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ABSTRAK 

Ima Nurhikmayani (18102020031) Konseling Individu 

dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Kelas X MAN 2 

Kuningan. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan  Kalijaga Yogyakarta, 2022. 

Siswa kelas X Madrasah Aliyah mengalami masa peralihan 

dari sekolah lanjutan pertama ke sekolah lanjutan atas yang 

menuntut siswa untuk dapat melakukan penyesuaian diri dalam 

lingkungan yang baru, sehingga dapat memengaruhi tingkat 

kepercayaan diri siswa. Sebagai salah satu upaya yang dilakukan 

oleh guru Bimbingan dan Konseling di MAN 2 Kuningan dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas X yaitu dengan 

memberikan layanan konseling individu. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis tahapan 

konseling individu dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa 

kelas X di MAN 2 Kuningan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

metode analisis data deskriptif. Kemudian metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru BK kelas X 

dan 2 orang siswa kelas X, sedangkan objeknya adalah tahapan 

konseling individu yang dilakukan guru BK dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa kelas X. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan konseling 

individu dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas X 

MAN 2 Kuningan yaitu pertama tahap awal konseling. Maksudnya 

guru BK membangun hubungan konseling yang melibatkan siswa, 

kemudian memperjelas serta mendefinisikan masalah yang dialami 

siswa, membuat penafsiran serta penjajakan, dan menegosiasi 
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kontrak. Kedua tahap pertengahan konseling. Maksudnya guru BK 

mengeksplorasi atau menjelajahi masalah siswa lebih jauh, selain 

itu guru BK tetap menjaga agar hubungan konseling selalu 

terpelihara, dan memberi tugas kepada siswa. Ketiga tahap akhir 

konseling. Maksudnya guru BK melihat hasil tugas yang telah 

dilakukan siswa, kemudian guru BK meminta siswa untuk 

menyimpulkan serta mengevaluasi tahapan konseling individu, 

dan konseling individu diakhiri atas persetujuan antara guru BK 

dengan siswa.  

 

Kata kunci: Konseling Individu, Kepercayaan Diri, Siswa Kelas 

X. 
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MOTTO 

ا يََره   ٍة َخْْيً  فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل َذرَّ

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 
(QS. Al-Zalzalah: 7)1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya Al-Jumanatul 

‘Ali, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-Art (J-ART)), hlm. 599. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Penegasan Judul 

Dalam upaya menghindari kesalahan dalam 

memahami penelitian yang berjudul “Konseling Individu 

dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Kelas X MAN 

2 Kuningan” penulis berusaha memberikan penegasan dari 

istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun 

penegasan masing-masing istilah judul yang perlu dijelaskan 

antara lain: 

1. Konseling Individu 

Konseling individu yaitu salah satu pemberian 

bantuan bimbingan dan konseling yang memungkinkan 

peserta didik mendapatkan bantuan langsung secara tatap 

muka dengan guru pembimbing/ konselor dalam rangka 

pembahasan dan pengentasan permasalahannya.2 

 
2Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksaan Program Bimbingan dan 

Konseling di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 63. 
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Yang dimaksud konseling individu dalam 

penelitian ini adalah proses pemberian bantuan secara 

tatap muka yang dilakukan oleh guru bimbingan dan 

konseling untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dialami oleh siswa. 

2. Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Meningkatkan adalah menaikkan derajat, taraf, 

mempertinggi, memperhebat.3 Sedangkan kepercayaan 

diri adalah sikap positif seorang individu yang 

memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian 

positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap 

lingkungan atau situasi yang dihadapinya.4 

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan 

meningkatkan kepercayaan diri dalam penelitian ini 

adalah upaya menaikkan tingkat kesadaran dan keyakinan 

pada diri individu yang mencakup berbagai aspek yang 

 
3Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus 

Besar Bahasa  

Indonesia, hlm. 950. 
4Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan, (Bandung: Pustaka Setia, 

2006), hlm. 148. 
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meliputi kelebihan dan kekurangannya sehingga individu 

tersebut mampu mencapai harapan-harapan serta tujuan 

dalam hidupnya. 

3. Siswa Kelas X MAN 2 Kuningan 

Siswa adalah murid.5 Yang dimaksud dengan 

siswa pada penelitian ini adalah murid yang duduk di 

kelas X pada tahun ajaran 2021/2022 di MAN 2 

Kuningan. 

Sedangkan MAN 2 Kuningan adalah sebuah 

lembaga pendidikan formal yang berada di bawah 

naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, 

dimana kurikulum dalam mata pelajaran mengenai agama 

lebih banyak dibandingkan dengan sekolah pada 

umumnya, karena sekolah ini berbasis agama Islam. 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kuningan ini beralamat di 

Jalan Raya Siliwangi No.108, Ciawigebang, Kabupaten 

Kuningan, Jawa Barat. 

 
5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta:  

Balai Pustaka, 1998), hlm. 198. 
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Berdasarkan penegasan istilah di atas maka maksud 

dari judul “Konseling Individu dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa Kelas X MAN 2 Kuningan” adalah 

suatu tahapan pemberian bantuan secara langsung dari guru 

bimbingan dan konseling dalam meningkatkan kepercayaan 

diri siswa kelas X MAN 2 Kuningan. 

 Latar Belakang 

Siswa yang masih duduk di bangku Madrasah Aliyah 

adalah siswa pada usia remaja. Masa remaja merupakan masa 

peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak 

menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa 

tersebut, ada dua hal penting menyebabkan remaja melakukan 

pengendalian diri. Pertama adalah hal yang bersifat eksternal, 

yaitu adanya perubahan lingkungan, dan kedua adalah hal 

yang bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja 

yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan 

dengan masa perkembangan lainnya (storm and stress 
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period).6 Sehingga pada fase remaja ini sangat rawan akan 

segala gangguan yang dapat menimbulkan masalah dalam 

hidupnya baik itu secara pribadi maupun masalah-masalah 

sosial. 

Siswa kelas X Madrasah Aliyah berada pada masa 

transisi dari sekolah lanjutan pertama ke sekolah lanjutan atas 

yang menghadapkan siswa pada lingkungan dan kebiasaan 

baru, pengajar dan teman baru, aturan sekolah yang lebih 

disiplin, serta sistem belajar yang lebih mandiri. Hal tersebut 

menuntut siswa untuk dapat melakukan pengendalian dan 

penyesuaian diri dalam lingkungan maupun tantangan hidup 

yang ada dihadapannya, sehingga tak sedikit pada masa ini 

siswa mengalami masalah. 

Setiap siswa memiliki lingkungan dan latar belakang 

yang berbeda-beda, maka dari hal itu bisa memengaruhi 

kepribadian dan juga pembentukan rasa percaya diri maupun 

cara interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Jika 

 
6Gunarsa, Singgih D, Psikologi Praktis Anak, Remaja dan Keluarga, 

(Jakarta : PT. Gunung Mulia, 2004), hlm. 196. 
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remaja tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik di sekolah 

dan di situasi yang baru maka ia akan mempunyai rasa kurang 

percaya diri. 

Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan 

yakin atas kemampuan sendiri sehingga individu yang 

bersangkutan tidak terlalu cemas dalam setiap tindakan, dapat 

bebas melakukan hal-hal yang disukai dan bertanggung jawab 

atas segala perbuatan yang dilakukan, hangat dan sopan dalam 

berinteraksi dengan orang lain, dapat menerima dan 

menghargai orang lain, memiliki dorongan berprestasi serta 

dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri.7 

Siswa yang memiliki kepercayaan diri akan 

menganggap bahwa dirinya mampu melakukan segala sesuatu 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan kepercayaan 

diri siswa dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang 

sesuai dengan tahapan perkembangannya dengan baik, merasa 

 
7Lauster, P, Tes Kepribadian terj D. H. Gulo, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), hlm. 12-14. 
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berharga, mempunyai keberanian, dan kemampuan untuk 

meningkatkan prestasinya. 

Di dalam islam, rasa percaya diri sangat penting untuk 

diperhatikan karena hal tersebut berkaitan dengan masalah 

keyakinan dan kepercayaan. Allah SWT berfirman di dalam 

surat Ali-Imron ayat 139: 

ُكْنتُْم ُمْؤِمنِينَ َوََل تَِهنُوا َوََل تَْحَزنُوا َوأَْنتُُم اْْلَْعلَْوَن إِْن   

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah 

(pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang 

yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 

beriman.” (QS. Ali-‘Imron: 139).8  

Dari ayat di atas mengingatkan kepada manusia agar 

tidak bersikap lemah dan tidak pula bersedih hati dalam arti 

bahwa manusia harus memiliki tekad dalam membina dan 

menumbuhkan kepercayaan diri terlebih bagi kalangan siswa 

yang berada pada keragu-raguan, minder, kurang percaya diri 

dan kurang yakin dalam memutuskan sesuatu. Percaya diri 

 
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Indonesia, (Kudus: 

Menara Kudus, 2006), hlm. 67. 
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dalam Islam sangat dianjurkan, karena dengan bersikap 

percaya diri sama saja berprasangka baik terhadap diri sendiri. 

Selain itu percaya diri juga mendorong untuk selalu bersyukur 

atas nikmat, kemampuan, dan potensi yang diberikan oleh 

Allah SWT. 

Begitu besar fungsi serta peranan kepercayaan diri 

pada kehidupan individu. Tanpa adanya rasa percaya diri yang 

tertanam dengan kuat dalam diri siswa, pesimisme dan rasa 

rendah diri akan dapat menguasai diri siswa tersebut dengan 

mudah. Tanpa dibekali dengan kepercayaan diri maka siswa 

akan tumbuh menjadi pribadi yang lemah. 

Jika seorang siswa tidak percaya diri maka akan 

membuat siswa tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik di 

lingkungannya dan bila dibiarkan maka akan menghambat 

aktualisasi dalam kehidupannya, terutama dalam 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dan juga akan 

menimbulkan masalah-masalah lain yang terjadi dalam 

dirinya, sehingga pada akhirnya mengganggu konsentrasi 

belajar, menghambat proses belajar di sekolah/pencapaian 
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prestasi pada bidang tertentu, menghambat aktualisasi dirinya 

di lingkungan, membuat anak minder dan takut, bahkan dapat 

menarik diri dari lingkungan sosialnya.9 

Kelemahan pada generasi muda atau remaja adalah 

kurangnya rasa percaya diri yang ditunjukkan di dalam 

berbuat sesuatu, terutama dalam melakukan sesuatu yang 

penting dan penuh tantangan mereka selalu dihinggapi 

keraguan-raguan, mudah cemas, tidak yakin, cenderung 

menghindar, mudah menyerah, tidak berani tampil di depan 

orang banyak, dan gejala lainnya yang menghambatnya untuk 

melakukan sesuatu.  

Pada kenyataan di lapangan, ketika penulis melakukan 

praktik pengalaman lapangan (PPL) di MAN 2 Kuningan, 

penulis menemukan bahwa kondisi kepercayaan diri siswa 

kebanyakan berada pada tingkat kepercayaan diri rendah. Hal 

ini dapat dilihat ketika dilaksanakan layanan bimbingan 

klasikal masih ada siswa yang selalu diam di kelas, siswa 

 
9Lydia Ersta Kusumaningtyas, “Sekilas Tentang Rasa Percaya Diri 

Pada Remaja”, Jurnal Ilmiah Widya Wacana, vol. 8:2 (Mei, 2012), hlm. 111-

112. 
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cenderung menutup diri, ketika guru memberi pertanyaan 

siswa hanya diam atau kesulitan menjawab, ragu-ragu saat 

berbicara di depan kelas, siswa tidak berani mengungkapkan 

pendapat, dan siswa tidak berani untuk bertanya saat tidak 

paham. Selain itu siswa sering terlambat mengumpulkan tugas 

yang diberikan oleh guru dan siswa kurang berminat untuk 

mengikuti ektra kulikuler atau kegiatan lain yang ada di 

sekolah. Hasil wawancara dengan guru Bimbingan dan 

Konseling pun menyatakan bahwa terdapat 70% siswa kelas 

X tahun ajaran 2021/2022 di MAN 2 Kuningan memiliki 

kepercayaan diri yang rendah. 

Guru bimbingan dan konseling memiliki tugas yang 

sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan 

layanan bimbingan dan konseling yaitu dengan menggunakan 

layanan konseling individu. Karena konseling individu akan 

membantu konseli menstrukturkan kembali masalahnya dan 

menyadari life style, serta mengurangi penilaian negatif 

terhadap dirinya sendiri. Kemudian membantu dalam 
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mengoreksi presepsinya terhadap lingkungan, agar konseli 

bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan 

kembali minat sosialnya. 10 

Selain itu, konseling individu adalah bantuan yang 

diberikan oleh konselor kepada seorang siswa dengan tujuan 

berkembangnya potensi siswa, mampu mengatasi masalah 

sendiri, dan dapat menyesuaikan diri secara positif.11 

Konseling individu dianggap sebagai upaya layanan yang 

paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah 

klien terutama permasalahan kepercayaan diri. Tanggung 

jawab konselor dalam proses konseling adalah mendorong 

untuk mengembangkan potensi siswa, agar dia mampu bekerja 

efektif, produktif, dan menjadi manusia mandiri.  

Sebuah hasil penelitian yang dilakukan oleh Aini 

tahun 2021 menunjukan bahwa kepercayaan diri siswa kelas 

IX-A SMPN 1 Lenek dapat meningkat melalui layanan 

konseling individual masa covid-19 2021/2022 dengan tingkat 

 
10 Prayitno, Konseling Perorangan (Padang, Universitas Negeri 

Padang, 2005), hlm. 52. 
11Sofyan S. Willis, Konseling Individual, (Bandung,Alfabeta, 2013), 

hlm. 46. 
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keterlaksanaan layanan konseling individual pada sikus I 

maupun siklus II yaitu sebesar 90%. Sejalan dengan itu, hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Daroni dkk pada tahun 2018 

juga menunjukkan bahwa layanan konseling individu dapat 

membuat klien memiliki kepercayaan diri sebagai orang tua 

yang memiliki anak autis. Selain itu, hasil penelitian lainnya 

F.Nawas tahun 2021 menunjukkan bahwa perubahan pada diri 

siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah setelah 

mengikuti layanan konseling yaitu terjadi peningkatan 

kepercayaan diri rendah secara signifikan.12 

Melalui layanan konseling individu, diharapkan 

peserta didik dapat memahami kondisi dirinya sendiri, 

permasalahan yang dialaminya, kelebihan dan kelemahan 

dirinya sehingga ia mampu mengatasi permasalaahannya. 

Dengan terentaskannya masalah siswa maka ia akan lebih 

mandiri dan mampu mengendalikan diri, sehingga ia memiliki 

 
12Aini, “Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Layanan 

Konseling Individual Siswa Kelas IX.A SMPN 1 Lenek Masa Covid-19 Tahun 

Pelajaran 2021/2022”, Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, vol. 1:4 

(Desember 2021), hlm. 305-306.  
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kepercayaan diri yang tinggi agar dapat mencapai prestasi dan 

hasil belajar yang akan mendorong tercapainya cita-citanya di 

masa depan.  

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang 

masalah diatas, bahwa untuk membangun kepercayaan diri 

siswa itu sangat penting, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai tahapan konseling individu 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa.  

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan 

konseling individu dalam meningkatkan kepercayaan diri 

siswa kelas X MAN 2 Kuningan? 

 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, 

mendeskripsikan dan menganalisis tahapan konseling 

individu dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas X 

MAN 2 Kuningan. 

 Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis  

Sebagai sumbangan pemikiran dan keilmuan serta 

sebagai tambahan koleksi karya tulis ilmiah khususnya di 

jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, sehingga dapat 

menjadi salah satu referensi secara teori maupun fakta 

yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan konseling 

individu dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

2. Secara praktis 

a. Bagi Peserta Didik. 

Memberikan informasi mengenai manfaat 

layanan konseling individu sebagai upaya pemberian 

bantuan kepada peserta didik dalam mengatasi 

permasalahan yang dialami. Selain itu memberikan 

masukan dan menambah pengetahuan serta informasi 

kepada peserta didik mengenai bagaimana cara untuk 

menjadi pribadi yang penuh dengan percaya diri di 

dalam kehidupan. 
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b. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling. 

Sebagai bahan rujukan dan masukan bahwa 

dengan  memanfaatkan layanan konseling individu 

mampu menciptakan  hubungan yang lebih erat antara 

konselor dengan konselinya, dimana  hubungan 

emosional satu sama lain akan terjalin dalam proses 

konseling dalam membantu penyelesaian 

permasalahan yang dialami peserta didik. 

c. Bagi Penulis. 

Menambah pengetahuan tentang gambaran 

langsung dilapangan sebagai guru bimbingan 

konseling di sekolah. Sehingga mampu menjalankan 

dan melaksanakan layanan-layanan bimbingan 

konseling dalam rangka membantu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. 

 Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh 

penulis, penulis tidak menemukan penelitian terdahulu berupa 

penelitian, tesis, atau jurnal penelitian di Universitas Islam 
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Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan di Universitas lainnya 

yang mengkaji tentang “Konseling Individu dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Kelas X MAN 2 

Kuningan”. Namun penulis menemukan beberapa penelitian 

yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Adapun 

penelitian-penelitian yang anggap relevan dengan judul 

penelitian ini, yaitu: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Sandra Kusuma Astuti dengan 

judul “Konseling Individu Untuk Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa Broken Home Di MTs Negeri 1 

Bantul Yogyakarta”. Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap-tahap 

pelaksanaan proses konseling individu untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa broken home di 

MTs Negeri 1 Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian ini 

menunjukkan pelaksanaan konseling individu untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa broken home terdiri 
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dari beberapa tahap, yaitu: tahap perencanaan, tahap 

pelaksanaan, tahap evaluasi, tahap tindak lanjut, dan 

tahap laporan.13 Persamaan penelitian Sandra Kusuma 

Astuti dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan layanan konseling individu dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. Adapun 

perbedaannya adalah subjek penelitian Sandra Kusuma 

Astuti merupakan siswa yang bermasalah dengan tingkat 

kepercayaan diri yang berasal dari keluarga broken home 

sedangkan subjek penelitian ini yaitu siswa kelas X yang 

memiliki masalah dalam kepercayaan diri, dan tempat 

penelitian Sandra Kusuma Astuti di MTs Negeri 1 Bantul 

Yogyakarta sedangkan penelitian ini di MAN 2 

Kuningan. Selain itu pada tahapan konseling individu 

berbeda karena dalam penelitian ini terdapat tiga tahap 

meliputi: tahap awal konseling, tahap pertengahan (tahap 

kerja), dan tahap akhir konseling (tahap tindakan). 

 
13Sandra Kusuma Astuti, Konseling Individu Untuk Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa Broken Home Di Mts Negeri 1 Bantul Yogyakarta, 

Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2019). 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Rahmadyah Dewi Pangesti 

dengan judul “Konseling Individu Dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa Akibat Bullying Verbal di SMP 

Negeri 2 Ngemplak Sleman Yogyakarta”. Jurusan 

Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tahun 2021. Hasil penelitian Rahmadyah 

menunjukkan tahapan konseling individu dalam 

meningkatkan kepecayaan diri siswa akibat bullying 

verbal di SMP Negeri 2 Ngemplak Sleman Yogyakarta 

memiliki 5 tahapan yaitu: 1) tahapan perencanaan, 2) 

tahapan pelaksanaan, 3) tahapan evaluasi, 4) tahapan 

tindak lanjut, dan 5) tahapan laporan.14 Persamaan 

penelitian Rahmadyah Dewi Pangesti dengan penelitian 

ini adalah sama-sama menggunakan konseling individu 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Selain itu 

sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

 
14Rahmadyah Dewi Pangesti, Konseling Individu Dalam Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Siswa Akibat Bullying Verbal di SMP Negeri 2 Ngemplak 

Sleman Yogyakarta, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Bimbingan Konseling Islam, 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2021). 
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Tetapi perbedaannya adalah adalah subjek penelitian 

Rahmadyah Dewi Pangesti merupakan siswa kelas VIII 

sedangkan subjek penelitian ini yaitu siswa kelas X dan 

tempat penelitian Rahmadyah Dewi Pangesti di SMP 

Negeri 2 Ngemplak Sleman Yogyakarta sedangkan 

penelitian ini di MAN 2 Kuningan. Selain itu pada 

tahapan konseling individu berbeda karena dalam 

penelitian Rahmadyah Dewi Pangesti terdiri dari lima 

tahapan sedangkan penelitian ini terdapat tiga tahap 

meliputi: tahap awal konseling, tahap pertengahan (tahap 

kerja), dan tahap akhir konseling (tahap tindakan). 

3. Skripsi yang ditulis oleh Feby Nawas dengan judul 

“Layanan Konseling Individu Pada Peningkatan 

Kepercayaan Diri Siswa”. Jurusan Bimbingan Konseling, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Palopo tahun 2020. Hasil dan 

pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Faktor 

penyebab kepercayaan diri rendah pada siswa kelas VII 

SMP N 1 Lamasi yaitu faktor eksternal seperti siswa yang 
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memiliki sifat introvert akan merasa malu dan tidak 

percaya diri di dalam kelas dan faktor internalnya seperti 

siswa yang memiliki ekonomi rendah akan merasa minder 

terhadap teman-temannya yang memiliki ekonomi cukup 

baik. (2) Proses layanan konseling di laksanakan sesuai 

dengan tahapan-tahapan yang ada. Pertama yaitu tahap 

awal dimana pada tahap ini dilakukan pembentukan 

rapport. Kedua yaitu tahap pertengahan atau tahap kerja. 

Ketiga yaitu tahap akhir. (3) Perubahan pada diri siswa 

yang memiliki kepercayaan diri rendah setelah mengikuti 

layanan konseling yaitu terjadi peningkatan kepercayaan 

diri rendah secara signifikan.15 Persamaan penelitian 

Feby Nawas dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

membahas tentang konseling individu dan kepercayaan 

diri siswa. Selain itu, sama-sama menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya adalah 

penelitian Feby Nawas bertujuan untuk mengetahui 

 
15Feby Nawas, Layanan Konseling Individu Pada Peningkatan 

Kepercayaan Diri Siswa”, Skripsi, (Palopo: Jurusan Bimbingan Konseling, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo, 

2020). 
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gambaran kepercayaan diri pada siswa, faktor penyebab 

kepercayaan diri, pelaksanaan layanan konseling 

individu, dan dampak penggunaan layanan konseling 

individu, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui tahapan-tahapan konseling individu dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aini dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Layanan 

Konseling Individual Siswa Kels IX.A SMPN 1 Lenek 

Masa Covid-19 Tahun Pelajaran 2021/2022”. Yang 

dimuat dalam Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan tahun 2021. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kepercayaan diri siswa kelas IX-A SMPN 1 Lenek 

dapat meningkat melalui layanan konseling individual 

masa covid-19 2021/2022 dengan tingkat keterlaksanaan 

layanan konseling individual pada sikus I maupun siklus 

II yaitu sebesar 90%.16 Persamaan dengan penelitian ini 

 
16Aini, “Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Layanan 

Konseling Individual Siswa Kelas IX.A SMPN 1 Lenek Masa Covid-19 Tahun 

Pelajaran 2021/2022”, Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, vol. 1:4 

(Desember 2021), hlm. 305. 
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adalah sama-sama menggunakan konseling individu 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

Perbedaannya terletak pada jenis penelitian, dimana 

penelitian Aini merupakan penelitian tindakan kelas 

(PTK) sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian 

lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian Aini yaitu siswa kelas IX-A SMPN 1 Lenek 

sedangkan penelitian ini yaitu siswa kelas X MAN 2 

Kuningan. Selain itu berbeda pada tahapan konseling 

yang mana dalam penelitian Aini terdiri dari tahap: (1) 

rancangan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) 

observasi; dan (4) refleksi, sedangkan tahapan konseling 

dalam penelitian ini yaitu: tahap awal konseling, tahap 

pertengahan (tahap kerja), dan tahap akhir konseling 

(tahap tindakan).  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Gangsar Ali Daroni, dkk 

yang berjudul “Konseling Individu untuk Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Orang Tua yang Memiliki Anak Autis”. 

Yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Counsellia tahun 2018. 
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Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konseling 

individu menggunakan teknik REBT dapat membuat 

orang tua sadar bahwa anaknya membutuhkan dukungan 

dari orang tuanya. Karena salah satu keberhasilan terapi 

untuk anak autis adalah dukungan dari orang tuanya. 

Dengan teknik logotherapy klien mulai memberikan nilai 

pada keadaan yang dia punya serta klien sadar akan 

karunia Tuhan yang diberikan kepadanya, dan dengan 

teknik humanistik, klien mulai mampu menerima kondisi 

anaknya.17 Persamaan penelitian Gangsar Ali Daroni dkk 

dengan penelitian itu yaitu sama-sama menggunakan 

konseling individu dalam meningkatkan kepercayaan diri 

serta menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Adapun perbedaannya adalah penelitian Gangsar Ali 

Daroni, dkk menggunakan orang tua anak autis sebagai 

subjek penelitian sedangkan penelitian ini menggunakan 

siswa kelas X sebagai subjek penelitian. Selain itu 

 
17Gangsar Ali Daroni, dkk., “Konseling Individu untuk Meningkatkan 

Kepercayaan Diri Orang Tua yang Memiliki Anak Autis”, Jurnal Ilmiah 

Counsellia, vol. 8:2 (November, 2018), hlm. 99. 
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perbedaannya tahapan penelitian Gangsar Ali Daron, dkk 

meliputi tahap pembukaan, tahap transisi atau peralihan, 

tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Sedangkan 

penelitian ini memiliki tahap: tahap awal konseling, tahap 

pertengahan (tahap kerja), dan tahap akhir konseling 

(tahap tindakan).  

6. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zulkarnain dengan judul 

“Bimbingan Klasikal dalam Membangun Kepercayaan 

Diri Siswa kelas X IBB MAN 3 Bantul Yogyakarta”. 

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: tahap-tahap bimbingan klasikal 

dalam membangun kepercayaan diri siswa kelas X IBB di 

MAN 3 Bantul, yaitu dimulai dari perencanaan kegiatan 

yang tersusun dalam SATLAN/RPL, pengorganisasian 

yang berupa saran dan prasana, pelaksanaan dari program 

itu sendiri, monitoring dan penilaian untuk mengevaluasi 

layanan yang sudah dilakukan serta adanya tindak lanjut 
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untuk perbaikan oleh guru BK.18 Persamaan penelitian 

Ahmad Zulkarnain dengan penelitian ini adalah sama-

sama membahas tentang kepercayaan diri siswa kelas X 

dan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun 

perbedaannya adalah penelitian Ahmad Zulkarnain 

membahas bimbingan klasikal sedangkan penelitian ini 

membahas konseling individu sehingga pada tujuannya 

pun berbeda. Tujuan penelitian Ahmad Zulkarnain yaitu 

untuk mengetahui tahapan-tahapan bimbingan klasikal 

sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tahapan-

tahapan konseling individu. Tempat penelitian Ahmad 

Zulkarnain yaitu di MAN 3 Bantul sedangkan tempat 

penelitian ini yaitu di MAN 2 Kuningan. 

7. Skripsi yang ditulis oleh Sri Rizqi Bako dengan judul 

“Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok untuk 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Mengemukakan 

 
18Ahmad Zulkarnain. Bimbingan Klasikal dalam Membangun 

Kepercayaan Diri Siswa kelas X IBB MAN 3 Bantul Yogyakarta. Skripsi. 

(Yogyakarta: Program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2018). 
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Pendapat Kelas VIII SMP Muhammadiyah 01 Medan 

Tahun ajaran pembelajaran 2018/2019”. Jurusan 

Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan 

diri siswa terkait meningkat setelah diberikanlayanan 

bimbingan kelompok. Artinya, layanan bimbingan 

kelompok secara signifikan dapat meningkatkan 

kepercayaan diri pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 01 Medan.19 Persamaan penelitian Sri 

Rizqi Bako dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas tentang kepercayaan diri. Selain itu metode 

penelitian yang digunakan pun sama yaitu menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Adapun perbedaannya adalah penelitian Sri Rizqi Bako 

 
19Sri Rirqi Bako, Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok untuk 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Mengemukakan Pendapat Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 01 Medan Tahun ajaran pembelajaran 2018/2019, Skripsi, 

(Medan: Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020). 
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menggunakan bimbingan kelompok sedangkan penelitian 

ini menggunakan konseling individu. Selain itu subjek 

penelitian pada penelitian Sri Rizqi Bako ialah siswa 

kelas VIII sedangkan subjek penelitian ini ialah siswa 

kelas X. Tempat penelitian Sri Rizqi Bako di SMP 

Muhammadiyah 01 Medan sedangkan penelitian ini di 

MAN 2 Kuningan. 

Beberapa penelitian di atas telah membahas mengenai 

konseling indiviu dan kepercayaan diri. Namun terdapat 

banyak perbedaan berupa salah satu variabel, jenis penelitian, 

tujuan penelitian, subjek penelitian, dan tempat penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada langkah-

langkah konseling individu dalam meningkatkan kepercayaan 

diri siswa kelas X di MAN 2 Kuningan. 

 Kerangka Teori 

1. Konseling Individu 

a. Pengertian Konseling Individu 

Konseling individu adalah suatu layanan 

berupa dialog tatap muka antara konselor dan klien 
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untuk memecahkan berbagai masalah dan 

mengembangkan segenap potensi yang ada.20 

Layanan konseling individual merupakan 

layanan konseling yang diselenggarakan oleh 

seorang konselor terhadap seorang klien dalam 

rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam 

suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung 

antara klien dan konselor, membahas berbagai hal 

tentang masalah yang dialami klien. Pembahasan 

tersebut bersifat mendalam menyentuh hal-hal 

penting tentang diri klien (bahkan sangat penting 

yang boleh jadi menyangkut rahasia pribadi klien), 

bersifat meluas meliputi berbagai sisi yang 

menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat 

spesifik menuju kearah pengentasan masalah.21 

Berdasarkan pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa layanan konseling individu 

 
20Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.101. 
21Prayitno, Seri Kegiatan Konseling, (Padang:Universitas Negeri 

Padang, 2004), hlm.4. 
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adalah suatu proses pemberian bantuan yang 

diselenggarakan oleh guru bimbingan konseling atau 

konselor kepada seorang siswa atau klien dengan 

tatap muka secara langsung dalam rangka mengatasi 

masalah yang dialaminya serta membantu klien 

untuk memahami dan menerima dirinya. 

b. Tujuan Konseling Individu 

Secara umum tujuan layanan konseling 

individu adalah agar klien dapat memahami kondisi 

dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahan yang 

dialaminya, kekuatan dan kelemahan dirinya 

sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan arti 

lain, konseling individu bertujuan untuk 

mengentaskan masalah yang dialami klien. Namun 

secara lebih rinci, tujuan dari konseling individu 

ialah: 

1) Sebagai suatu proses pemberian bantuan, 

konseling memiliki tujuan, yaitu meliputi:  
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a) Menyediakan fasilitas untuk perubahan 

tingkah laku  

b) Meningkatkan keterampilan untuk 

menghadapi sesuatu 

c) Meningkatkan kemampuan dalam 

mengambil sesuatu  

d) Meningkatkan hubungan antar perorangan 

(interpersonal) 

2) Sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai adalah 

menjadi pribadi yang mandiri dalam hal: 

a) Mengenal dan menerima diri dan 

lingkungan  

b) Mengambil keputusan sendiri tentang 

berbagai hal  

c) Bertanggung jawab atas apa yang telah 

dilakukannya 

d) Mengarahkan diri sendiri 
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e) Mengaktualisasikan diri.22 

c. Fungsi Konseling Individu 

Layanan konseling individu mempunyai 

beberapa fungsi yang dipenuhi melalui pelaksanaan 

kegiatan konseling. Adapun fungsi-fungsi konseling 

tersebut adalah:23 

1) Fungsi pemahaman 

Fungsi pemahaman adalah fungsi 

konseling yang menghasilkan pemahaman bagi 

klien tentang dirinya, lingkungannya (seperti 

lingkungan alam sekitar), dan berbagai informasi. 

2) Fungsi pencegahan 

Fungsi pencegahan adalah fungsi 

konseling yang menghasilkan kondisi 

tercegahnya atau terhindarnya klien dari berbagai 

permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat 

 
22Aip Badrujaman, Teori dan Aplikasi Program Bimbingan Konseling, 

(Jakarta: Indeks, 2011), hlm. 36. 
23Hartono dan Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2012), hlm. 36-37. 
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mengganggu, dan menghambat proses 

perkembangannya. 

3) Fungsi pengentasan 

Fungsi ini menghasilkan kemampuan klien 

untuk memecahkan masalah-masalah yang 

dialami klien dalam kehidupan dan 

perkembangannya. 

4) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan  

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

adalah fungsi konseling yang menghasilkan 

kemampuan klien untuk memelihara dan 

mengembangkan berbagai potensi atau kondisi 

yang sudah baik tetap menjadi baik untuk lebih 

dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan. 

5) Fungsi advokasi 

Fungsi konseling ini menghasilkan kondisi 

pembelaan terhadap berbagai bentuk 

pengingkaran atas hak-hak atau kepentingan 
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pendidikan dan perkembangan yang dialami 

klien.  

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa fungsi konseling individu adalah dimana 

konselor dapat memberikan pemahaman kepada 

klien tentang permasalahan yang dihadapinya 

sehingga permasalahan tersebut dapat dientaskan dan 

dicegah serta kllien juga dapat memelihara dan 

mengembangkan potensi agar menjadi lebih baik 

lagi. 

d. Asas-Asas Konseling Individu 

Layanan konseling individu tidak terlepas dari 

asas- asas yang harus dipatuhi agar tujuan layanan 

konseling individu dapat tercapai dengan baik, maka 

asas-asas diantaranya yaitu:24 

1) Asas Kegiatan  

 
24Tohirin, Bimbingan Dan Konseling di Sekolah Dan Madrasah 

(Berbasis Integrasi), (Jakarta : Rajaawali Pers, 2014), hlm. 112-114. 
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Kegiatan adalah seperangkat aktivitas 

yang harus dilakukan klien untuk mencapai 

tujuan konseling. Aktivitas itu dibangun klien 

bersama konselor dalam proses konseling, 

dengan demikian pada diri klien dapat mengalami 

kemajuan-kemajuan yang berarti sesuai dengan 

harapan. Kekhasan yang paling mendasar 

layanan ini adalah hubungan interpersonal yang 

amat intens antara klien dan konselor.  

2) Etika Dasar Konseling  

Dasar etika konseling yang dikemukakan 

oleh Munro, Manthei & Small, yaitu kerahasiaan, 

kesukarelaan dan keputusan yang diambil oleh 

klien sendiri, mendasari seluruh kegiatan layanan 

konseling individu. 

a) Kerahasiaan  

Segenap rahasia pribadi klien yang 

diketahui konselor menjadi tanggung jawab 

penuh konselor untuk melindunginya. 
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Keyakinan klien akan adanya perlindungan 

yang demikian itu menjadi jaminan untuk 

suksesnya kegiatan konseling. 

b) Kesukarelaan dan Keterbukaan  

Dalam pelayanan konseling, seorang 

klien secara suka rela tanpa ragu meminta 

bantuan kepada konselor. Jadi sebagai 

konselor harus memberikan bantuan dengan 

ikhlas tanpa memaksa klien dalam proses 

konseling. Kemudian keterbukaan artinya 

adanya perilaku yang terus terang, jujur tanpa 

ada keraguan untuk membuka diri baik pihak 

klien maupun konselor. Asas keterbukaan 

hanya bisa diwujudkan jika konselor dapat 

melaksanakan asas kerahasiaan, dan klien 

percaya bahwa konseling bersifat rahasia. 

c) Keputusan Diambil oleh Klien Sendiri  

Inilah asas yang secara langsung 

menunjang kemadirian klien. Konselor 
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mendorong klien agar berpikir, menganalisis, 

menilai, dan menyimpulkan sendiri, dan 

bersikap sendiri atas apa yang ada pada diri 

sendiri dan lingkungannya. Akhirnya klien 

mampu mengambil keputusan sendiri untuk 

bertindak dan mampu bertanggung jawab atas 

kepetusan yang diambil. 

d) Asas Kekinian 

Asas kekinian diterapkan sejak awal 

konselor bertemu klien. Masalah klien yang 

langsung dibahas dalam konseling adalah 

masalah-masalah yang sedang 

dirasakan/dialami sekarang, bukan masalah 

lampau, dan juga bukan masalah yang 

mungkin akan dialami di masa mendatang. 

e) Asas Kenormatifan dan Keahlian  

Segenap aspek teknis dan isi layanan 

konseling individu adalah normatif, artinya 

tidak boleh satupun yang terlepas dari 
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kaedah-kaedah dan norma-norma yang 

berlaku, baik norma agama, adat, hukum, 

ilmu dan kebiasaan. Klien dan konselor 

terikat sepenuhnya oleh nilai-nilai dan norma 

yang berlaku. 

Kemudian asas keahlian berarti 

konselor haruslah seorang yang ahli dan 

professional dalam pengembangan konseling 

individu untuk kepentingan klien. Keahlian 

konselor itu diterapkan dalam suasana yang 

sukarela, terbuka dan aktif agar klien mampu 

mengambil keputusan sendiri dalam kondisi 

kenormatifan yang tinggi. 

e. Teknik Umum Konseling Individu 

Teknik umum merupakan teknik konseling 

yang lazim digunakan dalam tahapan-tahapan 

konseling dan merupakan teknik dasar konseling 
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yang harus dikuasai oleh konselor. Jenis teknik 

umum konseling individu antara lain, yaitu:25 

1) Perilaku Attending  

Perilaku attending dapat juga dikatakan 

sebagai penampilan konselor yang menampakkan 

komponen-komponen perilaku non verbal, bahasa 

lisan, dan kontak mata. Perilaku attending yang 

ditampilkan konselor akan meningkatkan harga 

diri klien dan mencipatakan suasana yang aman 

bagi klien.  

2) Empati  

Empati merupakan kemampuan konselor 

untuk merasakan apa yang dirasakan klien. 

Empati dapat ditunjukkan dengan cara 

memahami perasaan, pikiran, dan keinginan 

klien, dengan tujuan agar klien dapat terlibat dan 

terbuka.  

 
25Neni Noviza, Hartika Utami Fitri, Teknik Umum dan Teknik Khusus 

Dalam Konseling Individual, (Palembang : Noerfikri Offset, 2018), hlm. 29-41. 
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3) Refleksi  

Refleksi berarti konselor memantulkan 

kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, 

dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan 

terhadap perilaku verbal dan non verbalnya.  

4) Eksplorasi 

Eksplorasi adalah teknik untuk menggali 

perasaan, pikiran, dan pengalaman klien. 

Eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas 

berbicara tanpa rasa takut, tertekan, maupun 

terancam.  

5) Menangkap Pesan Utama (Parapharasing)  

Menangkap pesan (parapharasing) adalah 

teknik untuk menyatakan kembali inti yang 

diungkapkan oleh klien. Konselor dengan teliti 

mendengarkan pesan utama klien kemudian 

mengungkapkan kembali dengan kalimat yang 

mudah dan sederhana.  

6) Pertanyaan Terbuka (Open Question)  
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Pertanyaan terbuka yaitu teknik umum 

untuk memancing klien agar mau 

mengungkapkan perasaan, pengalaman dan 

pemikirannya. Pertanyaan terbuka yang baik 

dimulai dengan kata-kata; apakah, bagaimana, 

adakah, bolehkah, dan dapatkah. 

7) Pertanyaan Tertutup (Closed Question)  

Konselor meminta klien untuk menjawab 

pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak atau 

dengan kata-kata singkat. Bentuk-bentuk 

pertanyaan yang sering dimulai dengan kata-kata; 

apakah, adakah. 

8) Interpretasi  

Interpretasi yaitu teknik untuk mengulas 

pemikiran, perasaan, dan perilaku atau 

pengalaman klien dengan merujuk pada teori-

teori, bukan pandangan subyektif konselor.  

9) Mengarahkan (Directing) 
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Mengarahkan adalah teknik untuk 

mengajak dan mengarahkan klien untuk 

melakukan sesuatu. Misalnya menyuruh klien 

untuk bermain peran dengan konselor atau 

menghayalkan sesuatu.  

10) Menyimpulkan Sementara  

Pembahasan antara konselor dan klien 

secara bertahap menuju ke arah pembicaraan 

yang makin jelas maka setiap periode waktu 

tertentu konselor bersama klien menyimpulkan 

pembicaraan yang telah dilakukan.  

11) Konfrontasi  

Teknik yang menantang klien untuk 

melihat adanya inskonsistensi antara perkataan 

dengan bahasa tubuh, ide awal dengan ide 

berikutnya, senyum dan kepedihan dan 

sebagainya.  

12) Menjernihkan (Charifying)  
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Ketika klien menyampaikan perasaan 

dengan kurang jelas atau samar-samar bahkan 

dengan keraguan, maka tugas konselor adalah 

melakukan klarifikasi untuk memperjelas apa 

sebenarnya yang ingin disampaikan oleh klien. 

Konselor harus melakukan dengan bahasa dan 

alasan yang rasional sehingga mudah dipahami 

oleh klien. 

13) Diam  

Diam disini berarti konselor menunggu 

klien yang sedang berfikir sejenak antara 5-10 

detik 

14) Memberi Nasehat  

Nasehat bertujuan untuk pengembangan 

potensi klien dan membantu dia agar mampu 

mengatasi masalah sendiri.  

15) Memberikan Informasi  

Dalam informasi yang diminta klien, 

sama halnya dengan pemberian nasehat. Jika 



43 
 

 

konselor tidak memiliki informasi sebaiknya 

dengan jujur katakana bahwa konselor tidak 

mengetahui hal ini. Akan tetapi, jika konselor 

mengetahui informasi sebaiknya upayakan klien 

tetap mengusahakannya. 

16) Menyimpulkan  

Bersamaan dengan berakhirnya sesi 

konseling, maka sebaiknya konselor dapat 

menyimpulkan hasil pembicaraan secara 

keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran, 

perasaan klien sebelum dan setelah mengikuti 

proses konseling. Selain itu bantulah klien untuk 

memantapkan rencana-rencana yang telah 

disusunnya.  

Teknik umum konseling yang telah 

dijelaskan diatas sangatlah penting dalam proses 

konseling. Karena teknik ini dapat dijadikan panduan 

bagi konselor dalam membantu klien untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi. 
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f. Tahapan-Tahapan Konseling Individu 

Setiap tahapan konseling inidividu 

membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. 

Oleh karena itu konselor seyogyanya dapat 

menguasai berbagai teknik konseling. Selain itu 

keterlibatan mereka (konselor dan klien) dalam 

proses konseling sangat dibutuhkan sejak awal 

hingga akhir supaya proses konseling dapat dirasakan 

dan bermakna.  Seperti halnya layanan-layanan 

yang lain, pelaksanaan konseling individu juga 

menempuh beberapa tahapan kegiatan, Secara umum 

proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan:26  

1) Tahap awal konseling  

Tahap ini dimulai sejak klien menemui 

konselor hingga berjalan proses konseling 

kemudian konselor dan klien menemukan 

definisi masalah yang dialami klien. Adapun 

 
26Sofyan S. Willis, Konseling Individual, (Bandung,Alfabeta, 2013), 

hlm. 50. 
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proses konseling tahap awal ialah sebagai 

berikut:  

a) Membangun hubungan konseling yang 

melibatkan klien 

Hubungan konseling yang bermakna 

ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan 

konselor. Hubungan tersebut dinamakan a 

working realitionship, yakni hubungan yang 

berfungsi, bermakna, dan berguna. 

Keberhasilan proses konseling individu 

sangat ditentukan oleh keberhasilan pada 

tahap awal ini. Kunci keberhasilan terletak 

pada keterbukaan klien yang berarti klien 

dengan jujur mengungkapkan isi hati, 

perasaan, harapan, dan sebagainya. Kunci 

selanjutnya ditentukan oleh faktor konselor 

itu sendiri, yakni konselor dapat dipercaya, 

tidak berpura-pura, jujur, asli, mengerti, 

menghargai, dan konselor harus mampu 
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melibatkan klien terus menerus dalam proses 

konseling.  

b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah  

Jika hubungan konseling telah terjalin 

dengan baik dimana klien telah melibatkan 

diri, maka kerjasama antara konselor dengan 

klien akan dapat mengangkat isu, kepedulian, 

atau masalah yang ada pada klien. 

Kebanyakan klien tidak begitu mudah untuk 

menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin 

dia hanya mengetahui gejala-gejala yang 

dialaminya. Karena itu amatlah penting peran 

konselor untuk membantu memperjelas 

masalah klien. Demikian pula klien tidak 

memahami potensi apa yang dimilikinya., 

maka tugas konselor lah untuk membantu 

mengembangkan potensi, memperjelas 

masalah, dan membantu mendefinisikan 

masalah klien secara bersama-sama. 
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c) Membuat penafsiran dan penjajakan  

Konselor berusaha menjajaki atau 

menaksir kemunkinan mengembangkan isu 

atau masalah, dan merancang bantuan yang 

mungkin dilakukan, yaitu dengan 

membangkitkan semua potensi klien, dan 

menentukan berbagai alternatif yang sesuai 

bagi antisipasi masalah. 

d) Menegosiasikan kontrak  

Kontrak artinya perjanjian antara 

konselor dengan klien. Hal itu berisi : (1) 

kontrak waktu, artinya berapa lama waktu 

pertemuan yang diinginkan oleh klien dan 

apakah konselor tidak keberatan. (2) kontrak 

tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan 

klien apa pula. (3) kontrak kerjasama dalam 

proses konseling. Kontrak menggariskan 

kegiatan konseling, termasuk kegiatan klien 

dan konselor. Artinya mengandung makna 
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bahwa konseling adalah urusan yang saling 

ditunjang dan bukan hanya pekerjaan 

konselor sebagai ahli. Disamping itu juga 

mengandung makna tanggung jawab klien, 

dan ajakan untuk kerja sama dalam proses 

konseling.  

2) Tahap Pertengahan (Tahap Kerja) 

Berangkat dari definisi masalah klien 

yang disepakati pada tahap awal, kegiatan 

selanjutnya adalah memfokuskan pada: (1) 

penjelajahan masalah klien; (2) bantuan apa yang 

akan diberikan berdasarkan penilaian kembali 

apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah 

klien.  

Menilai kembali masalah klien akan 

membantu klien memperolah prespektif baru, 

alternatif baru, yang mungkin berbeda dari 

sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan 

dan tindakan. Dengan adanya prespektif baru, 
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berarti ada dinamika pada diri klien menuju 

perubahan. Tanpa prespektif maka klien sulit 

untuk berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap 

pertengahan ini yaitu : 

a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah 

klien lebih jauh. Konselor mengadakan 

reassesment (penilaian kembali) dengan 

melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai 

bersama-sama. Klien akan melihat 

masalahnya dari prepektif atau pandangan 

yang lain yang lebih objektif. 

b) Menjaga agar hubungan konseling selalu 

terpelihara. Hal ini bisa terjadi jika klien 

merasa senang terlibat dalam pembicaraan 

atau wawancara konseling, serta 

menampakkan kebutuhan untuk 

mengembangkan potensi diri dan 

memecahkan masalahnya. Kemudian 

konselor berupaya kreatif dengan 
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keterampilan yang bervariasi, serta 

memelihara keramahan, empati, kejujuran, 

keikhlasan dalam memberi bantuan.  

c) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak. 

Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul 

memperlancar proses konseling. Karena itu 

konselor dan klien agar selalu menjaga dan 

mengingat perjanjian yang sudah disepakati. 

Pada tahap pertengahan konseling ada 

beberapa strategi yang perlu digunakan 

konselor yaitu : pertama, 

mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni 

agar klien selalu jujur dan terbuka, dan 

menggali lebih dalam masalahnya. Kedua, 

menantang klien sehingga dia mempunyai 

strategi baru dan rencana baru, melalui 

pilihan dari beberapa alternatif, untuk 

meningkatkan kemampuan dirinya.  

3) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)  
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Pada tahap akhir konseling ditandai 

dengan menurunya kecemasan klien, adanya 

perubahan perilaku klien kearah yang lebih 

positif, adanya rencana yang jelas mengenai 

kehidupan yang akan datang, mulai dapat 

mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka 

menyalahkan orang sekitar atau keadaan yang 

tidak menguntungkan, dan klien sudah berfikir 

realistik dan percaya diri. 

Tujuan tujuan tahap akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku 

yang memadai. 

Klien dapat melakukan keputusan tersebut 

karena sejak awal sudah menciptakan 

berbagai alternatif dan mendiskusikannya 

dengan konselor, kemudian diputuskan 

alternatif mana yang terbaik. Pertimbangan 

keputusan itu tentunya berdasarkan kondisi 
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objektif yang ada pada diri dan diluar diri. 

Saat klien sudah bisa berpikir realistik dan 

tahu keputusan yang mungkin maka dapat 

dilaksanakan sesuai tujuan utama yang klien 

inginkan. 

b) Terjadinya transfer of learning pada diri 

klien. 

Klien belajar dari tahapan konseling 

mengenai perilakunya dan hal-hal yang 

membuatnya terbuka untuk mengubah 

perilakunya diluar tahapan konseling. Artinya 

klien mengambil makna dari hubungan 

konseling untuk kebutuhan akan suatu 

perubahan kearah yang lebih baik. 

c) Melaksanakan perubahan perilaku. 

Pada akhir konseling, klien sadar akan 

perubahan sikap dan perilakunya. Sebab klien 

datang meminta bantuan dengan dasar 
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kesadaran akan perlunya perubahan pada 

dirinya. 

d) Mengakhiri hubungan konseling.  

Mengakhiri konseling harus atas persetujuan 

klien. Sebelum ditutup ada beberapa tugas 

klien yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan 

mengenai hasil tahapan konseling, dan 

mengevaluasi jalannya tahapan konseling, 

serta membuat perjanjian atau kesepakatan 

untuk pertemuan berikutnya.27 

2. Kepercayaan Diri 

a. Pengertian Kepercayaan Diri 

Percaya diri berasal dari bahasa Inggris yakni 

self confidence yang artinya percaya pada 

kemampuan, kekuatan dan penilaian diri sendiri. Jadi 

dapat dikatakan bahwa penilaian tentang diri sendiri 

adalah berupa penilaian yang positif akan 

menimbulkan sebuah motivasi dalam diri individu 

 
27Ibid,. hlm. 53. 
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untuk lebih mau menghargai dirinya. Pengertian 

secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu 

keyakinan seseorang terhadap gejala aspek kelebihan 

yang dimiliki oleh individu dan keyakinan tersebut 

membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai 

berbagai tujuan hidupnya.28 

Dalam arti lain kepercayaan diri adalah 

kesadaran individu akan kekuatan dan kemampuan 

yang dimilikinya, menerima dan menghargai diri 

sendiri, dapat bertindak sesuai dengan kepastiannya 

serta mampu mengendalikannya dalam mencapai 

tujuan yang diharapkannya. 

b. Ciri-Ciri Orang Yang Memiliki Kepercayaan Diri 

Menurut Lauster orang yang memiliki rasa 

percaya diri yang positif memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

 
28Thursan Hakim, Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, (Jakarta: Puspa 

Swara, 2005), hlm. 6. 
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1) Keyakinan akan kemampuan diri, yaitu sikap 

positif seseorang tentang dirinya bahwa dia 

mengerti sungguh-sungguh akan apa yang 

dilakukannya.  

2) Optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu 

berpandangan baik dalam menghadapi segala hal 

tentang diri, harapan dan kemampuannya.  

3) Obyektif, yaitu memandang permasalahan atau 

segala sesuatu sesuai dengan kebenaran 

semestinya, bukan menurut kebenaran pribadi 

atau menurut dirinya sendiri. 

4) Bertanggung jawab, yaitu kesediaan seseorang 

untuk menanggung segala sesuatu yang telah 

menjadi konsekuensinya.  

5) Rasional dan realistis, yaitu analisa terhadap 

suatu masalah, suatu hal, maupun sesuatu 

kejadian dengan mengunakan pemikiran yang 
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dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan 

kenyataan.29  

Pendapat lain tentang aspek-aspek 

kepercayaan diri dari Afiatin dan Martaniah yang 

menjadi ciri maupun indikator dari kepercayaan diri 

yaitu: 

1) Individu merasa adekuat terhadap tindakan yang 

dilakukan. Hal ini didasari oleh adanya keyakinan 

tehadap kekuatan, kemampuan, dan ketrampilan 

yang dimiliki. Ia merasa optimis, cukup abisius, 

tidak selalu memerlukan bantuan orang lain, 

sanggup bekerja keras, mampu menghadapi tugas 

dengan baik dan bekerja secara efektif serta 

bertanggung jawab atas keputusan dan 

perbuatannya. 

2) Individu merasa diterima oleh kelompoknya. Hal 

ini dilandasi oleh adanya keyakinan terhadap 

 
29Peter Lauster, Tes Kepribadian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 

12-13. 
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kemampuannya dalam berhubungan sosial. Ia 

merasa bahwa kelompoknya atau orang lain 

menyukainya, aktif menghadapi keadaan 

lingkungan, berani mengemukakan kehendak 

atau ide-idenya secara bertanggung jawab dan 

tidak mementingkan diri sendiri. 

3) Individu memiliki ketenangan sikap. Hal ini 

didasari oleh adanya keyakinan terhadap 

kekuatan dan kemampuannya. Ia bersikap 

tenang, tidak mudah gugup, cukup toleran 

terhadap berbagai macam situasi.30 

c. Ciri-Ciri Orang Yang Tidak Percaya Diri 

Menurut Thursan Hakim ciri-ciri orang yang 

tidak percaya diri antara lain : 

1) Mudah cemas dalam menghadapi persoalan 

dengan tingkat kesulitan tertentu dan penakut 

 
30Afiatin, T. & Martaniah, S.M.. 1998. “Peningkatan Kepercayaan Diri 

Remaja Melalui Konseling Kelompok”, Jurnal Psikologika, Vol. 6, No. 3 

(1998), 2. 
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2) Memiliki kelemahan atau kekurangan dari segi 

mental, fisik, sosial atau ekonomi 

3) Sulit menetralisasi timbulnya ketegangan di 

dalam suatu situasi 

4) Sulit menyesuaikan diri 

5) Mudah gugup dan kadang-kadang bicara gagap 

6) Memiliki latar belakang pendidikan yang rendah 

dan pendidikan keluarga kurang baik 

7) Memiliki perkembangan yang kurang baik sejak 

masa kecil 

8) Perbedaan lingkungan 

9) Kurang memiliki kelebihan pada bidang tertentu 

dan tidak tahu bagaimana cara mengembangkan 

diri untuk memiliki kelebihan tertentu 

10) Sering menyendiri dari kelompok yang 

dianggapnya lebih dari dirinya 

11) Mudah putus asa 

12)  Cenderung tergantung pada orang lain dalam 

mengatasi masalah 
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13) Pernah mengalami trauma 

14) Sering bereaksi negatif dalam menghadapi 

masalah, misalnya dengan menghindari tanggung 

jawab atau mengisolasi diri, yang menyebabkan 

rasa tidak percaya dirinya semakin buruk.31 

d. Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri 

Rasa percaya diri tidak muncul begitu saja 

pada diri seseorang, tetapi merupakan hasil proses 

tertentu di dalam pribadinya sehingga terjadilah 

pembentukan rasa percaya diri, yang mana prosesnya 

tidak secara instan.Terbentuknya rasa percaya diri 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  

1) Faktor internal  

a) Konsep diri.  

Konsep diri adalah cara dan sikap 

seorang individu dalam memandang dirinya 

sendiri dan hubungannya dengan orang lain 

 
31Hakim, Mengatasi Rasa Tidak Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri, 

( Jakarta: Puspa Swara, 2002)., hlm. 8-9. 
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dalam lingkungannya. Terbentuknya 

kepercayaan diri pada seseorang diawali 

dengan perkembangan konsep diri yang 

diperoleh dari pergaulan dalam suatu 

kelompok. Hasil interaksi yang terjadi akan 

menghasilkan konsep diri.  

b) Harga diri.  

Konsep diri yang positif akan 

membentuk harga diri yang positif pula. 

Harga diri adalah penilaian yang dilakukan 

terhadap diri sendiri. Santoso berpendapat 

bahwa tingkat harga diri seseorang akan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan diri 

seseorang.32 

c) Kondisi fisik.  

Perubahan kondisi fisik juga 

berpengaruh pada kepercayaan diri. 

 
32Ghufron, Nur dan Rini Risnawita, Teori-Teori Psikologi, (Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 37. 
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Keadaan fisik seperti kegemukan, cacat 

anggota tubuh atau rusaknya salah satu 

indera merupakan kekurangan yang jelas 

terlihat oleh orang lain. Hal itu akan 

menimbulkan perasaan tidak berharga 

karena keadaan fisiknya, yang mana 

seseorang akan merasakan kekurangan yang 

ada pada dirinya jika dibandingkan dengan 

orang lain. Jadi dari hal tersebut seseorang 

tidak dapat berinteraksi secara positif dan 

timbulah rasa minder yang berkembang 

menjadi tidak percaya diri. 

d) Pengalaman hidup.  

Pengalaman dapat menjadi faktor 

munculnya rasa percaya diri, sebaliknya 

pengalaman dapat pula menjadi faktor 

menurunnya rasa percaya diri seseorang. 

Pengalaman yang mengecewakan seringkali 

menjadi sumber timbulnya rasa rendah diri, 
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lebih-lebih jika pada dasarnya seseorang 

memiliki rasa tidak aman, kurang kasih 

sayang dan kurang perhatian. 

2) Faktor eksternal 

a) Pendidikan.  

Tingkat pendidikan yang rendah 

cenderung membuat individu merasa di 

bawah kekuasaan yang lebih pandai, 

sebaliknya individu yang pendidikannya 

lebih tinggi cenderung akan menjadi 

mandiri dan tidak perlu bergantung pada 

individu lain. Individu tersebut akan mampu 

memenuhi keperluan hidup dengan rasa 

percaya diri dan kekuatannya dengan 

memperhatikan situasi dari sudut kenyataan. 

b) Pekerjaan.  

Bekerja dapat mengembangkan 

kreatifitas dan kemandirian serta rasa 

percaya diri. Lebih lanjut dikemukakan 
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bahwa rasa percaya diri dapat muncul salah 

satunya dengan melakukan pekerjaan, selain 

materi yang diperoleh. Kepuasan dan rasa 

bangga di dapat karena mampu 

mengembangkan kemampuan diri. 

c) Lingkungan. 

Lingkungan disini merupakan 

lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya 

dan masyarakat. Dukungan yang baik yang 

diterima dari lingkungan keluarga seperti 

anggota kelurga yang saling berinteraksi 

dengan baik akan memberi rasa nyaman dan 

percaya diri yang tinggi. Begitu juga dengan 

lingkungan masyarakat semakin bisa 

memenuhi norma dan diterima oleh 

masyarakat, maka semakin lancar harga diri 

berkembang.33 

 
33P. J. Centi, Mengapa Rendah Diri, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 

hlm. 33. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri 

seseorang terjadi bukan hanya karena satu faktor saja, 

melainkan terdapat banyak faktor yang saling 

berkesinambungan yang berlangsung tidak dalam 

waktu singkat melainkan terbentuk sejak awal masa 

perkembangan manusia. 

e. Cara Membangun Kepercayaan Diri 

Menurut Santrock yang menyebutkan ada 

empat cara meningkatkan rasa kepercayaan diri 

yaitu:34  

1) Mengidentifikasi penyebab kurang kepercayaan 

diri dan identifikasi domain-domain kompetensi 

diri yang penting. Remaja memiliki tingkat rasa 

percaya diri yang tinggi ketika mereka berhasil 

di dalam domain-domain kompetensi mereka. 

 
34Santrock, W. John, Perkembangan Anak: Edisi Kesebelas: Jilid 2, 

(Jakarta: Erlangga,2007), hlm. 355. 
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2) Memberi dukungan emosional dan penerimaan 

sosial. Dukungan emosional dan persetujuan 

sosial dalam bentuk konfirmasi dari orang lain 

merupakan pengaruh bagi rasa kepercayaan diri 

remaja, seperti guru, teman sebaya dan keluarga.  

3) Prestasi. Adanya kemampuan atau keterampilan 

dalam bidang tertentu bisa dilakukan melalui 

pengajaran langsung kepada remaja sehingga 

kemudian dapat meningkatkan kepercayaan diri. 

4) Mengatasi masalah. Dengan menghadapi 

masalah, selalu berusaha untuk mengatasinya, 

dan tidak menghindarinya maka rasa 

kepercayaan diri dapat juga meningkat. 

f. Kepercayaan Diri dalam Islam 

Dalam perspektif Islam, kepercayaan diri 

merupakan suatu aspek kepribadian manusia yang 

memiliki fungsi penting dalam meningkatkan 

kemampuan yang dimiliki. Untuk mendapatkan rasa 

percaya diri, manusia harus mempercayai Allah 
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SWT.35 Al-Qur’an sebagai pedoman umat Islam 

menegaskan mengenai kepercayaan diri yang 

terkandung dalam beberapa ayat yang 

mengindikasikan percaya diri, diantaranya: 

يم  ٓ َٱْحَسنى تَْقوى َن ِفى نَس َٰ
ِ
ْْل
 
 لَقَْد َخلَْقنَا ٱ

Artinya: ”Sesungguhnya Kami telah menciptakan 

manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .” (QS. 

At-Tin:4) 

Manusia diciptakan Allah SWT menjadi 

makhluk yang paling sempurna, karena manusia 

diberi suatu kelebihan dari pada makhluk yang 

lainnya, yaitu akal. Dalam hal ini Allah telah 

meningkatkan derajat manusia sebagai makhluk yang 

paling baik. 

Seseorang yang memiliki iman, maka diantara 

cirinya ialah memiliki rasa percaya diri dan sikap 

optimis. Percaya diri merupakan suatu sikap positif 

dalam diri seseorang yang memiliki pandangan baik 

 
35Mas Ian Rif’ati. “Kepercayaan Diri dalam Perspektif Islam”, Jurnal 

Psikologi, Vol.2, No.1 (2018), 1. 
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dalam menghadapi segala sesuatu, harapan dan 

kemampuan. Sikap ini  penting bagi setiap manusia 

dalam menempuh jalan Allah SWT. Hal ini sesuai 

juga dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Imron 

ayat 139: 

نىيَ  ْن ُكْنُُتْ ُمْؤمى
ِ
َزنُوا َوَٱنُُْتُ اْْلَعْلَْوَن ا نُوا َوَْل ََتْ  َوَْل ََتى

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah, dan 

janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal 

kamulah orang-orang yang paling Tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” 

(QS. AlImron:139).36  

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai 

manusia jangan sampai mempunyai mental yang 

lemah, bersikaplah dengan percaya diri dan optimis, 

karena manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam 

keadaan derajat yang paling tinggi. Dan memiliki 

akal fikiran untuk membedakan yang salah dan 

benar, serta untuk mengembangkan kemampuan 

 
36Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Indonesia, 

(Kudus:MenaraKudus, 2006), hlm. 67. 
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yang dimilikinya ke arah tujuan yang menjadi 

harapannya. 

Pengembangan sifat percaya diri adalah 

menerima dengan sepenuh hati dan kerelaan setiap 

anugerah dan pemberian Allah yang ada pada diri 

kita. Oleh karena itu juga, kembangkanlah dan 

Bukankah pada diri kita juga terdapat tanda-tanda 

kekuasaan Allah, tumbuhkanlah serta dapatkanlah 

manfaat dari diri sendiri. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat 

diambil pemahaman bahwa percaya diri merupakan 

salah satu aspek kepribadian yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia. Seseorang yang 

mempunyai rasa percaya diri akan yakin dengan 

kemampuannya sendiri dan sanggup menunjukkan 

keberaniannya di depan orang lain. 

 Metode Penelitian 

Metode adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk 

melaksanakan kegiatan. Sedangkan penelitian adalah usaha 
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menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode-metode 

ilmiah.37 Dengan demikian metode penelitian ini sangat 

penting dari sebuah penelitian. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah 

penelitian lapangan, yaitu data-data hasil bersumber dari 

lapangan (flied reaserch) dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif yakni menggambarkan, meringkas berbagai 

kondisi, situasi, fenomena yang menjadi objek 

penelitian.38   

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

penenelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan tentang 

tahapan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan 

konseling atau konselor dalam memberikan layanan 

konseling individu guna meningkatkan kepercayaan diri 

siswa kelas X di MAN 2 Kuningan. 

 
37Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid I, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 1989), hlm. 4 
38Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif,(Jakarta: Prenada Media, 2011),  

hlm. 86. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang-orang yang 

menjadi sumber informasi dan dapat memberikan 

data sesuai dengan masalah yang diteliti.39 Dalam hal 

ini yang menjadi subjek penelitian adalah Ibu Ila 

Kamila Hidayati, S.Sos, selaku guru BK kelas X 

sebagai pelaksana kegiatan konseling individu. 

Subjek yang kedua adalah siswa berinisial ALK dan 

MAH siswa kelas X yang mendapat layanan 

konseling individu dan mempunyai masalah 

kepercayaan diri. Siswa yang dipilih sebagai subjek 

dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan siswa 

yang memiliki ciri-ciri tidak percaya diri dan 

berdasarkan hasil rekomendasi guru BK. Adapun 

kriterianya, yaitu: 

1) Mudah cemas dalam menghadapi persoalan 

 
39Tatang Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,1998), hlm.139. 
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2) Tidak aktif di dalam kelas 

3) Tidak mengikuti organisasi dan ekstrakurikuler 

4) Menarik diri dari lingkungan sosial 

5) Gugup ketika mengerjakan sesuatu 

b. Objek Penelitian 

Obyek penelitian adalah pokok persoalan 

yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara 

lebih terarah. Adapun obyek dalam penelitian ini 

adalah tahap-tahap konseling individu yang 

digunakan guru bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi kasus kepercayaan diri siswa kelas X di 

MAN 2 Kuningan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah pekerjaan penelitian 

yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian 

karena pendekatan pengumpulan data merupakan langkah 

yang strategis untuk mencapai tujuan pokok penelitian.40 

 
40 M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi 

Penenlitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media ,2012), hlm. 163-164. 
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Untuk mendapatkan uraian yang mendalam tentang 

ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati dari subjek 

penelitian, maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan 

data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung 

dari lapangan. Data yang diobservasi dapat berupa 

gambaran tentang sikap, kebiasaan, perilaku, dan 

tindakan keseluruhan interaksi antar manusia.41  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

observasi non-participant. Observasi non-

participant yaitu bentuk observasi dimana pengamat 

(atau peneliti) tidak terlibat langsung dalam kegiatan 

kelompok, atau dapat juga dikatakan pengamat tidak 

ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.42 

Observasi ini dilakukan untuk mengamati tentang 

 
41 Ibid. hlm.135. 
42Prof. Dr. A. Muri Yusuf. M.Pd, Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif & Penelitian 

Gabungan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 384. 
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gambaran umum lokasi penelitian, kondisi ruang BK, 

sarana dan prasarana BK,perilaku siswa dalam 

pelaksanaan konseling individu, dan tahapan 

pelaksanaan konseling individu yang dilakukan guru 

BK kepada siswa yang tidak percaya diri. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua 

pihak yaitu interviewer dan yang mengajukan 

pertanyaan, dan interviewee yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.43 Penulis mewawancarai 

guru BK kelas X di MAN 2 Kuningan dan 2 siswa 

kelas X yang mempunyai permasalahan dalam 

kepercayaan diri. Wawancara ini dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi mendalam tentang 

tahapan konseling individu dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. 

 
43Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian 

Pendidikan.(Bandung: Remaja Rosdakarya,2009),hlm.  220. 
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Selain untuk memperoleh data mengenai 

tahapan konseling individu, wawancara dengan guru 

BK kelas X juga bertujuan untuk mengetahui waktu 

pelaksanaan konseling individu, hambatan dalam 

pelaksanaan konseling individu, dan faktor apa saja 

yang menyebabkan siswa kurang atau tidak percaya 

diri. 

Kemudian wawancara dengan ALK dan MAH 

siswa kelas X bertujuan untuk memperoleh data 

mengenai permasalahan yang dialami siswa sehingga 

membutuhkan bantuan dari guru BK dan kesan 

maupun perubahan yang dirasakan oleh siswa setelah 

mendapatkan layanan konseling individu. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen yang bersifat 

gambar atau tulisan. Dokumentasi dapat dipahami 

sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan 
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dengan suatu peristiwa.44 Teknik dokumentasi ini 

digunakan oleh penulis untuk memperoleh data 

berupa foto pelaksanaan konseling individu, foto 

wawancara, kartu konseling, daftar kunjungan siswa, 

biodata siswa, serta data lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

4. Analisis Data 

Analisis data berarti mengatur secara sistematik 

bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya 

dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau 

gagasan baru. Analisis berarti mengolah data, 

mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit 

yang lebih kecil. Dalam arti lain analisis data adalah 

proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih 

mudah dibaca dan diinterpretasikan.45 

Dalam proses menganalisis dan 

menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul 

 
44Ibid. hlm. 225. 
45 Masri Singarimbun, Metode Penulisan Survey, (Jakarta: LP3ES, 

1989), hlm.70. 
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penulis menggunakan data analisis deskriptif-kualitatif, 

yakni setelah data terkumpul kemudian data tersebut 

dikelompokkan melalui kata-kata atau kalimat dengan 

kerangka berfikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan 

atau jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.46 

Analisis data dapat dilakukan degan tahap-tahap sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data 

Redukasi data yaitu merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari 

teman dan polanya dan mmebuang yang tidak 

perlu.47 Dengan demikian data yang telah 

direduksikan akan memberi gambaran yang lebih 

jelas, dan akan mempermudah penulis untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnnya.  

Reduksi dilakukan secara terus menerus pada 

waktu penelitian dilakukan dengan cara memilih data 

 
46 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan 

Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 236. 
47Nana Saodih Sukmadinata, Metode Penelitian 

Pendidikan.(Bandung: Remaja Rosdakarya,2009),hlm. 225. 
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yang telah didapatkan dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi kemudian 

dikelompokkan berdasarkan data yang dibutukan 

oleh penulis. Selanjutnya merangkum dan memilih 

data berdasarkan fokus penelitian serta mengambil 

data pokok yang berkaitan dengan tahap-tahap 

pelaksanaan konseling individu dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa. 

b. Penyajian Data  

Penyajian data yaitu melakukan penyajian 

dalam bentuk uraian singkat tabel, hubungan antar 

kategori dan sejenisnya.48 Penulis mendeskripsikan 

data yang diperoleh dari penelitian di lapangan 

dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai 

dengan pendekatan kualitatif kemudian menyusun 

laporan yang sistematis serta mudah dipahami. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion and 

Verification) 

 
48Ibid. hlm ,232 
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Kesimpulan atau verifikasi yaitu mengambil 

inti informasi berdasarkan data yang disajikan dalam 

penyajian data. Dalam penelitian ini semua data 

lapangan diolah untuk memunculkan deskripsi 

tentang tahapan layanan konseling untuk 

meningkatkan kepercayaan diri. 

5. Keabsahan Data  

Pengujian keabsahan data dinilai sangat penting 

dalam penelitian ilmiah agar dapat dipertanggung 

jawabkan. Maka dari itu penulis melakukan pengujian 

keabsahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan 

cara membandingkan dan mengecek kembali informasi 

yang telah diperoleh dengan teknik yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif.49 

Melalui triangulasi teknik setiap data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

 
49Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi 

(Mixed Methods), 

(Bandung: Alfabeta, 2003), hlm. 332 
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dokumentasi maka akan dibandingkan. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan triangulasi teknik pada data 

tentang tahapan konseling individu dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa kelas X MAN 2 Kuningan, maka 

penulis melakukan pengecakan data pada tiga sumber 

data yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi, 

wawancara dengan subjek, dan dokumentasi sehingga 

menjadi suatu data yang valid. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab tiga, maka dapat 

disimpulkan bahwa tahapan konseling individu dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas X MAN 2 

Kuningan, yaitu: 

Pertama tahap awal konseling. Maksudnya guru BK 

membangun hubungan konseling yang melibatkan siswa, 

kemudian memperjelas serta mendefinisikan masalah yang 

dialami siswa, membuat penafsiran serta penjajakan, dan 

menegosiasi kontrak. 

Kedua tahap pertengahan konseling. Maksudnya guru 

BK mengeksplorasi atau menjelajahi masalah siswa lebih 

jauh, selain itu guru BK tetap menjaga agar hubungan 

konseling selalu terpelihara, dan memberi tugas kepada siswa. 

Ketiga tahap akhir konseling. Maksudnya guru BK 

melihat hasil tugas yang telah dilakukan siswa, kemudian guru 

BK meminta siswa untuk menyimpulkan serta mengevaluasi 
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tahapan konseling individu, dan konseling individu diakhiri 

atas persetujuan antara guru BK dengan siswa. 

Dengan dilaksanakannya ketiga tahapan konseling 

individu tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa 

kelas X, yang ditandai dengan perubahan perilaku siswa 

diantaranya lebih aktif dalam kegiatan belajar, dapat lebih 

terbuka, dapat bersosialiasi dengan teman, dan menurunnya 

tingkat kecemasan serta ketegangan. 

 Saran 

Setelah melaksanakan penelitian terkait konseling 

individu di MAN 2 Kuningan, ada beberapa harapan yang 

perlu disampaikan untuk memaksimalkan kegiatan tersebut, 

yaitu: 

1. Bagi pihak MAN 2 Kuningan, penulis berharap untuk 

dibuatkan jadwal khusus konseling atau jam tambahan 

untuk BK. Karena jika hanya mengandalkan jadwal 

pelajaran yang berlangsung hanya satu jam pelajaran 

ataupun mengandalkan jam di luar pelajaran BK itu 

kurang kondusif. 
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2. Bagi guru Bimbingan dan Konseling Kelas X MAN 2 

Kuningan, penulis berharap ke depannya agar guru BK 

bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk 

mengadakan metode pembelajaran yang lebih aktif dan 

kreatif sehingga dapat membiasakan diri siswa untuk 

lebih percaya diri. 

3. Bagi siswa, penulis berharap agar siswa lebih 

bersemangat dan terdorong untuk mengaktualisasikan 

kemampuannya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di 

MAN 2 Kuningan 

4. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap agar 

memperluas subjek penelitian dengan kriteria  yang lebih 

bervariasi lagi dan penulis berharap pada peneliti 

selanjutnya dapat menggunakan pendekatan konseling 

serta metode penelitian yang berbeda untuk menindak 

lanjuti penelitian sebelumnya. 

 Penutup  

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga 
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penulis dapat menyelesaikan sripsi ini yang berjudul 

“Konseling Individu dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri 

Siswa kelas X MAN 2 Kuningan”. Penulis menyadari bahwa 

pada skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh 

dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun demi perbaikan serta 

penyempurnaan skripsi ini 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung jalannya 

penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan 

sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan bagi penulis khususnya. 
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