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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 23 Bandung karena terjaring data 

berdasarkan instrumen DCM (Daftar Cek Masalah) yang peneliti sebarkan di SMA 

Negeri 23 Bandung dan diperoleh temuan pada umumnya peserta didik kelas XI 

SMA Negeri 23 Bandung memiliki permasalahan dalam aspek harga diri. 

Populasi penelitian adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar di 

kelas XI SMA Negeri 23 Bandung. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2012: 124). Karakteristik peserta didik yang dijadikan sampel 

adalah: 

1. Peserta didik kelas XI SMA Negeri 23 Bandung. 

2. Peserta didik yang diberikan treatment (perlakuan) adalah peserta didik yang 

memiliki harga diri yang memiliki nilai terendah. 

3. Peserta didik bersedia mengikuti proses konseling restrukturisasi kognitif sebagai 

treatment (perlakuan).     

 

B. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan yaitu pra-ekperimen. Menurut Salkind 

(2012: 230) “Pre-experimental design are not characterized by random selection of 

participants from a population, nor do they include a control group. Without either of 

these, the power of the research to uncover the causal nature of the relationship 

between independent and dependent variables is greatly reduced, if not entirely 

eliminated”. Penelitian pra-eksperimen dilakukan dengan desain pra tes–pasca tes 

satu kelompok atau one group pretest-posttest (Sugiyono, 2012: 110), yaitu desain 

penelitian dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding yang 
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digunakan untuk mengetahui ketepatan teknik restrukturisasi kognitif dalam 

meningkatkan harga diri siswa.  

Gambar 3.1 

One Group Pretest-Posttest Design 

 

(Sugiono, 2012: 111) 

 

Keterangan: 

       O₁ = kondisi pre-test (sebelum dilakukan treatment) 

  X  = perlakuan (treatment)  

 O₂ = kondisi post-test (sesudah dilakukan treatment) 

 

C. Metode Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif 

untuk mengetahui seberapa besar efektivitas teknik restrukturisasi kognitif untuk 

meningkatkan harga diri peserta didik. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 

Terdapat dua variabel utama penelitian yaitu harga diri dan teknik 

restrukturisasi kognitif. Definisi operasional variabel diuraikan sebagai berikut:  

1. Harga Diri 

Murk (2006: 10) mendefinisikan harga diri pada dua proses psikologis, yaitu 

evaluasi (yang menekankan peran kognisi) dan afeksi (yang mengutamakan peran 

perasaan) karena keduanya berhubungan dengan harga diri. 

Harga diri dalam penelitian didefinisikan sebagai hasil evaluasi (kognisi) 

individu terhadap dirinya sendiri yang mempengaruhi emosi sehingga menampilkan 

perilaku menerima serta menunjukan seberapa besar individu percaya pada dirinya 

merasa berharga. 

      O₁       X  O₂ 
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Semakin rendah skor yang diperoleh subjek penelitian, berarti 

mengindikasikan semakin rendah pula harga diri yang dimiliki individu. Demikian 

juga semakin tinggi skor yang diperoleh subjek penelitian, maka mengindikasikan 

semakin tinggi harga diri yang dimiliki oleh individu. Subjek yang menjadi sasaran 

dalam penelitian adalah peserta didik yang berusia 15-17 tahun yang memiliki tingkat 

harga diri yang rendah.  

2. Restrukturisasi Kognitif 

Teknik restrukturisasi kognitif dalam penelitian adalah upaya memodifikasi 

fungsi berpikir negatif tentang diri menjadi positif, melalui  tahapan identifikasi (1) 

pikiran-pikiran negatif, (2) pengumpulan pikiran negatif, dan (3) intervensi terhadap 

pikiran-pikiran negatif agar menjadi positif. Tahapan-tahapan tersebut agar peserta 

didik memiliki harga diri yang tinggi sehingga mempengaruhi emosi dan perilaku 

yang baik. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah angket tertutup 

tentang harga diri.  

 

F. Pengembangan Instumen 

1. Pengembangan Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Instrumen yang disusun dalam penelitian ini berpijak dari definisi operasional 

variabel harga diri berdasarkan pernyataan dari Murk. Peneliti memilih menggunakan 

skala Likert karena menurut Sugiyono (2012: 134) skala Likert “digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial”. Pada penelitian fenomena sosialnya adalah harga diri. Jawaban 

setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif sampai sangat negatif.   
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Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Harga Diri  

(Sebelum Uji Coba) 

 

Variabel Aspek Sub-Aspek Indikator 
No Item  

+ - Σ 

Harga 

diri 
Kognisi 

1. Keyakinan 

terhadap 

diri sendiri 

a.   Peserta didik 

memiliki         

keyakinan 

terhadap 

kemampuan  

intelektual 

1, 2 

 

3, 4 

 

4 

 

b. Peserta didik 

memiliki         

keyakinan 

terhadap 

keadaan fisik 

5, 6 7, 8 4 

c.   Peserta didik 

memiliki       

keyakinan 

terhadap 

keterampilan 

sosial 

9, 10 
11, 

12 
4 

2. keyakinan 

bahwa 

dirinya 

berharga 

dan layak 

dihormati 

a. Peserta didik 

memiliki 

keyakinan 

dirinya berharga 

13, 

14 

15, 

16 
4 

b. Peserta didik 

memiliki 

keyakinan 

bahwa dirinya 

layak dihormati 

17, 

18 

19, 

20 
4 

3. keyakinan 

sebagai 

anggota 

kelompok 

atau 

anggota 

masyarakat 

yang 

penting. 

 

a. Peserta didik 

memiliki 

keyakinan 

sebagai anggota 

kelompok 

21, 

22 

23, 

24 
4 

b. Peserta didik 

memiliki 

keyakinan 

sebagai anggota 

masyarakat yang 

25, 

26 

27, 

28 
4 



 

Anisah Fadhilah, 2014 
Teknik Restukturisasi Kognitif Untuk Meningkatkan Harga Diri (Self Esteem) Peserta Didik 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

penting 

 

Emosi 

Perasaan puas 

terhadap diri 

sendiri 

a. Peserta didik 

merasa puas 

terhadap diri 

kemampuan 

intelektual 

29, 

30 

31, 

32 
4 

b. Peserta didik 

merasa puas 

terhadap 

keadaan fisik 

33, 

34 

35, 

36 
4 

c. Peserta didik 

merasa puas 

terhadap 

keterampilan 

sosial 

37, 

38 

39, 

40 
4 

 

Perilaku 

Kecenderungan 

menunjukan 

rasa percaya 

diri dan  

berharga. 

 

a. Peserta didik 

dapat  

menunjukan rasa 

percaya diri 

 

41, 

42 

43, 

44 
4 

b.  Peserta didik 

dapat 

menunjukan 

dirinya  

berharga.   

45, 

46 

47, 

48 
4 

Total Jumlah Item 48 

  

2. Pedoman Skoring 

 

Tabel 3.2 

Kategori Pemberian Skor Alternatif Jawaban 

 

Pernyataan 
Skor Alternatif Respon 

SS S R TS STS 

Positif  (+) 4 3 2 1 0 

Negatif  (-) 0 1 2 3 4 
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Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki nilai 0 - 4 dengan bobot 

tertentu. Bobotnya sebagai berikut. 

a. Untuk pilihan jawaban sangat tidak sesuai (STS) memiliki skor 0 pada pernyataan 

positif dan skor 4 pada pernyataan negatif. 

b. Untuk pilihan jawaban tidak sesuai (TS) memiliki skor 1 pada pernyataan positif 

atau 3 pada pernyataan negatif. 

c. Untuk pilihan jawaban ragu-ragu (R) memiliki skor 2 untuk pernyataan positif 

dan negatif 

d. Untuk pilihan jawaban sesuai (S) memiliki skor 3 pada pernyataan positif atau 

skor 1 pada pernyataan negatif. 

e. Untuk pilihan jawaban sangat sesuai (SS) memiliki skor 4 pada pernyataan positif 

atau skor 0 pada pernyataan negatif. 

 

3. Uji Coba Alat Ukur 

Pengembangan angket dilakukan melalui tiga tahap pengujian sebagai berikut: 

a. Uji Validitas Rasional 

Uji validitas rasional bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

instrument dari segi bahasa, konstruk dan isi. Penimbang atau uji validitas rasional 

dilakukan oleh tiga dosen ahli. Ketiga dosen ahli, yaitu Prof. Dr. H. Juntika Nurihsan, 

M.Pd., Dr. Nurhudaya, M.Pd., dan Nandang Budiman, S.Pd., M.Si,. Uji validitas 

rasional dilakukan dengan meminta pendapat dosen ahli untuk memberikan penilaian 

pada setiap item dengan kualifikai Memadai (M) dan Tidak Memadai (TM). Item 

yang diberi tanda Ceklist M berarti item tersebut dapat digunakan dan item TM dapat 

memiliki dua kemungkinan yaitu item tersebut tidak dapat digunakan atau masih 

dapat digunkan dengan revisi. 

Hasil penimbangan (judgement) secara konstruk ada yang harus diperjelas 

dalam bagian indikator. Terdapat item-item yang perlu diperbaiki dari segi bahasa 

dan isi. Hasil penimbangan dari tiga dosen ahli dapat disimpulkan bahwa pada 
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dasarnya item-item pernyataan dapat digunakan dengan beberapa perbaikan redaksi 

supaya mudah dipahami oleh peserta didik. 

Langkah berikutnya dilakukan uji keterbacaan terhadap tiga orang peserta 

didik kelas XI di lingkungan rumah peneliti yang tidak diikut sertakan dalam sampel 

penelitian tetapi memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sampel penelitian. 

Uji keterbacaan dimaksudkan untuk melihat sejauh mana keterbacaan instrumen oleh 

responden sebelum digunakan untuk kebutuhan penelitian. Hasil uji keterbacaan item 

pernyataan pada angket dapat dipahami oleh ketiga peserta didik yang melakukan uji 

keterbacaan. 

b. Uji Validitas  

Pengujian validitas butir item yang dilakukan dalam penelitian adalah seluruh 

item yang terdapat dalam angket yang mengungkap harga diri peserta didik. 

Pengujian validitas butir item dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan 

software SPSS 16 for windows. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas  

 

KESIMPULAN ITEM JUMLAH 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,118,19,20, 

21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, 

38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 

48 

Jumlah  48 

 

c. Pengujian Reliabilitas Instrumen     

Pengertian reliabilitas mengacu kepada keterpercayaan atau konsistensi hasil 

ukur yang mengandung makna seperapa tinggi kecermatan pengukuran (Azwar, 

2013: 111). Suatu alat ukur memiliki reliabilitas baik jika memiliki kesamaan data 

dalam waktu yang berbeda sehingga dapat digunakan berkali-kali. Untuk mengetahui 
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tingkat reliabilitas instrumen diolah dengan menggunakan koefisien realibilitas Alpha 

Cronbach  dengan menggunakan software SPSS 16 for windows. 

 Koefisien reliabilitas (rxx’) berada dalam rentang angka dari 0 sampai dengan 

1,00. Sekalipun bila koefisien reliabilitas semakin tinggi mendekati angka 1,00 

berarti pengukuran semakin reliabel (Azwar, 2013: 112).  
 

 
 

Tabel 3.4 

Tingkat Reliabilitas Instrumen 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.904 48 

 

Dari hasil perhitungan data dengan menggunakan software SPSS 16 for 

windows pada 48 item pernyataan diperoleh harga reliabilitas (rhitung) sebesar 0,904 

pada α=0.05. Berdasarkan Tabel 3.4, diketahui reliabilitas instrumen harga diri 

reliabel. Artinya instumen harga diri mampu menghasilkan skor-skor pada setiap item 

dengan konsisten serta layak untuk digunakan dalam penelitian.  

 

Tabel 3.5 

Kisi-Kisi Instrumen Harga Diri  

(Setelah Uji Coba) 

 

Variabel Aspek Sub-Aspek Indikator 
No Item  

+ - Σ 

Harga 

diri 
Kognisi 

1. Keyakinan 

terhadap 

diri sendiri 

a.  Peserta didik 

memiliki         

keyakinan 

terhadap 

kemampuan  

intelektual 

1, 2 

 

3, 4 

 

4 
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b. Peserta didik 

memiliki         

keyakinan 

terhadap keadaan 

fisik 

5, 6 7, 8 4 

c.   Peserta didik 

memiliki       

keyakinan 

terhadap 

keterampilan 

sosial 

9, 10 
11, 

12 
4 

2. keyakinan 

bahwa 

dirinya 

berharga 

dan layak 

dihormati 

a. Peserta didik 

memiliki 

keyakinan 

dirinya berharga 

13, 

14 

15, 

16 
4 

b. Peserta didik 

memiliki 

keyakinan bahwa 

dirinya layak 

dihormati 

17, 

18 

19, 

20 
4 

3. keyakinan 

sebagai 

anggota 

kelompok 

atau 

anggota 

masyarakat 

yang 

penting. 

 

a. Peserta didik 

memiliki 

keyakinan 

sebagai anggota 

kelompok 

21, 

22 

23, 

24 
4 

b. Peserta didik 

memiliki 

keyakinan 

sebagai anggota 

masyarakat yang 

penting 

25, 

26 

27, 

28 
4 

 

Emosi 

Perasaan puas 

terhadap diri 

sendiri 

a. Peserta didik 

merasa puas 

terhadap 

kemampuan 

intelektual 

29, 

30 

31, 

32 
4 

b. Peserta didik 

merasa puas 

terhadap keadaan 

fisik 

33, 

34 

35, 

36 
4 

c. Peserta didik 

merasa puas 

37, 

38 

39, 

40 
4 
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terhadap 

keadaan 

keterampilan 

sosial 

 

Perilaku 

Kecenderungan 

menunjukan 

rasa percaya 

diri dan  

berharga. 

 

a. Peserta didik 

dapat  

menunjukan rasa 

percaya diri 

 

41, 

42 

43, 

44 
4 

b.  Peserta didik 

dapat 

menunjukan 

dirinya  

berharga.   

45, 

46 

47, 

48 
4 

Total Jumlah Item 48 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik 

penelitian tidak langsung dengan menggunakan angket. Pengungkapan data harga diri 

rendah menggunakan angket yang disusun sesuai dengan rujukan definisi opersional 

variabel.  

 

H. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian pra-eksperimen adalah 

sebagai berikut: 

1. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksankan di SMA Negeri 23 Bandung karena Bandung karena 

terjaring data berdasarkan instrumen DCM (Daftar Cek Masalah) yang peneliti 

sebarkan di SMA Negeri 23 Bandung diperoleh temuan pada umumnya peserta didik 

memiliki permasalahan dalam aspek harga diri. 

Populasi penelitian adalah peserta didik yang secara administratif terdaftar di 

kelas XI SMA Negeri 23 Bandung. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 

sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan 
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tertentu (Sugiyono, 2012: 124). Karakteristik peserta didik yang dijadikan sampel 

adalah: 

a. Peserta didik kelas XI SMA Negeri 23 Bandung. 

b. Peserta didik yang diberikan treatment (perlakuan) adalah peserta didik yang 

memiliki harga diri yang rendah sebanyak 13 orang. 

c. Peserta didik bersedia mengikuti proses konseling restrukturisasi kognitif sebagai 

treatment (perlakuan).      

 

2. Pre-Test (Tes Awal) 

 Pre-test dilakukan sebelum intervensi dengan melakukan penyebaran angket 

harga diri kepada peserta didik kelas XI SMA Negeri 23 Bandung. Kegiatan 

dilakukan untuk mendapatkan data tentang gambaran umum harga diri peserta didik.   

  

3. Treatment (Perlakuan) 

 Pemberian treatment (perlakuan) teknik restrukturisasi kognitif terhadap 

peserta didik yang memiliki harga diri rendah berdasarkan hasil pre-test. Rancangan 

intervensi teknik restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan harga diri peserta didik 

disusun berdasarkan hasil pre-test harga diri. 

 Penilaian validitas instrumen dilakukan oleh tiga dosen ahli, berikut program 

intervensi setelah judgement oleh dua dosen ahli dan satu orang guru bimbingan dan 

konseling SMA N 23 Bandung. 
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PROGRAM INTERVENSI TEKNIK RESTUKTURISASI KOGNITIF UNTUK 

MENINGKATKAN HARGA DIRI PESERTA DIDIK KELAS XI  

SMA N 23 BANDUNG TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

A. Rasional 

Masa remaja adalah masa dimana individu cenderung meningkatkan 

pemahaman dirinya, mengeksplorasi identitasnya, serta ingin mengetahui sifat-sifat, 

dan apa yang hendak diraih dalam hidupnya.  Pemahaman diri adalah representasi 

kognitif remaja mengenai diri, subtansi dan isi dari konsep diri remaja (Santrock, 

2007: 185-186). 

Harga diri tumbuh seiring dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh 

oleh manusia. Dengan kata lain remaja tumbuh sejak mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya, perkembangan harga diri seseorang dipengaruhi tingkat 

perkembangan kognitif. Kemampuan remaja untuk mengembangkan harga diri akan 

semakin baik seiring dengan tahap perkembangan kognitifnya dimana semakin 

matang kemampuan kognitif anak kemampuan mereka untuk menghadapi suatu 

masalah menjadi lebih baik. 

Menurut Branden (Sakti,2010: 3). 

      Harga diri bukan suatu hal yang ditentukan sejak lahir dia tumbuh dan 

berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan kognitif dan 

pertumbuhan manusia, sehingga mempengaruhi harga diri individu menjadi positif 

dan negatif nantinya. 

Menurut Branden (Sakti, 2010: 5) rendahnya harga diri peserta didik 

dipengaruhi oleh irasionalitas, kebutaan terhadap realitas, pola pikir yang kaku, 

ketakutan pada hal baru dan persepsi pemikiran yang salah akan kondisi dirinya. 

Harga diri rendah adalah hasil evaluasi individu terhadap dirinya sendiri yang 

merupakan sikap penolakan serta menunjukan dan individu tidak percaya pada 

dirinya, merasa tidak mampu, tidak berarti, tidak berhasil dan tidak berharga. 
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Berdasarkan hasil penyebaran instrumen harga diri kepada peserta didik kelas 

XI yang berjumlah 217 orang di SMA Negeri 23 Bandung menunjukan hasil peserta 

didik terbanyak berada pada katagori sedang. Secara rinci posisi peserta didik yang 

memiliki harga diri pada kategori tinggi sebanyak 16,1% yaitu peserta didik yang 

meyakini dirinya bernilai dan penting, mempunyai kemampuan yang sebaik teman-

teman lain seusianya, merasa dirinya dinilai sebagai seorang yang berharga dan 

dipertimbangkan oleh orang-orang, dapat mengelola tindakan sesuai dengan tuntutan 

lingkungan, memiliki pemahaman yang baik tentang dirinya dan menyukai tantangan 

dan tugas-tugas baru serta tidak merasa kecewa karena belum berhasil. Sebanyak 

66,8% termasuk kedalam kategori sedang yaitu peserta didik belum memenuhi  

seperti karakteristik pada harga diri tinggi. Oleh karena itu masih memerlukan 

pengembangan agar harga diri peserta didik meningkat secara optimal dan 17,1% 

termasuk kedalam kategori rendah yaitu peserta didik tidak percaya terhadap diri 

sendiri, memiliki kekhawatiran untuk mengungkapkan ide-ide yang tidak biasa, 

memiliki kesadaran mengenai diri (self-consciousness) yang rendah dan terlalu sibuk 

dengan masalah internal dan mengganggu untuk dapat terlibat dengan orang lain.   

Harga diri terbentuk dari tiga aspek yaitu, aspek kognitif, aspek emosi, dan 

aspek perilaku. Hasil penelitian menunjukan harga diri peserta didik pada setiap 

aspeknya secara berurutan dari aspek yang paling tinggi sampai yang paling rendah 

yaitu aspek kognitif sebesar 59,97%, aspek emosi sebesar 24,23%, dan aspek perilaku 

15,80%. Aspek yang terendah dibandingkan dengan dua aspek lainnya adalah aspek 

perilaku, artinya peserta didik belum mampu untuk menunjukan rasa percaya diri dan 

berharga kepada lingkungan sosialnya sehingga membutuhkan bantuan untuk dapat 

mengembangkannya. 

Data-data yang diuraikan menegaskan peserta didik kelas XI SMA Negeri 23 

Bandung mengalami harga diri dengan kategori sedang. Data menujukan data faktual 

fenomena harga diri yang akan menghambat tugas perkembangan apabila tidak 

segera ditangani. Berdasarkan fakta dan gambaran fenomena diperlukan layanan 

kuratif, karena layanan kuratif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik 
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yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan 

segera. Apabila peserta didik tidak segera memperoleh bantuan dapat menimbulkan 

gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan (Yusuf dan Nurihsan, 

2009: 28). Strategi yang dilakukan dalam layanan responsif untuk meningkatkan 

harga diri peserta didik yaitu melakukan konseling individu atau kelompok. 

Bentuk bantuan layanan bimbingan dan konseling dalam membantu peserta 

didik yang memiliki harga diri rendah adalah konseling kognitif perilaku. Guindon 

(2010: 30) mengatakan bahwa konseling kognitif-perilaku adalah pendekatan yang 

paling umum yang digunakan untuk mengintervensi masalah harga diri dan terbukti 

efektif dalam mengatasi masalah harga diri pada individu di seluruh rentang hidup.  

Salah satu teknik konseling kognitif perilaku adalah restrukturisasi kognitif. 

Menurut Murk (2006: 100) teknik konseling restrukturisasi kognitif efektif untuk 

meningkatkan harga diri. Restrukturisasi kognitif disebut juga reframing kognitif, 

yaitu teknik perilaku yang terkait dengan konseling kognitif. Restrukturisasi kognitif 

mencangkup belajar bagaimana untuk berpikir secara berbeda, untuk mengubah 

pemikiran yang salah, mendasar dan menggantinya dengan pemikiran yang lebih 

rasional, realistis, dan positif (Connolly, dalam Guindon, 2010: 124). 

 

B. Tujuan  

Tujuan penggunaan teknik restrukturisasi kognitif pada peserta didik kelas XI 

SMA Negeri 23 Bandung, yaitu: 

1. Mengubah penilaian negatif tentang diri menjadi positif 

2. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat menilai diri dari berbagai 

sudut pandang     

3. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk selalu bersyukur dan menerima 

akan segala kondisi diri yang dimiliki    

4. Meningkatkan keyakinan peserta didik akan keberhargaan dirinya 

5. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memiliki harga diri yang tinggi 

dengan menunjukan emosi dan perilaku yang adaptif  
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C. Asumsi Program 

Asumsi program 

1. Murk mendefinisikan harga diri pada dua proses psikologis, yaitu evaluasi (yang 

menekankan peran kognisi) dan afeksi (yang mengutamakan peran perasaan) 

karena keduanya berhubungan dengan harga diri (2006: 10). 

2. Teori ABC yang dikembangkan oleh Albert Ellis menekankan keyakinan (kognisi) 

dapat mempengaruhi emosi dan perilaku individu (Corey, 2009: 243). 

3. Aaron T. Beck mendefinisikan konseling kognitif perilaku sebagai pendekatan 

konseling yang menyatakan kognisi menengahi perilaku dan reaksi emosi terhadap 

lingkungan dan menentukan tingkat penyesuaian individu (Dobson, 2010: 41). 

 

D. Prosedur Teknik Restrukturisasi Kognitif 

Prosedur melakukan teknik restrukturisasi kognitif merujuk pada Aron T. 

Beck (Dobson & Dobson, 2009: 117-127) yaitu:    

1) Identifikasi Pikiran-Pikiran Negatif Konseli 

Sebelum konseli diberikan bantuan untuk mengubah pikiran-pikiran yang 

mengalami distorsi, terlebih dahulu konselor perlu membantu konseli untuk 

menyadari disfungsi pikiran-pikiran yang konseli miliki dan memberitahukan secara 

langsung kepada konselor. Pada tingkatan umum, konseli didorong untuk kembali 

pada pengalaman dan melakukan instropeksi atau merefleksikan pengalaman-

pengalaman yang sudah dilalui.   

2) Metode Pengumpulan Pikiran-Pikiran Negatif 

Para praktisi konseling kognitif perilaku menggunakan Dysfunctional 

Thoughts Record (DTR; A. T. Beck et al.,1979; J. S. Beck, 1995; Dobson & Dobson, 

2009: 124). Penggunaan Dysfunctional Thoughts Record dianggap dapat 

mendefinisikan karakteristik asesmen kognitif konseli. Di tahap awal konseling, 

konseli diminta untuk membawa buku catatatan kecil untuk menuliskan tugas 

pekerjaan rumah, hal-hal yang berhubungan dengan perlakuan dalam konseling, dan 
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mencatat pikiran-pikiran negatif. Format untuk mencatat pikiran-pikiran negatif 

adalah sebagai berikut (Dobson & Dobson, 2009: 125) 

 

Tabel 3.6 

Thought Record 
 

Situation 
Automatic 

Thoughts 

Emotion  

(list type and rate 

intensity 0-100) 

Behavior or 

Action 

Tendencies 

    

    

   

3) Intervensi Pikiran-Pikiran Negatif Konseli 

Langkah intervensi pikiran-pikiran negatif diberikan kepada konseli apabila konselor 

sudah mendapatkan banyak informasi mengenai pikiran-pikiran negatif konseli itu 

sendiri. Beberapa hal mengenai pikiran-pikiran negatif meliputi hal-hal (Dobson & 

Dobson, 2009: 127) yaitu: 

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

kuat. 

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

kuat. 

c) Menemukan pikiran-pikiran yang memiliki tingkatkan keyakinan yang tinggi. 

d) Menemukan pikiran-pikiran yang berulang karena pikiran-pikiran yang 

dikemukakan berulang-ulang menunjukan pola berpikir konseli. 

 

E. Langkah-langkah Implementasi Pelaksanaan Teknik Restrukturisasi 

Kognitif untuk Meningkatkan Harga Diri  Peserta Didik 

Pelaksanaan melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pre-test di kelas XI SMA Negeri 23 Bandung untuk mengetahui 

tingkat harga diri peserta didik. 

2. Penentuan sampel siswa yang memiliki harga diri pada kategori rendah 
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3. Pelaksanaan intervensi teknik Restrukturisasi Kognitif dalam meningkatkan 

harga diri selama enam sesi pertemuan. 

4. Melaksanakan post test setelah sesi intervensi dilaksanakan. 

5. Penyajian laporan tentang pelaksanaan teknik restrukturisasi kognitif untuk 

meningkatkan harga diri peserta didik.  

 

F. Sasaran Intervensi  

Intervensi dilakukan terhadap peserta didik kelas XI SMA Negeri 23 Bandung 

tahun ajaran 2013/2014 dengan tingkatan harga diri yang rendah pada aspek kognitif. 

Karakter indikator pada aspek kognitif dengan kategori rendah, yaitu peserta didik 

kurang memiliki keyakinan terhadap keadaan keterampilan sosial, kurang memiliki 

keyakinan dirinya berharga, kurang memiliki keyakinan bahwa dirinya layak 

dihormati, kurang memiliki keyakinan sebagai anggota kelompok, dan kurang 

memiliki keyakinan sebagai anggota masyarakat yang penting.    

 

G. Sesi Intervensi 

Program intervensi teknik retrukturisasi kognitif untuk meningkatkan harga 

diri peserta didik dilakukan selama 6 sesi dengan waktu pelaksanaan selama 1 x 60 

menit. Sesi intervensi yang dirancang berdasarkan hasil pertimbangan fenomena 

harga diri dan penyesuaian penerapan pendekatan terapi kognitif perilaku khususnya 

teknik restrukturisasi kognitif. Jadwal pelaksanaan intervensi berdasarkan 

kesepakatan antara konselor dan peserta didik kelas XI SMA Negeri 23 Bandung. 

Gambaran setiap sesi intervensi, yaitu:  

Sesi ke-1  

Sesi pertama berupa pembuka atau pengenalan dari intervensi restrukturisasi kognitif. 

Tujuan dari sesi ini adalah membangun hubungan yang positif dengan konseli, serta 

mengenalkan intervensi kepada konseli dan kemampuan apa yang akan konseli 

peroleh. Pada sesi pertama ini berjudul “Penilaian Diri”. Sesi pertama bertujuan  
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membantu konseli mengenali diri akan segala kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki 

 

Sesi ke-2 

Sesi kedua berjudul “Pandangan Negatif tentang Diri”. Salah satu faktor harga diri 

rendah adalah melakukan generalisasi negatif pada diri sendiri. Generalisasi akan 

menumbuhkan perasaan negatif yang menghambat kemajuan. Tujuan dari kegiatan 

pandangan negatif tentang diri adalah memecah label generalisasi yang negatif 

menjadi beberapa bagian, dengan demikian konseli diharapkan memahami suatu label 

dengan pemahaman lain dan perasaan yang positif dan membantu menyikapi setiap 

bagian dengan baik.     

 

Sesi ke-3 

Sesi ketiga berjudul “Nilai Positif Diri”, dalam sesi ketiga bertujuan untuk mengubah 

generalisasi negatif yang telah dilakukan pada sesi kedua terhadap suatu masalah 

dengan memperluas cara pandang konseli dalam menilai suatu permasalahan 

sehingga dapat melihat jelas setiap masalah dalam bingkai yang lebih besar dan dapat 

melihat pelajaran berharga di setiap masalah sehingga perasaannya menjadi lebih 

tenang.   

 

Sesi ke-4 

Sesi keempat berjudul “Mengubah Konsentrasi Negatif Menjadi Positif”. Sesi 

keempat bertujuan untuk mengubah konsentrasi negatif tentang konseli dengan 

memiliki keyakinan dirinya berharga. Akal setiap individu tidak dapat menghapus 

pengalaman, tetapi dapat mengganti suatu pengalaman dengan pengalaman yang lain. 

Mengubah konsentrasi adalah sekumpulan pertanyaan yang tanpa sadar digunakan 

ketika menghadapi masalah, kegiatan yang dilakukan sama dengan evaluasi diri 

dalam menghadapi pengalaman hidup.  
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Sesi ke-5 

Sesi kelima berjudul “Mengubah Definisi Negatif Tentang Diri Menjadi Definisi 

Positif”. Sesi kelima bertujuan untuk meningkatkan kemampuan konseli yang 

memiliki definisi yang negatif tentang dirinya, untuk dapat mendengarkan orang lain 

berubah menjadi kekuatan yang membuat kekuatan untuk memiliki definisi yang 

positif tentang diri sehingga konseli memiliki keyakinan dirinya berharga. Definisi 

diri pun berubah dari kelemahan menjadi kekuatan.   

 

Sesi ke-6 

Sesi keenam berjudul “Kesadaran Peserta Didik Dirinya Berharga”. Sesi terakhir 

merupakan puncak dari lima sesi yang telah dilakukan. Tujuan sesi keenam adalah  

konseli semakin sadar bahwa dirinya berharga dengan mengoptimalkan segala 

kelebihan dan meperbaiki segala kekurangan yang ada dalam diri. 

 

Sesi ke-7 

Sesi ketujuh, merupakan Post-test : Mengukur “Harga diri Peserta Didik”. 

Sesi ketujuh bertujuan untuk membantu peserta didik mengukur tingkat harga diri 

setelah mengikuti intervensi teknik restrukturisasi kognitif. Pelaksanakan post-test 

diberikan kepada peserta didik yang mendapat treatment yang dijadikan sampel 

penelitian, yaitu 13 peserta didik kelas XI SMA Negeri 23 Bandung . 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan intervensi yaitu konseli mampu (1) mengubah 

penilaian negatif tentang diri menjadi positif; (2) meningkatkan kemampuan peserta 

didik untuk dapat menilai diri dari berbagai sudut pandang; (3) meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk selalu bersyukur dan menerima akan segala kondisi 

diri yang dimiliki; (4) meningkatkan keyakinan peserta didik akan keberhargaan 

dirinya; (5) meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memiliki harga diri yang 

tinggi dengan menunjukan emosi dan perilaku yang adaptif.  
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Konseli yang mengikuti yang berhasil mengikuti kegiatan intervensi adalah 

konseli yang mampu mengubah pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran-pikiran 

positif dalam setiap sesi intervensi. Sumber utama untuk evaluasi adalah analisis 

terhadap homework Assigment yang dijadikan ukuran untuk mengetahui perubahan 

pernyataan diri konseli yang menjadi indikator keberhasilan dari setiap sesi 

intervensi.    

Indikator keberhasilan program intervensi secara keseluruhan adalah dengan 

bertambahnya skor harga diri. Teknik yang digunakan untuk mengetahui 

bertambahnya skor harga diri adalah melalui one group pre test - post test design.  

 

4. Post-Test (Tes Akhir) 

Pelaksanaan post-test dilakukan setelah melaksanakan intervensi. Post-test 

diberikan seperti halnya pre-test yaitu berupa angket yang sama untuk melihat adanya 

perubahan konstruk berpikir, emosi, dan perilaku peserta didik setelah diberikan 

perlakuan. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian dirumuskan tiga pertanyaan penelitian. Masing-masing 

pernyataan penelitian dijawab dengan cara sebagai berikut: 

1. Pertanyaan penelitian satu tentang gambaran umum harga diri peserta didik kelas 

XI SMA Negeri 23 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014 dijawab dengan 

presentase jawaban peserta didik tentang harga diri yang dilakukan dengan 

menggunakan  skor baku (ɀ) selalu memiliki rata-rata (µ) sama dengan 0 (nol) 

dan standar deviasi (σ) sama dengan 1 (satu) untuk memberikan makna terhadap 

skor (Furqon, 2009: 137) dan dilakukan untuk memberikan kategori harga diri 

peserta didik dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah seperti pada Tabel 3.7. 

  



 

Anisah Fadhilah, 2014 
Teknik Restukturisasi Kognitif Untuk Meningkatkan Harga Diri (Self Esteem) Peserta Didik 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Tabel 3.7 

Perhitungan Penentuan Kategori Menggunakan Skor ɀ 

 

No Kriteria Kategori 

1. ɀ  > 1,00 Tinggi 

2. -1,00 ≤ ɀ ≥ 1,00 Sedang 

3. ɀ < - 1,00 Rendah 

   (Azwar, 2013: 149) 

 

 

 

2. Pertanyaan penelitian dua tentang rancangan teknik restrukturisasi kognitif untuk 

meningkatkan harga diri peserta kelas XI SMA Negeri 23 Bandung Tahun 

Ajaran 2013/2014 dirancang setelah penyebaran pre-test pada sampel yang 

kategori harga diri rendah. Satuan Layanan Bimbingan dan Konseling 

(SatLayBK) teknik restrukturisasi kognitif didasarkan pada skor aspek terendah.    

3. Pertanyaan penelitian tiga dirumuskan kedalam hipotesis teknik restrukturisasi 

kognitif efektif untuk meningkatkan harga diri peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 23 Bandung Tahun Ajaran 2013/2014. Keefektifan treatment terhadap 

sampel penelitian dapat diketahui melalui pengolahan dan analisis data penelitian 

dengan menggunakan metode kuantitatif. Uji statistik yang digunakan adalah uji 

perbedan dua rata-rata berpasangan (paired t-test) dengan menggunakan software 

SPSS 16 for windows. Perhitungan perbedan dua rata-rata berpasangan (paired t-

test) dapat dilakukan apabila data penelitian mempunyai distribusi normal dan 

homogen berarti mempunyai sebaran yang normal dan dianggap mampu 

mewakili populasi.  Langkah perhitungan paired t-test dapat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

 

 

Rumus Penentuan Kategori = IF (H3<-1,”R”,IF(H3<=1,”S”,”T”)) 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorof Smirnov atau Shapiro-Wilk untuk 

setiap data variabel penelitian pada taraf signifikansi α= 0,05. Rumusan hipotesis 

uji, yaitu: 

Ho : Data berdistribusi normal, jika nilai Sig ≥ α 

H1  : Data tidak berdistribusi normal, jika nilai Sig < α    

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih 

kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. 

Pada analisis  regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat 

regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya memiliki 

variansi yang sama. Uji homogenitas varians menggunakan uji Levene terhadap 

semua data variabel penelitian pada taraf signifikansi α= 0,05. Cara menafsirkan 

uji levene ini adalah, jika nilai Levene statistic > 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variasi data adalah homogen.     

 


