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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan 

penelitian dalam rangka penyusunan tesis. Pokok bahasan dalam bab ini adalah 

pendekatan dan metode penelitian, subjek dan lokasi penelitian, variabel 

penelitian, definisi operasional, pengembangan instrumen penelitian, langkah-

langkah penelitian, dan teknik analisis data.  

 

A. Pendekatan dan Desain Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu jenis penelitian 

ilmiah di mana peneliti memutuskan apa yang akan diteliti dengan cara 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik atau sempit, mengumpulkan 

data-data yang dapat dikuantifikasikan, menganalisis angka-angka tersebut 

dengan menggunakan statistik dan melakukan penelitian dalam suatu cara yang 

objektif (Creswell, 2012, hlm. 16).  Hubungan antar variabel dalam penelitian ini 

adalah teknik restukturisasi kognitif sebagai variabel independen konsep diri 

sebagai variabel dependen. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen kuasi. 

Penelitian eksperimen kuasi yaitu rancangan penelitian eksperimen tapi tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol atau mengendalikan variabel-

variabel luar yang dapat mempengaruhi eksperimen. Pada eksperimen kuasi tidak 

dilakukan dengan teknik random (random assignment) melainkan pengelompokan 

berdasarkan kelompok yang terbentuk sebelumnya (Creswell, 2012, hlm. 309). 

Desain eksperimen kuasi yang digunakan adalah nonequlvalent pretest-

postest group design, Desain penelitian nonequivalent control group design 

menempatkan partisipan penelitian kedalam dua kelompok : kelompok A 

(kelompok eksperimen) dan kelompok B (kelompok kontrol). Penempatan 

dilakukan tidak secara acak, kemudian masing-masing kelompok diberikan pre 

test  dan post test 
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Tabel 3. 1 

Quasi-Eksperiment Pretest and Posttest Design 

 

Pre- and Posttest Design       Time 

 

Control Group Pretest No Treatment Posttest 

Eksperimental Group Pretest 
Eksperimental 

Treatment 
Posttest 

 

Keterangan: 

Control Group    =  kelompok kontrol  

Eksperimental Group   =  kelompok eksperimen 

No Treatment    =  Tanpa perlakuan 

Eksperimental Treatment  =  Pemberian perlakuan (Creswell, 2012, hlm. 310) 

 

B. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA I Lubuk Besar Kabupaten Bangka 

Tengah tahun ajaran 2015/2016.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas XI SMA I Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tahun 

ajaran 2015/2016 berjumlah 91 orang. Penarikan sampel penelitian ini adalah 

menggunakan teknik purposive sampling teknik penentuan sampel dengan 

karakteristik tertentu (sugiyono, 2012, hlm 124).  

Sampel dalam penelitian ini adalah 14 siswa kelas XI di SMA I Lubuk 

Besar Kabupaten Bangka Tengah tahun ajaran 2015/2016 yang teridentifikasi 

memiliki konsep diri negatif. Adapun untuk penentuan sampel dalam penelitian 

ini adalah dengan pemberian pretest kepada peserta didik kelas XI. Pretest 

bertujuan untuk mengetahui peserta didik manakah yang memiliki Konsep diri 

negatif. 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu teknik restrukturisasi 

kognitif sebagai variabel bebas (X) dan konsep diri sebagai variabel terikat (Y). 

Variabel bebas (X) yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
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perubahannya atau timbulnya variabel terikat dan variabel terikat (Y) yaitu 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat. 

1. Konsep diri 

Konsep diri dalam penelitian ini yaitu cara pandang (persepsi) siswa 

SMA I Lubuk Besar Kabupaten  Bangka Tengah kelas XI  Tahun ajaran 

2015/2016 tentang dirinya yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, dan moral. 

Indikator fisik meliputi cara pandang terhadap kesehatan, penampilan tubuh, dan 

kekuatan fisik. Indikator psikis meliputi cara pandang terhadap kemampuan 

akademis, pengembangan pengetahuan, perasaan diri, dan perlakuan terhadap diri 

sendiri. Indikator sosial meliputi peranan sosial di lingkungan sekolah, tempat 

tinggal, dan kemasyarakatan serta dilingkungan sekolah, tempat tinggal, dan 

kemasyarakatan serta kemampuan melakukan tugas-tugas disekolah dan di rumah. 

Indikator moral meliputi pandangan terhadap nilai-nilai yang berlaku 

dilingkungan sekitar.  

2. Restrukturisasi kognitif 

Resktukturisasi kognitif pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

penyusunan kembali kognitif dan memfokuskan pada peruahan verbalisasi diri 

peserta didik. Resktukturisasi kognitif dalam penelitian ini adalah suatu teknik 

yang dilakukan peneliti melalui perekaman-perekaman pikiran (thought record) 

dan pemberian penguatan (reinforcement) yang berlangsung selama empat sesi 

intervensi untuk memodifikasi penilaian diri pada peserta didik dengan cara 

bertanya, menganalisis, mengambil keputusan dan memutuskan kembali dalam 

rangka mengubah fungsi berpikir, merasa dan bertindak peserta didik kelas XI di 

SMA I Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tahun ajaran 2015/2016. 

   

D. Pengembangan Instrumen Penelitian 

Instumen yang digunakan  dalam penelitian ini menggunakan angket yang   

dikembangkan dari Sustikasari (2014) mengenai skala konsep  diri.  

1. Penyusunan Instrumen 

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian, digunakan 

instrumen berupa angket. Intrumen yang digunakan dalam penelitian adalah 

intrumen yang disusun berdasarkan pengembangan dan perumusan teori mengenai 
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konsep diri. Butir-butir peryataan dalam instrumen merupakan gambaran 

mengenai konsep diri pada siswa. Angket menggunakan skala Guttman yang 

terdiri atas: ya dan tidak. 

2.  Pengembangan Kisi-kisi 

Rumusan kisi-kisi instrumen untuk mengungkap konsep diri siswa berikut 

merujuk aspek dari Berzonsky (Burns:1993). Aspek konsep diri meliputi: Fisik, 

psikis, sosial, dan moral. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Program  Konsep Diri Siswa. 

( Sebelum Validasi) 

 

No Aspek Indikator No Item  Jumlah 

1 Fisik - Cara pandang terhadap 

kesehatan 

- Cara pandang terhadap 

penampilan dan kekuatan 

fisik 

1,2,3 

 

 

4,5,6,7 

 

 

 

7 

2 Psikis - Pandangan terhadap 

kemampuan akademis 

- Pandangan pengembangan 

pengetahuan 

- Pandangan terhadap perasaan 

sendiri 

- Perlakuan terhadap diri 

sendiri 

 

8, 9, 10 

 

11,12, 13 

14,15,16, 

17 ,18 

 

19,20,21,

22,23,24,

25,26 

 

 

19 

 

3 Sosial - Peranaan sosial dalam 

lingkungan (sekolah,tempat 

tinggal dan kemasyarakatan) 

- Kemampuan melakukan 

tugas (dirumah dan sekolah) 

27,28,29,

30,31, 

32,33,34,

35 

36,37,38,

39,40,41 

15 

4 Moral - Pandangan terhadap nilai-

nilai yang berlaku 

dilingkungan sekitar 

42,43,44,

45 

4 

Jumlah  45 

 

E. Uji validitas dan realibilitas instrumen 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur tingkat kevalitan atau keshahihan 

istrumen yang akan digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. Suatu 

istrumen yang valid atau shahih akan mempunyai tingkat validitas yang tinggi, 
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sebaliknya isntrumen yang kurang valid akan memiliki tingkat validitas yang 

rendah. Uji validitas dilakukan terhadap sejumlah siswa kelas XI di SMA I 

Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah tahun ajaran 2015/2016.   

Uji validitas butir item dilakukan untuk menguji apakah instrumen mampu 

mengukur apa yang seharusnya diukur yaitu mengenai tingkat konsep diri siswa. 

Arikunto (2006) mengatakan bahwa sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Djali & Mulyono (2008) menyatakan bahwa langkah uji validitas item 

pernyataan dilakukan dengan menggunakan teknik koefisien biserial (γpbi). 

Dalam perhitungan validitas butir pernyataan digunakan bantuan Ms Excel 2007 

(terlampir). Pengujian validitas dilakukan terhadap 45 item pernyataan dengan 

jumlah subjek 91 siswa kelas XI di SMA 2 Lubuk Besar Kabupaten Bangka 

Tengah tahun ajaran 2015/2016.    Berikut disajikan item-ietem pernyataan 

setelah validasi pada Tabel 3.3 berikut.  

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Konsep Diri Siswa 

 

No  Kesimpulan  Item  Jumlah  

1 Valid  1,2,3,4,6,7,9,12,13,15,16,17,18,19,20,21, 

22,23, 25,26,27,28,29,30,31, 33,34, 

35,36,37,38,40, 42,43,45. 

39 

2 Tidak valid  14,24,32,39,41,44 6 

 

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, menunjukkan dari 45 item pernyataan 

diperoleh 39 item yang valid dan 6 item pernyataan yang tidak valid, item 

pernyataan yang tidak valid terdiri dari 14,24,32,39,41, dan 44. 

Setelah diuji validitas setiap item selanjutnya istrumen tersebut diuji 

tingkat reliabelitasnya. Reliabelitas berhubungan dengan masalah ketepatan atau 

konsistensi instrumen. Reliabelitas berarti  bahwa instrumen dapat  dipercaya 

untuk digunakan saebagai alat pengumpul data karena intrumen telah teruji 

ketepatannya. Intrumen yang telah reliabel akan menghasilkan data yang dapat 

dipercaya. Djali & Mulyono (2008) mengatakan bahwa dalam pengujian 

reliabelitas instrumen digunakan rumus KR-20. Sedangkan dalam pengujian 

relibilitas digunakan bantuan perangkat lunak MS Excel 2007 (terlampir). 

Berdasarkan data tersebut dapat diambil keasimpulan bahwa nilai realibilitas 



54 

 

Suwanto, 2016 
EFEKTIVITAS TEKNIK RESTRUKTURISASI KOGNITIF DALAM KONSELING KELOMPOK 
UNTUK MENINGKATKAN KONSEP DIRI SISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

konsep diri sebesar 0.946 berada pada kategori sangat tinggi, artinya intrumen ini 

mampu menghasilkan skor-skor pada setiap item pernyataan dengan konsisiten. 

 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Konsep Diri Siswa 

(setelah Validasi) 

 

No Aspek  Indikator No item Jumlah  

     

1 Fisik - Cara pandang terhadap kese-

hatan 

- Cara pandang terhadap pe-

nampilan tubuh 

- Cara pandang terhadap keku-

atan fisik 

1,2,3 

 

4,5,6 

 

7 

 

 

7 

 

 

 

2  Psikis   - Pandangan terhadap kemam-

puan akademis,  

- Pandangan pengembangan 

pengetahuan 

- Pandangan terhadap perasaan 

sendiri 

- Perlakuan terhadap diri 

sendiri  

8,9,10 

11,12,13, 

15,16,17, 18, 

19,20,21,22, 

23,25,26, 

  

 

17 

3  Sosial   - Peranan sosial dalam lingku-

ngan (sekolah, tempat tinggal 

dan kemasyarakatan) 

- Kemampuan melakukan tugas 

(di rumah dan sekolah) 

27,28,29,30, 

31,33,34, 35 

36,37,38, 40 

12 

4  Moral   - Pandangan terhadap nilai-

nilai dan yang berlaku di 

lingkungan sekitar 

42,43,45, 

 

3 

 

 
 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data statistik yang digunakan adalah statistika 

nonparametrik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji t dalam 

rangka menguji perbedaan dua buah rata-rata, yakni rata-rata pretes dua 

kelompok. Selain itu analisis data menggunakan anacova untuk menganalisis 

perbedaan hasil postes dua kelompok.  

Selanjutnya untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data, maka 

peneliti menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS  for Windows. 
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1. Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah suatu langkah pemeriksaan terhadap data yang 

diperoleh dalam rangka pengumpulan data, sehingga verifikasi data bertujuan 

untuk menyeleksi atau memilih data yang memadai untuk diolah. Dari hasil 

verifikasi diperoleh data yang diisikan responden menunjukkan kelengkapan 

dan cara pengisian yang sesuai dengan petunjuk, atau jumlah data sesuai 

dengan subjek dan keseluruhan data memenuhi persyaratan untuk dapat diolah.  

 

2. Pedoman Skoring 

Data yang ditetapkan untuk diolah kemudian diberi skor seduai dengan 

yang ditetapkan. Penyekoran instrumen dalam penelitian disusun dalam bentuk 

skala ordinal. Skala ordinal yaitu skala yang menunjukkan perbedaan tingkatan 

subjek secara kuantitatif. Skala ordinal didasarkan pada peringkat yang 

diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang terendah atau 

sebaliknya. 

Tabel 3.5 

Kategori Pemberian Skor Alternatif Jawaban 

 

Alternatif jawaban 
Pemberian skor 

Item (+) Item  (-) 

Ya 1 0 

Tidak 0 1 

 

3. Katagorisasi Konsep Diri 

Penentuan kelompok siswa secara umum dengan kategori konsep diri  

yang positif dan negatif  dalam penelitian dilakukan konversi skor mentah 

menjadi skor matang dengan menggunakan batas ideal dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

Menentukan pengkategorian dengan menjumlahkan skor dari 39 item 

pernyataan (valid) dalam instrumen, kemudian dicari panjang interval setiap 

Kelas dengan rumus sebagai berikut: 
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c =  

 Keterangan: 

 c = panjang interval Kelas 

 Xn = nilai tertinggi 

 X1 = nilai terendah 

k  = banyaknya Kelas, dalam penelitian sebanyak 2 (Positif dan 

Negatif). 

 

Dengan demikian, maka interval skor untuk menentukan masing-masing 

kategori konsep diri siswa Kelas XI SMA 1 Lubuk Besar Kabupaten Bangka 

Tengah. 

Tabel 3.6 

Interval Skor Gambaran Umum 

Konsep  Diri Siswa Kelas XI SMA I Lubuk Besar Kabupaten Bangka 

Tengah tahun ajaran 2015/2016. 

 

Rentang Skor Kategori 

21-39 Positif (P) 

0-20 Negatif (N) 
 

G. Rancangan Program Efektifitas Teknik Restrukturisasi Kognitif 

Untuk Meningkatkan Konsep Diri Siswa 

1. Rasional 

Masa remaja (adolescence) adalah periode transisi perkembangan antara 

masa kanak- kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada sekitar usia 10 hingga 12 

tahun dan berakhir pada usia sekitar 18 hingga 22 tahun (Santrok, 2007, hlm 18). 

Sedangkan menurut Hurlock (1992) istilah adolensence mempunyai arti yang 

lebih luas yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Siswa 

Sekolah Menegah Atas (SMA) berada pada masa perkembangan remaja berusia 

15-18 tahun yang disebut juga masa puber. Hurlock (1980) menjelaskan bahwa 

masa puber adalah suatu tahap perkembangan dimana terjadinya kematangan alat-

alat seksual dan tercapainya kemampuan reproduksi, saat dimana kriteria 

kematangan seksual muncul dan ciri-ciri seks sekunder terus berkembang dan sel-

sel diproduksi dalam organ-organ seks.  

Menurut Hurlock (1980) perubahan fisik pada masa puber mempengaruhi 

semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal, sehingga juga 
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mempengaruhi keadaan fisik dan psikologis remaja. Konflik yang dihadapi oleh 

remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan pada berbagai dimensi 

kehidupan dalam diri mereka. Kesadaran akan adanya reaksi sosial terhadap 

berbagai bentuk tubuh menyebabkan remaja perihatin akan pertumbuhan 

tubuhnya yang tidak sesuai dengan standar budaya yang berlaku. Kegagalan 

mengalami kateksis tubuh menjadi salah satu penyebab kurang harga diri dan 

timbulnya konsep diri yang kurang baik selama masa remaja. Sejalan dengan hasil 

penelitian Pudjijogyanti (1993, hlm. 41) bahwa kebingungan remaja dalam 

menyikapi kondisi fisik dan psikologis pada masa peralihan sering menimbulkan 

perilaku salah suai, yang ditampilkan dalam bentuk rasa rendah diri, cemas yang 

berlebihan, dan pandangan diri yang cenderung negatif. Hal tersebut didukung 

oleh Erikson (dalam Pudjijogyanti, 1993, 42) yang menyebutkan bahwa keadaan 

fisik pada masa remaja merupakan sumber pembentukan identitas diri dan konsep 

diri, maka remaja yang tidak percaya diri terhadap fisik yang dimilikinya akan 

mengalami konsep diri yang negatif.  

Burns (dalam Pudjijogyanti, 1995) konsep diri adalah suatu gambaran 

campuran mengenai pandangan tentang diri dan pendapat orang lain mengenai 

diri kita. Setiap siswa akan miliki konsep diri yang berbeda dalam berbagai 

ragam bentuk dan kadar yang menetukan perwujutan, kualitas kepribadiannya. 

Rogers (dalam Burns, 1979) menyatakan konsep diri meliputi unsur-unsur 

persepsi individu terhadap karakteristik dan kemampuan sendiri, pandangan 

individu tentang diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain dan 

lingkungannya, persepsi tentang kualitas yang berhubungan dengan pengalaman-

pengalaman, objek, serta tujuan dan cita-cita yang dianggap memiliki valensi 

positif dan negatif. Remaja yang memiliki konsep diri positif akan menerima 

dirinya apa adanya, tanpa merasa tertekan dan terbebani dengan keadaan dirinya 

maupun pandangan orang lain terhadapnya. Remaja dengan konsep diri negatif 

tidak memiliki kepercayaan diri, cenderung tidak dapat menerima kelemahan 

dirinya, sehingga ia menjadi frustrasi, cenderung berpikir negatif dan selalu 

khawatir. Perasaan tidak puas dengan keadaan diri sendiri, baik fisik ataupun 

psikis menyebabkan remaja mengalami konflik dan ketegangan.   
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan di lapangan, terdapat  50 siswa atau 

sekitar  55,3%  siswa yang memiliki konsep diri positif dan terdapat 41 siswa atau 

sekitar  44,61 %  siswa yang memiliki konsep diri negatif. Siswa yang berada 

pada katagori negatif diberikan intervensi berupa konseling kognitif perilaku 

dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan konsep diri siswa dari 

negatif menuju positif.  

 

2. Deskripsi Kebutuhan 

Deskripsi kebutuhan program konseling kognitif perilaku dengan teknik 

retrukturisasi kognitif untuk meningkatkan konsep diri dibuat berdasarkan profil 

ketercapaian konsep diri siswa XI SMAN 1 Lubuk Besar Bangka Tengah Tahun 

Ajaran 2015/2016, disajikan sebagai berikut. 

Siswa berada pada katagori negatif membutuhkan layanan responsif bersifat 

kuratif dalam bentuk konseling kelompok dengan menggunakan teknik 

restrukturisasi kognitif untuk menumbuhkan kemampuan siswa mempresepsikan 

tentang penampilan fisik yang dimilikinya, mampu menerima penilaian dari orang 

atau teman mengenai fisik dirinya yaitu daya tarik tubuh dan tingkah laku yang 

menjadi kebanggaan dirinya, mampu memiliki sikap percaya diri dan kemandirian 

yang menyangkut emosi, nilai, perilaku, dan moral, memiliki kemampuan dalam 

hubungan sosial, kejujuran, keadaan emosi, intelektual, akademik, dan ekonomi, 

mampu memahami perasaan tentang diri sendiri, dan mampu merencanakan masa 

kini dan masa depan dengan bersikap positif. 

 

3. Tujuan Program 

Secara umum tujuan dari konseling kognitif perilaku adalah meningkatkan 

konsep diri siswa. Secara khusus intervensi adalaj agar peserta didik mampu 

1) Siswa mampu memahami tentang dirinya sendiri. 

2) Siswa mampu menerima kesan atau tanggapan dari orang lain baik yang 

bersifat membangun ataupun sebaliknya mengenai dirinya. 

3) Siswa mampu berpikir positif dalam menemukan sebuah pilihan dan masalah. 

4) Siswa mampu memiliki pemikiran dan merancang tujuan-tujuan dalam 

pencapaian pengharapan secara realistis.  
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4. Asumsi Dasar 

a) Siswa dengan konsep diri yang negatif cenderung menunjukkan masalah 

gangguan perilaku dan emosi (Emotional and Behavior Disorder) baik di 

sekolah maupun di lingkungannya. 

b) Teknik restrukturisasi kognitif dilakukan dengan asumsi konseli cenderung 

memiliki pikiran yang negatif seperti menganggap dirinya tidak pintar, tidak 

berani mengemukakan pendapat dalam KBM dan diskusi kelas, tidak 

memiliki penampilan yang menarik, dan munculnya perilaku menyimpang 

seperti, agresifitas, bolos sekolah, sering membuat gaduh, dan tidak sopan 

kepada guru dan orang lain. 

c)  Perubahan Kognitif dapat diwujudkan melalui intervensi kognitif yang 

spesifik. 

 

5. Sasaran Intervensi 

Sasaran intervensi adalah meningkatkan persentase ketercapaian komponen 

dan aspek konsep diri siswa. Target intervensi adalah siswa SMAN 1 Lubuk 

Besar yang secara khusus teridentifikasi berada dalam kategori negatif 

berdasarkan hasil pengolahan instrument konsep diri. Siswa yang berada pada 

katagori konsep diri negatif cenderung memiliki pengetahuan yang kurang tepat 

dalam memandang diri sendiri, harapan yang tidak realistis, penilaian terhadap 

diri yang tidak tepat, dan selalu merasa kurang puas terhadap apa yang telah 

dilakukannya sehingga tidak mempunyai kebanggaan terhadap diri Dengan 

demikian diharapkan, subyek intervensi/konseli yang memiliki konsep diri negatif 

dapat meningkatkan konsep diri menuju positif.  

 

6. Kompetensi Konselor 

Mendukung terlaksananya program intervensi teknik resturkturisasi kognitif 

untuk meningkatkan konsep diri siswa, konselor diharapkan menguasai 

seperangkat kompetensi. Adapun kompetensi konselor tersebut terbagi menjadi 

dua jenis kriteria yakni umum dan khusus. Kriteria umum kompetensi konselor 

meliputi: 
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1. Konselor memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 bimbingan dan 

konseling, dan akan lebih baik apabila telah memiliki sertifikat konselor 

profesional yang diperoleh dari lembaga penyelenggara pendidikan profesi 

konselor. 

2. Konselor memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai 

teknik restukturisasi kognitif dan konsep diri siswa. 

3. Apabila intervensi konseling diberikan dalam suasana kelompok, maka 

konselor diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan terkait konsep 

konseling kelompok. 

Sementara itu, kriteria khusus kompetensi konselor untuk meningkatkan 

konsep diri siswa: 

a. Memiliki keterampilan berperan sebagai guru/pengajar yang aktif direktif 

dalam memimpin diskusi dan mitra terapeutik bagi siswa, namun tetap 

mampu fleksibel beradaptasi dengan kondisi konseling. 

b. Menunjukkan toleransi terhadap frustasi yang tinggi ketika siswa tidak 

mencapai perubahan secepat yang diharapkan, mengadopsi fokus 

pemecahan masalah, tidak menggunakan sesi konseling untuk kepuasan 

pribadi atau memenuhi kebutuhan pribadi, serta tidak under-involved 

maupun over-involved dengan siswa. Menyadari dan menerima kenyataan 

bahwa konselor dan siswa (konseli) adalah manusia biasa yang tidak lepas 

dari kesalahan. 

 

7. Prosedur Pelaksanaan Intervensi  

Pelaksanaan intervensi konseling kognitif perilaku dengan teknik 

restrukturisasi kognitif meningkatkan konsep diri disusun berdasarkan hasil 

konsep diri dan karakteristik sampel penelitian.  Pelaksanan intervensi yang 

dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik restrukturisasi kognitif. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 

a) Restrukturisasi Kognitif  

Tahapan intervensi teknik restrukturisasi kognitif dalam meningkatkan 

konsep diri siswa, sebagai berikut. 

a) Tahapan pertama: Assesmen dan Diagnosis 
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Langkah pertama yang dilakukan yaitu mendiagnosis masalah yang dialami 

oleh siswa. asesmen dan diagnosis di tahap awal bertujuan untuk memperoleh 

data tentang kondisi siswa yang akan ditangani serta mengantisipasi kemungkinan 

kesalahan penanganan pada proses konseling. Di tahap pertama dilakukan 

kegiatan sebagai berikut: 

1) Penyebaran alat ukur konsep diri untuk mengumpulkan informasi mengenai 

gambaran konsep diri siswa. 

2) Melakukan kontrak konseling dengan siswa supaya siswa mampu 

berkomitmen untuk mengikuti proses konseling dari tahap awal sampai 

tahap akhir. 

b) Tahapan kedua: mengidentifikasi pikiran-pikiran negatif konseli 

Sebelum konseli diberikan bantuan untuk mengubah pikiran-pikiran yang 

mengalami disfungsi, terlebih dahulu konselor perlu membantu konseli untuk 

menyadari disfungsi pikiran-pikiran yang konseli miliki dan memberitahukan 

secara langsung kepada konselor. Pada level umum, konseli didorong untuk 

kembali pada pengalaman dan melakukan introfeksi atau merefleksikan 

pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui.  

c) Tahapan ketiga: memonitor pikiran-pikiran konseli melalui thought record  

Pada tahap ketiga, konseli dapat diminta untuk membawa buku catatan 

kecil yang berguna untuk menuliskan tugas pekerjaan rumah, hal-hal yang 

berhubungan dengan perlakuan dalam konseling, dan mencatat pikiran-pikiran 

negatif. Format dapat dibuat oleh konseli atau disiapkan oleh konselor sebagai 

format yang sudah dicetak dalam kertas yang diajukan untuk mencatat pikiran-

pikiran negatif konseli. Melalui format rekaman pikiran yang disepakati, konseli 

harus menjadi partisipan yang aktif dalam merumuskan cara-cara merekam 

informasi, sehingga dapar berguna dan dapat meningkatkan efektivitas pengerjaan 

homework.  

d) Tahapan keempat: memberikan umpan balik kepada konseli dan memberikan 

motivasi untuk mengikuti konseling sampai akhir 

Pada tahap keempat konselor menjelaskan kepada konseli mengenai 

perkembangan konseli setelah menjalani tiga tahapan konseling. Konselor 

memberi umpan balik terhadap perilaku konseli serta hal-hal yang terjadi selama 
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konseling dilakukan sehingga konseli mampu memahami pengalaman serta 

menyadari akan kondisi kognitif yang salah suai dalam mempersepsi dan 

mereaksi stimulus yang dihadapi. 

e) Tahapan kelima: intervensi pikiran-pikiran negatif konseli menjadi pikiran-

pikiran yang positif. 

Pada tahap kelima, pikiran-pikiran negatif konseli yang telah terkumpul 

dalam thought record dimodifikasi dengan rumus pikiran alternatif. Beberapa hal 

mengenai pikiran-pikiran negatif meliputi hal-hal sebagai berikut (Dobson & 

Dobson, 2009, hlm. 127). 

1) Menemukan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan reaksi emosi 

yang kuat 

2) Menemukan pikiran-pikiran yang berkaitan dengan pola respon perilaku 

yang kuat 

3) Menemukan pikiran-pikiran yang memiliki tingkatan keyakinan yang 

tinggi. 

4) Menemukan pikiran-pikiran yang berulang, karena pikiran-pikiran yang 

dikemukakan berulang-ulang menunjukkan pola berpikir konseli. 

 

8. Proses Intervensi 

Pelaksanaan intervensi untuk meningkatkan konsep diri dengan teknik 

restrukturisasi kognitif direncanakan berlangsung 5 sesi. 

Tabel 3.7 

Rencana Kegiatan Teknik Restrukturisasi Kognitif untuk 

Meningkatkan Konsep Diri Siswa 
 

Waktu Pertemuan Rencana Kegiatan 

Pra Intervensi Assesmen dan Diagnosis : Pengukuran konsep diri 

menggunakan Angket Rosenberg dan yang 

dikembangkan peneliti  

Intervensi Sesi 1 Identifaski pikiran pikiran negatif untuk Evaluasi 

Pengalaman hidup dan materi konsep diri 

Intervensi Sesi 2 Identifikasi pikiran-pikiran negatif konseli: Memonitor 

pikiran-pikiran negatif melalui situasi dan respon 

(pikiran, perasaan dan tindakan) melalui thought record 

dan Memberikan umpan balik dan motivasi kepada 

konseli 

Intervensi Sesi 3 Intervensi pikiran negatif menjadi pikiran positif  
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dengan menata ulang pikiran negatif menjadi realistis 

Intervensi Sesi 4 review semua materi 

Pasca Intervensi  Pengukuran konsep diri hasil perubahan menggunakan 

angket yang dikembangkan peneliti 
 

 

Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa intervensi sesi satu sampai empat 

merupakan sesi modifikasi kognitif dengan teknik restrukturisasi kognitif. Untuk 

memastikan bahwa konseli dapat menata ulang pikirannya menjadi realistis, 

peneliti mereview sesi modifikasi kognitif pada sesi tiga. Pelaksanaan intervensi 

rencananya berlangsung 1,5 jam agar konseli tidak merasa jenuh dan pelaksanaan 

ini dilakukan di sekolah.   

1. Sesi Intervensi 

Program intervensi teknik restrukturisasi kognitif dengan 5 sesi. Sesi 

intervensi yang dirancang berdasarkan hasil pertimbangan masalah konsep diri 

negatif peserta didik. Penentuan jadwal intrvensi berdasarkan kesepakatan antara 

konselor dengan konseli. Adapun gambaran setiap sesi intervensi yang dilakukan 

yaitu sebagai berikut: 

Sesi 1 (identifikasi pikiran pikiran negatif) 

 Sesi ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman keberhasilan dan 

kegagalan hidupnya. Strategi pada sesi ini yaitu melalui konseling kelompok 

menggunakan alat tulis, pensil warna, krayon, kertas kosong. Adapun indikator 

keberhasilan dari sesi ini yaitu peserta didik menuliskan 5 pengalaman 

keberhasilan dan 5 pengalaman kegagalan.  

Sesi 2 (identifikasi pikiran negatif dan memonitir pikiran-pikiran konseli dan 

memberikan umpan balik dan motivasi kepada konseli) 

Sesi ini bertujuan mengenali situasi yang membuat peserta didik 

mengalami kecenderungan konsep diri negatif kemudian melihat gejala yang 

muncul berdasarkan pikiran, perasaan dan perilakunya. Adapun indikator 

keberhasilan dari sesi ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi respon (proses 

pikiran, perasaan dan tindakannya) yang membuatnya peserta didik mengalami 

kecenderungan konsep diri negatif.  
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Sesi 3 (intervensi pikiran negatif menjadi pikiran positif) 

Sesi ini bertujuan untuk melakukan restrukturisasi dengan mengubah 

pikiran konseli yang negatif dengan pikiran lain yang realistis berdasarkan bukti 

yang mendukung. Adapun indikator keberhasilan dari sesi ini yaitu peserta didik 

dapat memberikan 3 contoh pikiran negatif yang ada pada dirinya dan konseli 

dapat mengubah pikiran negatif menjadi realistis dengan cara menyebutkan 

alternatif dari tiga pengalaman hidupnya.  

Sesi 4 (review) 

Sesi ini bertujuan meriview semua materi dan memastikan bahwa konseli 

sudah melakukan restrukturisasi kognitif dengan memberikan studi kasus. Adapun 

indikator keberhasilan dari sesi ini yaitu konseli dapat memberikan satu contoh 

pikiran alternatif dari situasi yang dihadapinya dan konseli mampu menggunakan 

pikiran alternatif saat melakukan proses penilaian situasi.  

 

2. Evaluasi  

Evaluasi keberhasilan intervensi untuk meningkatkan konsep diri dilakukan 

pada setiap sesi intervensi dan setelah seluruh sesi intervensi selesai. Konseli yang 

berhasil mengikuti intervensi adalah konseli yang mampu melakukan perubahan 

dalam diri dalam meningkatkan konsep diri melalui indikator keberhasilan yang 

sudah ditetapkan pada setiap sesi. Keberhasilan pencapain tiap sesi diukur melalui 

format-format evaluasi, observasi dan lembar kerja. Evaluasi keberhasilan 

intervensi secara keseluruhan diukur melalui post test untuk dibandingkan dengan 

pre test yang diolah secara kaidah statistik 

 


