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ABSTRAK 

Permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosi siswa kelas XI SMK 

Palebon Semarang yang rendah. Tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah untuk megetahui 

pengaruh layanan konseling kelompok REBT terhadap kecerdasan emosi siswa. Dari hasil 

kuesioner didapatkan bahwa hasil sampel kelas XI OTKP yang berjumlah 30 responden masih ada 

33,33% siswa yang belum mampu melihat secara realistis dan optimis, 29,97% siswa belum 

mampu mengungkapkan amarah dengan tepat, 46,62% siswa masih belum mampu memusatkan 

diri pada tugas, 53,28% siswa belum mampu mengetahui kebutuhan orang lain dan 26,64% siswa 

belum mampu untuk mudah bergaul dengan orang lain dimana kelima poin ini merupakan pion 

yang terdapat dalam aspek kecerdasan emosi yaitu aspek mengenal emosi diri, mengelola emosi, 

memotivasi diri, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif melalui metode penelitian True Experimental Design dengan model Pretest 

Posttest Group Design. Dengan jumlah siswa 86 siswa. Kelas XI OTKP Iadalah kelas yang 

dipergunakan untuk tryout sebanyak 32 siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 siswa yang 

terdiri dari kelas XI BDP I, XI Multimedia I dan XI AKL I yang diambil dengan purposive sampling. 

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pada pengujian akhir atau setelah diberikan perlakuan 

dengan pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy, tingkat kecerdasan emosi siswa berbeda 

secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan yang signifikan dari rata-rata 

kecerdasan emosi responden siswa pada kelompok perlakuan dan kontrol dengan nilai t hitung > 

daripada ttabel yaitu 2,56 > 1,96. Saran yang dapat peneliti sampaikan hendaknya guru 

pembimbing di sekolah memberikan layanan konseling kelompok berkenaan dengan kecerdasan 

emosi 

Kata Kunci: Konseling Kelompok REBT, Kecerdasan Emosi 

 

PENDAHULUAN 

Peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan tentunya memiliki tujuan untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya dengan mengenyam pendidikan 

yang diberikan di lembaga pendidikan atau bisa disebut sekolah. Terlebih lagi dalam dunia 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), peserta didik lebih menjurus pada bidang tertentu untuk 

spesifikasi bidang yang dikehendaki untuk nantinya dapat menjadi pekerja dan ahli dibidang 

yang ditekuni mulai dari dunia SMK tersebut.  

Goleman (2005:512) berpendapat bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan 

untuk mengenali perasaan diri sendiri, dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri 
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sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri serta menjalin 

hubungan yang baik dengan orang lain. Sehingga siswa remaja diharapkan mampu memiliki 

kecerdasan emosi yang baik dan stabil untuk mengontrol segala emosi yang dia rasakan dan 

menjadi pribadi yang kuat ketika mendapat masalah seperti diejek oleh teman atau 

semacamnya, menjadi pribadi yang percaya diri ketika ada kesempatan yang sesuai dengan 

hal itu seperti berpendapat dalam kelas dan semacamnya.  

Pendekatan Rational Emotive Behavior Theraphy (REBT) adalah pendekatan yang 

rasional dan memiliki dasar yang baik dalam implementasinya. Pendekatan REBT (Winkel, 

2007:590) adalah pendekatan yang menekankan pada korelasi yang terjadi pada perasaan, 

tingkah laku dan fikiran sehingga REBT akan membimbing individu untuk menjadi pribadi 

yang utuh dan menyingkronkan antara fikiran bisa selaras dengan tingkah laku begitu pula 

perasaan individu dalam menjalani kehidupannnya dan menghindari adanya kepalsuan 

dalam menjalani hidup. Untuk itu REBT merupakan pendekatan yang dapat membantu 

pribadi individu terutama individu dimasa remaja untuk mampu memahami dirinya dengan 

baik dengan menyadarkan bahwa pentingnya keselarasan antara perasaan manusia dengan 

tingkah laku dan fikirannuya karena ketiga unsur ini merupakan kesatuan yang utuh dan 

harus terhubung satu sama lain bila tidak maka akan sangat mungkin terjadi hal-hal yang 

tidak diharapkan, seperti rasa ketidak percayaan diri siswa apabila ia tidak memiliki perasaan 

dan fikiran yang selaras dengan tingkah lakunya.  

Cara yang peneliti lakukan untuk memperoleh data dilapangan adalah dengan cara 

wawancara yang dilakukan peneliti melalui via online berkenaan dengan aspek kecerdasan 

emosi siswa pada bulan Desember 2020, observasi lapangan serta pengamatan SMK secara 

langsung dengan bertatap muka dengan siswa saat melakukan kegiatan perwalian dan 

pembagian rapor pada bulan Oktober 2020 dan tindakan langsung seperti menyebarkan 

kuesioner online dan mengajar dilapangan atau disekolah secara langsung. Dari hasil 

kuesioner didapatkan bahwa hasil sampel kelas XI OTKP yang berjumlah 30 responden 

masih ada 33,33% siswa yang belum mampu melihat secara realistis dan optimis, 29,97% 

siswa belum mampu mengungkapkan amarah dengan tepat, 46,62% siswa masih belum 

mampu memusatkan diri pada tugas, 53,28% siswa belum mampu mengetahui kebutuhan 

orang lain dan 26,64% siswa belum mampu untuk mudah bergaul dengan orang lain dimana 

kelima poin ini merupakan pion yang terdapat dalam aspek kecerdasan emosi yaitu aspek 

mengenal emosi diri, megelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain dan 

membina hubungan. Adapun berhubungan dengan kecerdasan emosi, guru BK SMK Palebon 

menyatakan bahwa siswa mengalami kekurangan dalam hal kecerdasan emosi disebabkan 

karena banyaknya fasilitas yang memudahkan siswa untuk melakukan segala hal, kondisi 

kemudahan dalam mengakses sesuatu ini juga berdampak pada siswa dan menyebabkan 

siswa yang pintar semakin pintar dan siswa yang bodoh semakin bodoh, dan banyak siswa 

yang belum mampu memanage emosi dengan baik dan banyak juga siswa yang belum bisa 

mengontrol dan menyalurkan emosi dengan tepat.  

Rumusan Masalah 

 Apakah ada pengaruh Konseling Kelompok dengan pendekatan REBT terhadap 

peningkatan kecerdasan emosi siswa kelas XI di SMK Palebon Semarang?  
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh layanan Konseling 

Kelompok dengan pendekatan Rational Emotive Behavior Theraphy terhadap kecerdasan 

emosi siswa kelas XI di SMK Palebon Semarang.  

LANDASAN TEORI 

Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman (2007:43) adalah kemampuan 

untuk mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan untuk 

mengelola emosi yang baik pada diri sendiri dan orang lain serta kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri. Sehingga kecerdasan emosional merupakan aspek penting dalam 

penguasaan untuk memahami diri sendiri dan orang lain serta kecerdasan untuk mengatur 

emosi yang baik dala diri dan orang lain serta mampu memotivasi diri bila mendapat 

tekanan dari luar. Sedangkan Steven dan Howard (2003:45) mendefinisikan kecerdasan 

emosional adalah kecerdasan untuk mengetahui emosi yang baik dan buruk serta 

kemampuan untuk menjadikan emosi buruk menjadi emosi yang baik. Hal ini menandakan 

bahwa kecerdasan emosional yang dimiliki oleh seseorang akan menunjukkan kebaikan 

serta keburukan yang ada pada emosi yang akan diambil oleh individu sehingga individu 

akan mampu menentukan emosi yang baik serta emosi yang buruk ketika individu akan 

bergerak untuk melakukannya.  

Menurut Salovey (Goleman, 2007:58-59) terdapat lima aspek utama dalam 

kecerdasan emosional yaitu: 

1. Mengenali emosi sendiri, yakni kemampuan individu untuk mengungkapkan apa yang 

dirasakannya sesuai dengan apa yang ada agar dapat diterima oleh orang lain.  

2. Mengelola emosi, yakni mengatur emosi agar dapat terungkapkan dengan baik dan tepat 

sehingga individu mendapatkan keseimbangan dari emosi yang ada.  

3. Memotivasi diri, yakni kemampuan individu untuk menahan emosi ketika mendapat 

kebahagiaan supaya tidak berlebihan dan mendorong diri untuk tidak terpuruk dalam hal 

negatif disaat berada dalam masalah.  

4. Mengenali emosi orang lain, yakni juga biasa disebut dengan empati, orang yang empatik 

akan cenderung mampu mendengar dan memperhatikan gejolak emosi yang ada 

disekitarnya dan berusaha untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan akibat dari 

emosi yang ada.  

5. Membina hubungan, yakni kemampuan individu untu menjalin dan bersosialisasi dengan 

orang lain untuk kemajuan popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan pribadi masing-

masing.  

Konseling Kelompok dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Theraphy 

Konseling kelompok menurut Prayitno (2010:3) adalah kegiatan yang di lakukan 

oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, dalam arti semua 

peserta dalam kegiatan kelompok itu sendiri saling berinteraksi, bebas mengeluarkan 

pendapat, menanggapi, memberi saran dan lain-lain sebagainya. Apa yang dibicarakan 

semuanya bermanfaat untuk diri peserta didik yang bersangkutan dan anggota lainnya.  
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Menurut Albert Ellis pendekatan Rational Emotive Behavior Theraphy (Komalasari, 

2016:201) adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan keterkaitan pada 

keterkaitan fikiran, perasaan dan tingkah laku. Pandangan dasar pendekatan ini tentang 

manusia adalah bahwa manusia cenderung untuk berfikiran irrasional yang dapat diperoleh 

individu dari interaksi belajar sosial. Selain itu individu juga memiliki kemampuan untuk 

kembali berfikir rasional dari fikiran irrasionalnya menggunakan teori ABCDE (Activating 

experience, Belief, Consequence, Dispute, Effects). Teori ABCDE sendiri adalah teori untuk 

menghadapi konseli yang memiliki pemikiran irasional A=Peristiwa yang menggerakkan 

individu, B=Keyakinan individu baik rasional maupun irasional, C=Konsekuensi emosional 

dan perilaku individu, D=Melawan keyakinan irasional Individu, E=Filosofi baru efek dari 

pendekatan REBT.  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Arikunto (2013:207) 

menyatakan penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek yang diselidiki. 

Atau dapat disimpulkan apakah terdapat pengaruh dari perlakuan pada subjek yang ada. 

Adapun dalam mengambil sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling 

untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan desain penelitian one group 

Pretest-Posttest, dengan desain ini peneliti akan melakukan pretest sebelum melakukan 

layanan pada sampel dan sesudah melakukan layanan pada sampel yang dimaksud sehingga 

dapat terlihat perubahan dari sampel sebelum dan sesudah diberikan treatment oleh peneliti 

yaitu Konseling Kelompok REBT.  

GAMBAR 1 Desain Penelitian 

 

 

Keterangan: 

O1  :  Kondisi siswa yang mempunyai kecerdasan emosional rendah sebelum diberikan 

layanan Konseling Kelompok REBT di SMK Palebon Semarang 

X :  Layanan Konseling Kelompok REBT yang diberikan oleh peneliti kepada siswa yang 

terindikasi memiliki kecerdasan emosional yang rendah di SMK Palebon Semarang 

O2  :  Kondisi siswa yang mempunyai kecerdasan emosional yang rendah setelah 

diberikan layanan Konseling Kelompok REBT di SMK Palebon Semarang 

Peneliti melaksanakan peneitian di SMK Palebon Semarang ini dimulai pada bulan 

Desember pada kelas XI SMK Palebon Semarang yang berjumlah empat kelas yaitu kelas XI 

OTKP I, XI AKL I, XI BDP I dan XI Multimedia I. penelitian ini menggunakan dua variabel 

dalam pelaksanaannya yaitu variabel bebas (X) layanan konseling kelompok REBT dan 

variabel terikat (Y) kecerdasan emosi kelas XI SMK Palebon Semarang.  

Langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan tryout kepada satu kelas diantara 

empat kelas XI SMK Palebon untuk menguji dan membuat instrumen kecerdasan emosi 

dengan banyak 30 butir pernyataan kecerdasan emosi sesuai kisi-kisi kecerdasan emosi. 

Selanjutnya hasil dari tryout yang diberikan kepada kelas tryout yaitu kelas XI OTKP I 

O1 x O2 
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dilakukan uji validitas dan reliabelitas item butir penyataan. Hasil dari uji validitas dan 

reliabelitas butir pernyataan yang disebar pada kelas tryout menghasilkan 28 butir 

penyataan valid dan 2 butir pernyataan tidak valid. Kemudian 28 butir pernyataan 

kecerdasan emosi tersebut dijadikan butir pernyataan soal pretest dan posttest kepada 

siswa yang dipilih untuk menjadi sampel dalam penelitian peneliti.  

Sampel dalam penelitian ini sejumlah 54 siswa yang terdiri dari tiga kelas yaitu kelas 

XI Multimedia, XI BDP dan XI AKL di SMK Palebon Semarang. Dalm penelitian ini peneliti 

menggunakan desain penelitian Pretest-Posttest Control Group Design yang mana desain 

penelitian ini bertujuan unutk mengetahui pengaruh layanan Konseling Kelompok REBT 

terhadap Kecerdasan Emosi siswa kelas XI SMK Palebon Semarang. Treatment atau layanan 

yang diberikan kepada siswa SMK Palebon Semarang dilakukan sebanyak 5 kali dalam waktu 

pelaksanaan 40 menit.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka akan diuraikan data hasil 

analisis mengenai tingkat kecerdasan emosi siswa SMK Palebon baik sebelum (pre-test) 

maupun sesudah intervensi (post test), dan uji hipotesis untuk melihat pengaruh 

Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy terhadap kecerdasan emosi siswa.  

Dalam penelitian ini analisis deskriptif kuantitatif yang digunakan melalui 

perhitungan rata-rata (mean) dan standar deviasi (SD). Analisis ini digunakan untuk melihat 

tingkat kecerdasan emosi siswa sebelum (pre-test) di berikan intervensi.  

Untuk melihat tingkat kecerdasan emosi siswa di SMK Palebon sebelum perlakuan 

(pre-test), di sajikan pada tabel 4. 1 berikut:  

Tabel 1 Kategori Kecerdasan Emosi Siswa pada Pre-Test 

Statistik Nilai Interval Kategori Frekuensi Persen 

Mean 88,5 
95-102 Sangat Tinggi 11 26. 19 

Stdev 7,31 
87-94 Tinggi 12 28. 57 

Max 102 
79-86 Rendah 16 38. 10 

Min 74 
71-78 Sangat Rendah 3 7. 14 

Range 28 
Jumlah 42 100 

 

Setelah diperoleh gambaran umum tingkat kecerdasan emosi siswa SMK Palebon, 

maka dipilih 10 responden yang mempunyai nilai rata-rata (eman) terendah untuk dijadikan 

sampel penelitian. Kesepuluh responden dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok 

perlakuan dengan 5 responden, dan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan 5 

responden.  

Tabel 2 Deskripsi Kecerdasan Emosi Siswa pada Pre-Test 

Kelompok 
N 

O1 
M SD 

KE 5 78,52 11,31 
KK 5 68,89 7,57 

Total 10  

 

Hasil pengujian tingkat kecerdasan emosi siswa setelah diberikan perlakuan 

konseling kelompok dengan pendekatan REBT dipaparkan sebagai berikut.  
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Tabel 3 Kecerdasan Emosi Siswa pada Postest 

Kelompok 
N 

O1 
M SD 

KE 5 89,11 8,46 
KK 5 78,21 1,96 

Total 10  

  

Tabel 3 memperlihatkan deskripsi data nilai rata-rata postes kecerdasan emosi 

antara kelompok eksperimen (KE) dengan kelompok kontrol (KK) dimana nilai rata-rata 

kelompok eksperimen adalah 89,11 dengan deviasi standar 8,46; sedangkan nilai rata-rata 

kecerdasan emosi kelompok kontrol adalah 78,21 dengan deviasi standar 1,96.  

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pada pengujian awal atau sebelum 

diberikan perlakuan dengan pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy, tingkat 

kecerdasan emosi siswa tidak berbeda secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya 

perbedaan yang signifikan dari rata-rata kecerdasan emosi responden siswa pada kelompok 

perlakuan dan kontrol dengan nilai probabilitas (p) 0,179 > 0,05.  

SIMPULAN  

Dalam simpulan akan dipaparkan mengenai hasil penelitian tentang pengaruh 

konseling kelompok dengan pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy terhadap 

kecerdasan emosi siswa SMK Palebon Semarang, sebagai berikut: 

1. Tingkat kecerdasan emosi siswa di SMK Palebon Semarang pada hasil pre-test pada 

kelompok perlakuan lebih baik daripada kelompok kontrol.  

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kecerdasan emosi pretes antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang dibuktikan dengan nilai probabilitas 

0,179 > 0,05.  

3. Terdapat perbedaan yang tidak signifikan dari tingkat kecerdasan emosi postes antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang dibuktikan dengan nilai thitung 

2,54 lebih besar daripada ttabel 1,96 dengan nilai probabilitas (p) 0,064 > 0,05. Dengan 

demikian hipotesis penelitian terbukti.  

SARAN  

Berdasarkan hasil simpulan diatas peneliti menyimpulkan beberapa saran untuk 

menjadi masukan kepada pihak-pihak terkait penelitian, saran yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

Kepada Guru BK 

Bahwa dengan telah diadakannya penelitian ini bisa memperkaya wawasan keilmuan 

di bidang bimbingan dan konseling yang bisa menjadikan treatment atau intervensi REBT 

dalam menangani kasus serupa.  

Kepada peneliti selanjutnya 

Dengan telah dilakukannya penelitian ini, bisa dijadikan acuan dasar dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. Sehingga penyusunan penelitian yang lebih lanjut 

bisa mencapai tingkatan yang lebih sempurna.  
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