diri yang negatif serta kurang percaya pada kemampuannya yang 

dapat memicu pada sikap menutup diri. Menurut Peradipta Sarastika (2014:7) 

ialah; (1) Menghindari kontak mata; (2) Tidak mau melakukan apa-apa; (4) 

Terkadang memperlihatkan perilaku mengamuk; dan (4) Tidak banyak 

berbicara. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri pada 

seseorang seperti yang dikemukakan oleh Thursan Hakim (dalam Nailis.S, 

2014:34) faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri ialah; (1) 

Lingkungan Keluarga; (2) Pendidikan Formal; (3) Pendidikan Non Formal; 

(4) Kesehatan. Menurut Argo Yulan Indrajat (2013:40-43), garis besar dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri itu terdiri dari faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi; Harga diri dan 

perasaan dibutuhkan; Keberhasilan; Kondisi fisik; Pengalaman. Faktor 

eksternal meliputi; Orang tua; Sekolah; Teman sebaya; Kematangan Usia; 

Jenis Kelamin; Penampilan fisik.  

b. Konseling Rasional Emotif 

Konseling Rasional Emotif merupakan suatu pendekatan dalam upaya 

membantu seseorang dalam menemukan solusi terhadap masalah-masalah 

yang disebabkan oleh pola pikir yang bermasalah. Menurut Corey 

(2013:238), Rasional Emotif merupakan aliran psikoterapi yang berlandaskan 

asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik untuk berpikir 

rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional dan jahat. Menurut 

Lumadi, dkk (2017:348) menyatakan bahwa KRE merupakan salah satu 

konseling yang berasal dari pendekatan kognitif. Konseling ini lebih banyak 

kesamaannya dengan terapi-terapi yang berorientasi kognitif-tingkah laku-

tindakan dalam arti menitikberatkan berpikir, menilai, memutuskan, 

menganalisis, dan bertindak. Terapi rasional-emotif sangat direktif serta lebih 
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banyak berurusan dengan dimensi-dimensi pikiran daripada dengan dimensi-

dimensi perasaan. 

Konsep Dasar Rasional Emotif terdapat pada pandangan tentang sifat 

manusia, dan menurut Ellis (dalam I.W.Handika.dkk, 2014:4), Manusia pada 

dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional 

dan irasional. Ketika berpikir dan bertingkahlaku rasional manusia akan 

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

individu itu menjadi tidak efektif. Pendapat tersebut kemudian ditambahkan 

oleh Sugandi Miharga (2017) yang memberikan contoh kasus ketika ada 

seseorang yang diberikan atau diperlihatkan ulat, tentu reaksi yang 

dimunculkan oleh seseorang ketika melihat ulat pada umumnya merasa jijik, 

takut, cemas, keluar keringat dingin, dll. Namun secara lebih lanjut, seseorang 

itu bisa berpandangan bahwa ulat adalah makhluk yang berbahaya, ataupun 

yang lainnya. (Miharja, 2017:Slide 2-3). Pendapat tersebut kemudian 

diperjelas kembali oleh Ellis (dalam I.W.Handika.dkk, 2014:4) yang 

menyatakan bahwa reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan 

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

Hambatan psikologis atau emosional tersebut merupakan akibat dari cara 

berpikir yang tidak logis dan irasional, yang mana emosi yang menyertai 

individu dalam berpikir penuh dengan prasangka, sangat personal, dan 

irasional. 

Dalam Rasional Emotif, terdapat teori Albert Ellis yang dikenal dengan 

Teori ABC untuk mengkaji tentang kepribadian. Antara lain; Antecedent 
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event (A), Belief (B), dan Emotional Consequence (C), (Corey, 2018:242). 

Selain ketiga hal tersebut, Ellis juga menambahkan (D; dispute) dalam rumus 

ABC ini, pada dasarnya D adalah penerapan metode ilmiah untuk membantu 

para konseli untuk menantang keyakinan-keyakinan irasional yang telah 

mengakibatkan gangguan-gangguan emosi dan tingkah laku, (Corey, 

2013:243). Setelah D, Ellis (dalam Kharisma.A.A, 2015:149) menambahkan 

(E; effect) sebagai dampak-dampak psikologis positif dari keyakinan-

keyakinan yang rasional. 

Teknik-teknik Rasional Emotif menurut Albert Ellis (dalam Corey, 

2013:252-253) menjelaskan bahwa teknik rasional emotif yang esensial 

adalah mengajar secara aktif-direktif. Lebih dari itu, rasional emotif adalah 

suatu proses diktatik yang menekankan pada metode-metode kognitif dan 

terapi tingkah laku seperti pelaksanaan pekerjaan rumah, desensitisasi, 

pengondisian operan, hipnoterapi, dan latihan asertif. Metode-metode yang 

variasi itu paling efektif digunakan dengan maksud membantu konseli untuk 

mencapai suatu perubhan kognitif yang mendasar. Pendapat tersebut 

kemudian diperjelas oleh Gantina (dalam Novia.P, 2017:45) yang 

mengkategorikan teknik rasional emotif menjadi tiga teknik. Yaitu; (1) 

Teknik Kognitif; (2) Teknik Afektif; (3) Teknik Behavioral. 

c. Dewasa Awal 

Dewasa awal berarti masa peralihan dari remaja ke dewasa dengan 

pertumbuhan usia yang dihitung dari usia 18-40 tahun, (Hurlock, 2009. dlm 

Natari, 2015:14). Sedangkan menurut Papalia, (2008), masa pertumbuhan 
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dewasa awal berkisar antara usia 20-40 tahun, yang ditandai dengan individu 

berusaha memperoleh pengalaman yang dapat diwujudkan melalui komitmen 

terhadap suatu hubungan dengan orang lain, (Agusdwitanti, 2015:18). 

Mengenai hubungan dengan orang lain, Yeny Trianawati (2017:3) 

menguatkan pendapat tersebut dengan menyatakan bahwa dewasa awal 

memang termasuk pada masa untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis 

atau dengan rekan bekerja. 

Sedikit berbeda dengan pendapat sebelumnya, Santrock (1999), 

memberikan gambaran bahwa dewasa awal merupakan masa transisi fisik, 

transisi intelektual, dan transisi peran sosial yang di alami oleh individu 

dalam masa perkembangan, (Natari, 2015:14). Selain masa transisi, Erikson 

(dlm Trianawati, 2017:2) menyatakan bahwa pada masa dewasa awal 

individu mulai mengemban dan menampung peran serta tanggung jawab 

yang lebih berat. Pendapat tersebut kemudian ditambahkan oleh Dariyo 

dengan menyatakan bahwa pada masa dewasa awal individu mulai berpikir 

untuk tidak bergantung secara ekonomis, sosiologis maupun psikologis pada 

orangtuanya, (Trianawati, 2017:2).  

Perry (dlm Eka, 2017:17) menyatakan bahwa pada masa dewasa awal, 

pemikiran pada masa remaja yang absolut dan dualistik berubah menjadi 

pemikiran yang reflektif (kritis & kreatif) dan relativistik (relatif) karena 

pengaruh kompleksitas budaya. Hurlock (dlm Natari, 2015:15), Masa dewasa 

awal memiliki ciri-ciri yang tersendiri namun tidak terlalu berbeda dengan 

masa remaja. Ciri-ciri dari dewasa awal yakni; Masa reproduktif; Masa 
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bermasalah, Masa ketegangan emosional; Masa perubahan nilai. Tugas 

perkembangan dewasa awal yakni; (1) Memiliki suatu pekerjaan; (2) Memilih 

pasangan; (3) Membentuk suatu keluarga; (4) Mendidik generasi keluarga 

(anak-anak); (5) Mengelola sebuah rumah tangga; (6) Mengemban tanggung 

jawab sebagai warga Negara; (7) Menjadi suatu kelompok sosial dalam 

masyarakat.  

Faktor yang mempengaruhi partisipasi sosial masa dewasa awal dalam 

bermasyarakat, Hurlock (dlm Saomah, 2017:2) partisipasi seseorang yang 

berada pada masa dewasa awal memiliki beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi partisipasi sosialnya, antara lain; (1) Mobilitas sosial; (2) 

Status sosial dan ekonomi; (3) Rentang waktu dalam kelompok masyarakat 

tertentu; (4) Kelas sosial; (5) Lingkungan; (6) Jenis kelamin; (7) Umur 

kematangan seksual; (8) Urutan kelahiran. 

2. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok 

pembahasan penelitian ini. 

a. Farid S. Nurdin. 2018. PENGARUH KONSELING RASIONAL EMOTIF 

TERAPI TERHADAP KEPERCAYAAN DIRI ANAK SEKOLAH DASAR. 

Primaria Educationem Journal, Vol.1, No.1. Hasil dari penelitian tersebut, 

Rasional Emotif Terapi memiliki pengaruh positif yang tinggi terhadap 

kepercayaan diri anak SD. Terdapat peningkatan yang signifikan pada 

kemampuan kepercayaan diri anak SD yang dipengaruhi oleh penerapan 

teknik RET dengan selisih rata-rata 7,4. Dalam penelitian tersebut, Farid S 
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Nurdin menyatakan penerapan Konseling RET dapat diterapkan pada 

permasalahan lain yang berhubungan dengan pola pikir selain rasa percaya 

diri.  

b. I Wayan Handika, Dewi Arum Widhiyanti Merta Putri, Ni Ketut Suarni. 

2014. Penerpan Konesling Rasional Emotif Dengan Formula ABC untuk 

Meningkatkan Percaya Diri Siswa Kelas VII 2 SMP Laboratorium Undiksha 

2013/2014. Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha Vol.2 No.1 tahun 

2014. Hasil dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa hipotesis konseling 

rasional emotif dengan formula ABC mampu meningkatkan rasa percaya diri 

siswa. I Wayan Handika pun menyatakan jika konseling rasional emotif 

dengan formula ABC digunakan dengan efektif dalam menangani 

permasalahan siswa, maka percaya diri siswa dapat ditingkatkan.  

c. Nikmatul Khotimah. 2013. Penggunaan Konseling Kelompok Rational 

Emotive Behavior Therapy Untuk Meningkatkan Rasa Percaya Diri Dalam 

Berinteraksi Sosial Siswa Madrasah Aliyah Purwoasri-Kediri. Jurnal 

Bimbingan Konseling UNESA Vol.1 No.1. tahun 2013, hal 166-173. Hasil 

dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penggunaan konseling kelompok 

REBT dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam berinteraksi sosial siswa 

kelas X-3 MA Al-Hikmah Purwoasri-Kediri. 

d. Yesi Yuniarti, Titin Indah Pratiwi. 2009. PENGGUNAAN KONSELING 

RASIONAL EMOTIF UNTUK MENINGKATKAN RASA PERCAYA 

DIRI SISWA. ejournal.unesa.ac.id/article/7895/75/articcle. Hasil penelitian 



16 
 

 
 

tersebut menyatakan bahwa ada peningkatan pada siswa/i yang kurang 

percaya diri setelah diberikan konseling rasional emotif. 

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu, dinyatakan bahwa Konseling 

Rasional Emotif dapat berperan aktif dalam meningkatkan rasa percaya diri 

seseorang. Pebedaan penelitian ini dengan penelitian terhadulu terletak pada 

sampel/objek dan letak masalah yang ditelitinya.  

3. Skema Penelitian 

Untuk mempermudah studi litelatur terhadap peningkatan rasa percaya diri 

alumni dalam beraktualisasi, peneliti menyajikan skema pemikiran dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a. Skema#1 

Studi kasus mengenai komunitas/grup alumni SMK Bina Taruna jurusan TKJ 

tahun kelulusan 2015 yang akan di jadikan objek penelitian. Pada skema 1, 

peneliti merumuskan serta mengkaji desain kuesioner (pre-test dan pos-test) 

yang akan diberikan kepada objek penelitian. 

b. Skema#2 

Mencari fakta, dan letak masalah yang terjadi pada sampel serta melakukan 

konseling pertama sekaligus memberikan lembar kuesioner (pre-test), 

(konseling tahap pertama) 

c. Skema#3 

Melakukan proses konseling rasional emotif dengan formula/teori ABC yang 

dikombinasikan dengan pendekatan kognitif, afektif, dan behavioristik yang 

disesuaikan dengan keadaan konseli (konseling tahap ke dua). 
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d. Skema#4 

Melakukan proses konseling rasional emotif berdasarkan teori, (konseling 

tahap ke tiga). 

e. Skema#5 

Melakukan proses konseling rasional emotif berdasarkan teori (konseling 

tahap ke empat/terakhir), dan memberikan lembar kuesioner (post-test) untuk 

menemukan kesimpulan/hasil dari proses penelitian. 

f. Skema#6 

Perhitungan hasil dan pengjakian kesimpulan dari proses konseling. 

4. Kontruksi Penelitian 

Dalam sub kerangka pemikiran ini terdapat suatu gambaran kontruksi 

ataupun konsep penelitian yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian untuk 

menemukan jawaban atas pernyataan yang tertera dalam Fokus Penelitian. 

Gambarannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.1: Konstruksi Penelitian  
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F. Hipotesis 

Hipotesis yang digunakan yakni hipotesis deskriptif  yang menyatakan ada 

peran/pengaruh dari variabel X dan presentase (peningkatan/penurunan) dari 

variabel Y. 

1. Hipotesis kerja (Hk) konseling rasional emotif berpengaruh terhadap 

peningkatan rasa percaya diri Sampel. 

2. Hipotesis nol (H0) konseling rasional emotif tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan rasa percaya diri Sampel. 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

Berikut ini peneliti akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian: 

1. Lokasi penelitian 

Tempat yang menjadi lokasi penelitian terkait permasalahan yang akan diteliti 

yakni dibeberapa kecamatan yaang ada dikabupaten Subang dan kabupaten 

Purwakarta. Antara lain kecamatan Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, 

Kiarapedes dan Wanayasa. Kelima kecamatan tersebut merupakan 

penyumbang dari sebagian Alumni SMK Bina Taruna khususnya pada 

sampel penelitian (Komunitas K.O.S). Alasan tempat tersebut dipilih karena 

relevan dengan wilayah penelitian yakni diKabupaten Subang yang menjadi 

lokasi dari SMK Bina Taruna. Fokus penelitian mengukur pada pengaruh dari 

konseling rasional emotif serta presentase peningkatan rasa percaya diri 

sampel yang kesulitan untuk beraktualisasi dan bersosialisasi dimasyarakat.  
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2. Paradigma dan pendekatan 

Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma Positifisme dengan tujuan 

untuk mengkaji peran dari konseling rasional emotif terhadap rasa percaya 

diri, serta menemukan (ada/tidak-nya) pengaruh/perubahan dari variabel X 

(konseling rasional emotif) terhadap variabel Y (rasa percaya diri). 

Sedangkan pendekatan pada penlitian ini menggunakan pendekatan 

Fenomenologi tentang rasa percaya diri yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor baik secara internal maupun eksternal yang berlaku dimasyarakat.  

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini bersifat Kuantitatif, dengan menggunakan metode Pre-

Experimental Designs karena dalam penelitian ini tidak memiliki variabel 

kontrol dan tidak memilih sampel secara acak. Bentuk penelitian yang 

digunakan yakni One-Group Pretest-Postest Design karena peneliti dapat 

membandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan 

(proses konseling). Bentuk penelitian ini jika digambarkan maka akan muncul 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1.2: Metode Penelitian 

Keterangan: 

O1 = Nilai pretest (sebelum dilakukan proses konseling/treantement) 

O2 = Nilai posttest (sesudah dilakukan proses konseling/treantement) 

X = Proses konseling/treatment, (pengamplikasian variabel X pada sampel) 

Cara perhitungan = (O1 - O2) 

 

O1  X  O2 



20 
 

 
 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data numerikal (angka) 

yang ditabulasikan berdasarkan jawaban dari responden terhadap pernyataan 

yang tertera pada lembar kuesioner. 

b. Sumber Data 

Sumbar data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain; (1) Data 

primer, kelompok alumni SMK Bina Taruna jurusan tahun kelulusan 2015; 

(2) Data sekunder, dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki oleh 

kelompok alumni tersebut yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.  

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi penelitian ini berjumlah 15 orang, yang diambil dari 

Grup/Komunitas Alumni bernama Kurhid of Slow (K.O.S) yang merupakan 

alumni SMK Bina Taruna Jurusan TKJ tahun kelulusan 2015. 

b. Sampel 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Nonprobability Sampling 

dengan teknik Sampling Purposive dengan beberapa kriteria penelitian 

seperti: (1) Berumur 20-23 tahun; (2) Alumni-alumni SMK Bina Taruna 

tahun kelulusan 2015. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan 

melakukan wawancara serta memberikan seperangkat pernyataan tertulis 
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(Kuesioner) kepada responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala linkert (Sangat setuju, Setuju, Tidak Setuju, Sangat Tidak 

Setuju), dengan penentuan variabel, indikator, serta item-item yang dibuat oleh 

peneliti sendiri berdasarkan faktor pengaruh, dan indikator rasa percaya diri yang 

disusun berdasarkan pendapat Thursan Hakim, dkk tentang rasa percaya diri dan 

pendapat Albert Ellis tentang rasional emotif. 

7. Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Pengujian validitas dari kuesioner yang dijadikan sebagai alat pengambilan 

data mengunakan pengujian Validitas Konstruksi (Construct Validity) dengan 

jumlah sampel yang digunakan 30 orang. Dengan hasil data yang 

ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan Analisis 

Faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrumen dalam satu 

faktor, dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Pengujian ini 

menggunakan Validitas Product Moment SPSS pengujian tersebut bersifat 

pengujian otomatis yang dilakukan oleh program SPSS yang ada di Microsoft 

windows. Inti dari pengujian tersebut tak jauh berbeda dengan pengujian yang 

pertama yakni dengan membandingkan r hitung dengan r tabel dengan Sig. 

(2-tailed) dan nilai probabilitas 0,05. Jika dijabarkan rumus korelasi yang 

digunakan oleh SPSS maka gambarannya sebagai berikut: 

Rumus: 

    
             

√                        
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Keterangan: 

          = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

        = Jumlah Perkalian antara variabel X dan Y 

        = Jumlah dari kuadrat nilai X 

        = Jumlah dari kuadrat nilai Y 

       = Jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

       = Jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan 

Dari hasil pengujian tersebut maka akan ada item pernyataan yang 

dinyatakan valid dan tidak valid. Item yang dinyatakan valid kemudian 

digunakan untuk penelitian dan item yang dinyatakan tidak valid dikoreksi 

terlebih dahulu antara layak digunakan atau tidak dan di ujikan kembali 

kepada 30 orang yang memiliki kriteria sama seperti responden/sampel 

penelitian hingga item pernyataan pada kuesioner tersebut dinyatakan valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Dalam pengujian reliabilitas, peneliti menggunakan uji Cronbach’s Alpha 

dengan mengunakan program SPSS yang ada diMicrosoft windows dengan 

nilai pengujian yang sudah disepakati secara umum, yakni ketika data 

dinyatakan reliabilitas dan dianggap sudah cukup memuaskan jika ≥ 0.700.  

8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dipenelitian ini menggunakan alat uji statistik parametrik 

dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data 

tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 
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masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan software SPSS 24 di 

miscrosoft windows karena merupakan metode analisis data yang efisien dan 

efektif dalam suatu penelitian. Untuk menguji X dan Y, maka analisis yang 

digunakan berdasarkan rata-rata (mean) dari masing-masing variabel. Nilai rata-

rata ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, 

kemudian dibagi dengan jumlah responden. 

9. Alat ukur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dengan dua variabel 

yakni Konseling rasional emotif (Variabel X) dan Rasa percaya diri (Variabel Y). 

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y dengan penjabaran variabel kuesioner sebagai berikut: 

a. Penjabaran variabel Kuesoner 

1. Variabel Rasa Percaya Diri (Y): 

Tabel 1.2: Penjabaran Variabel Y 
Variabel Sub.Variabel Indikator Penjelasan 

Lahir / 

Fisiologis 
Kondisi fisik 

Sakit 

Menandakan bahwa kondisi fisik 

saat ini dalam keadaan kurang 

baik/tidak siap. 

Sehat 
Menandakan bahwa kondisi fisik 

saat ini dalam keadaan baik/siap. 

Ada kelainan / 

cacat 

Keadaan fisik memiliki yang 

malfungsi atau tidak berfungsi 

seperti pada umumnya. Semisal: 

ada kecacatan dalam tubuh individu 

tersebut. Contoh: pendek, gendut, 

dll 
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Usia 

Muda Berusia antara 17 – 25 tahun. 

Dewasa Berusia antara 20 – 40 tahun. 

Tua 
Berusia antara 40 – 100 

tahun/lebih. 

Gender 

Laki-laki 
Berjenis kelamin jantan pada 

manusia (berpenis). 

Perempuan 
Berjenis kelamin betina pada 

manusia (bervagina). 

Batin / 

Psikologis 

Self Esteem / 

Harga diri 

Mandiri 
Sikap untuk tidak bergantung 

kepada orang lain 

Tenang 
Bisa mengendalikan diri dalam 

berbagai situasi 

Potensi 
Kemampuan atau kapasitas yang 

dimiliki oleh individu. 

Keberhasilan 

Bekerja keras 

Mengerkan sesuatu dengan 

sungguh-sungguh tanpa mengenal 

lelah serta dibareing dengan usaha 

yang optimal.  

Yakin 
Kepastian yang dipercayain 

kebenarannya oleh diri sendiri 

Optimis 
Percaya atas apa yang dilakukan 

akan berhasil 

Pengalaman 

Baik 
Suatu kejadian menyenangkan yang 

pernah dialami oleh seseorang. 

Tidak Baik 

Suatu kejadian tidak 

menyenangkan atau yang memiliki 

hikmah atau nilai tersendiri yang 

pernah dialami oleh seseorang. 

Lingkungan 

Sosial 

Keluarga Pola Asuh  

Masyarakat Interaksi Sosial 

Hubungan timbal balik antara 

individu dengan individu atau 

kelompok dengan kelompok. 

Contoh kecil: penyampaian dan 
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penerimaan ide/gagasan 

Pendidikan Teman Sebaya 
Perilaku Tidak 

Baik 

Mencela, Mengejek, Membully. 

 

2. Variabel Konseling Rasional Emotif (X): 

Tabel 1.3: Penjabaran Variabel X 
Variabel Sub.Variabel Indikator Penjelasan 

Konsep/Formula 

Teori 

Antecedent event 

Kejadian 

Peristiwa yang pernah di 

alami dalam segi baik 

maupun buruk 

Sikap Orang 

lain 

Tingkah laku yang ditunjukan 

oleh orang lain 

Belief 

Rasional 
Pikiran atau pertimbangan 

yang logis, sehat. 

Irasional 
Tidak berdasarkan penalaran 

akal yang sehat 

Emotional 

Consequence 

Reaksi 

emosinal 

Hasil dari suatu pemikiran 

yang ditunjukan berupa 

perilaku, (ragu-ragu, takut, 

cemas, yakin, optimis,dll)  

 

b. Rancangan item Kuesioner 

Tabel 1.4: Rancangan item Kuesioner 

Sub.Variabel Indikator Item Pernyataan 
No 

Item 

Kondisi fisik Sakit 

Kesehatan menjadi kunci dari rasa 

percaya diri yang saya miliki 

 

Rasa sakit yang sedang/pernah dirasakan 

mempengaruhi rasa percaya diri saya 

 

Beberapa penyakit (seperti:bisul, budug/ 

buduk/kusta,cacar air,dll) yang sedang/ 

pernah dirasakan berpengaruh pada rasa 
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percaya diri saya  

Beberapa penyakit membuat saya minder 

ketika berpapasan dengan orang lain 

 

Ada kelainan / 

cacat 

Memiliki tubuh yang kurang ideal 

membuat saya kurang percaya diri 

 

Perut buncit, mata rabun, rambut rontok, 

kurang tinggi, badan bau, dan beberapa 

masalah tubuh lainnya mempengaruhi 

rasa percaya diri saya 

 

Permasalahan tubuh sering membuat saya 

minder ketika berkomunikasi/berpapasan 

dengan orang lain 

 

Usia 

Muda 

Pernyataan terbuka 

 

Dewasa 

Tua 

Gender 
Laki-laki 

Pernyataan terbuka 
Perempuan 

Self Esteem / 

Harga diri 

Mandiri 

Saya bertanggung jawab atas apa yang 

saya lakukan 

 

Saya berusaha untuk merubah keadaan 

menjadi lebih baik 

 

Saya berpikir terlebih dahulu sebelum 

bertindak 

 

Saya berusaha untuk tidak menyusahkan 

orang lain 

 

Tenang 

Sifat ceroboh bukan bagian dari saya  

Saya tidak mudah panik  

Saya dapat mengendalikan diri  

Potensi 

Komunikasi merupakan hal yang penting 

bagi saya 

 

Saya memilki kemampuan berkomunikasi 

yang cukup baik 

 

Saya selalu terlibat dalam pengambilan  
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keputusan (dikeluarga/ kelompok/ masya-

rakat) 

Menyampaikan pendapat bukan hal yang 

sulit bagi saya 

 

Keberhasilan 

Bekerja keras 
Saya bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan sesuatu 

 

Yakin 
Saya yakin bahwa saya bisa berbicara 

didepan banyak orang 

 

Optimis 
Saya pasti bisa berkomunikasi dengan 

baik 

 

Pengalaman 

Baik 
Pengalaman membuat saya yakin dengan 

apa yang saya lakukan saat ini 

 

Tidak Baik 

Kejadian yang kurang baik dimasalalu 

membuat saya ragu ketika mengambil 

keputusan  

 

Keluarga Pola Asuh 

Orang tua saya memarahi saya ketika saya 

melakukan kesalahan 

 

Saya pernah merasa bahwa saya orang 

yang tidak bermanfaat didalam keluarga 

 

Keluarga saya menganggap bahwa saya 

tidak bisa melakukan apa-apa    

 

Masyarakat Interaksi Sosial 

Tidak terlalu aktif dimasyarakat membuat 

saya canggung ketika mengikuti program 

masyarakat 

 

Teman Sebaya 
Perilaku Tidak 

Baik 

Saya memiliki teman yang membuat saya 

kurang percaya diri 

 

Rasional Emotif 

Formula ABC 

Rasional 

Membedakan antara keinginan dengan 

kebutuhan bukanlah hal yang sulit bagi 

saya 

 

Mengutamakan sesuatu bukan hal yang 

sulit bagi saya 
 

Irasional 
Saya takut tidak bisa melakukan 

perubahan 
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c. Kusinoer yang diajukan 

Tabel 1.5: Kuesioner 

NO ITEM PERNYATAAN STS TS S SS 

1 
Saya memilki kemampuan berkomunikasi yang cukup 

baik 

    

2 
Saya selalu terlibat dalam pengambilan keputusan 

(dikeluarga/kelompok/masyarakat) 

    

3 
Pengalaman membuat saya yakin dengan apa yang saya 

lakukan saat ini 

    

4 
Saya berusaha untuk merubah keadaan menjadi lebih 

baik 

    

5 Saya berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak     

6 
Saya bisa membedakan antara keinginan dengan 

kebutuhan 

    

7 
Orang tua saya memarahi saya ketika saya melakukan 

kesalahan 

    

8 
Tidak terlalu aktif dimasyarakat membuat saya 

canggung ketika mengikuti program/acara dimasyarakat 

    

9 
Kejadian yang kurang baik dimasalalu membuat saya 

ragu ketika mengambil keputusan 

    

10 
Saya memiliki teman yang membuat saya kurang 

percaya diri 

    

11 
Berkumpul/bertemu dengan orang-orang tertentu 

terkadang membuat saya minder 

    

12 

Perut buncit, mata rabun, rambut rontok, kurang tinggi, 

badan bau, atau beberapa masalah tubuh lainnya 

membuat saya kurang percaya diri 

    

13 
Permasalahan tubuh sering membuat saya minder ketika 

berkomunikasi/berpapasan dengan orang lain 

    

14 
Saya memiliki bentuk tubuh yang kurang ideal 

(kurus/gemuk,kurang tinggi) 

    

15 
Kekurangan yang ada pada fisik saya terkadang menjadi 

bahan ejekan dari orang lain 
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16 
Terkadang perilaku/ejekan dari orang lain membuat saya 

jadi tidak percaya diri 

    

17 
Keadaan fisik terkadang mempengaruhi rasa percaya diri 

saya 

    

18 
Kesehatan menjadi faktor penting dari rasa percaya diri 

yang saya miliki 

    

19 
Kondisi tubuh yang tidak sehat membuat saya tidak 

percaya diri 

    

20 

Beberapa penyakit kulit yang pernah/sedang dirasakan 

(seperti:bisul, budug/buduk/kusta, cacar air, atau yang 

lainnya) membuat saya minder ketika bertemu dengan 

orang lain 

    

 


