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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap warga Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan 

pekerjaan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara 

Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ayat ini memuat 

pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan 

mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tetapi masalahnya adalah 

jika orang tersebut tidak mampu mengoptimalkan potensi dan kesempatan yang 

mungkin dapat diperoleh dalam mendapatkan pekerjaan untuk penghidupan yang 

layak karena rendahnya kepercayaan diri. 

Memiliki masa depan yang cerah dan mantab adalah dambaan setiap orang. 

Terlebih pada anak muda atau remaja yang masih dipenuhi oleh sejuta anggan dan 

harapan. Apalagi pada masa sekarang ini, karier dan pekerjaan adalah hal yang masih 

sulit untuk dimiliki oleh semua orang. Walaupun setiap calon pemimpin dalam 

kampanyenya selalu mengiming-imingi lowongan pekerjaan. Tetap saja ada rasa 

cemas dalam hati semua orang atau remaja ketika dihadapkan mengenai masa 

depannya. 

Kepercayaan diri menjadi salah satu fondasi kuat dalam menunjang 

berbagai aktivitas dan perkembangan psikis seseorang. Tanpa kepercayaan diri yang 

tinggi, niscaya seseorang dapat mengoptimalkan potensinya. Ada beberapa hal yang 

menyebabkan rendahnya kepercayaan diri seseorang, Hakim (2005: 122) 
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menyebutkan “pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama yang 

sangat menentukan baik-buruknya kepribadian seseorang, pola-pola pendidikan 

keluarga akan menjadi latar belakang timbulnya rasa percaya diri.” 

Pentingnya peran keluarga bagi kepercayaan diri bagi anak nampaknya 

harus diperhatikan dan diprioritaskan oleh orangtua. Tetapi adakalanya anak tidak 

memiliki orangtua, atau ditelantarkan oleh orangtuanya sejak balita karena berbagai 

alasan. Anak-anak tersebut umumnya diasuh dan dibimbing di panti asuhan. Tinggal 

dan berkembang di panti asuhan bukanlah perkara mudah. Mulai dari penyesuaian 

diri, keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian perhatian secara insentif terhadap 

masing-masing pribadi anak asuh masih harus dikaji. Agar perhatian yang diberikan 

pengasuh tidak sebatas pada perhatian kebutuhan dasar, tetapi juga pada kebutuhan 

psikis, dan kebutuhan akan masa depan. 

Anak yang tinggal bersama orangtua umumnya memiliki dukungan penuh 

dari orangtuanya. Pratiwi (2018: 148) dalam jurnalnya menyebutkan: 

Bentuk-bentuk keterlibatan yang diperlukan oleh seorang anak dari orangtua 
berupa dukungan emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian dan 
perhatian terhadap anak. Dukungan penghargaan terjadi lewat ungkapan yang 
positif untuk anak, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau 
perasaan anak. Hal ini dapat menambah penghargaan diri individu. Jenis 
dukungan ini membantu anak merasa dirinya berharga, mampu, dan dihargai. 

 
Tetapi apa yang disampaikan oleh Pratiwi di atas tidak dapat diperoleh oleh 

anak-anak yang tinggal dan besar di panti asuhan. Karena sudah dapat dipastikan 

anak panti asuhan tidak mendapatkan dukungan emosional yang mencakup empati, 

kepedulian, dan perhatian yang diberikan oleh orangtuanya. Tetapi diberikan oleh 

para pengasuh. Pengasuh panti asuhan sendiri umumnya bertugas untuk menyiapkan 

segala kebutuhan dasar atau pokok bagi anak asuh, walaupun adapula beberapa 
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pengasuh yang memberikan perhatian khusus bagi anak asuh sebagai sosok yang 

perhatian dengan perkembangan pribadi, sosial, belajar, serta karier pada anak asuh. 

Tetapi jumlahnya tidak banyak, dan perhatiannya tidak dapat disamakan dengan 

perhatian orangtua yang sangat intensif terhadap anak. 

Kepercayaan diri pada remaja Panti Asuhan Aisyiyah bisa dibilang rendah. 

Kerena anak asuh mengalami kesulitan dalam menilai dirinya sendiri, tidak nyaman 

dengan penampilan dirinya, dan merasa belum memiliki pencapaian kesuksesan 

(Monnalisza, 2018). 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu pengasuh panti asuhan 

Darusalamah Kudus berinisial Y pada tanggal 27 November 2019 diperoleh 

keterangan bahwa pada umumnya anak asuh yang bersekolah dan duduk di kelas XII 

mulai berpikir tentang masa depannya. Memang ada beberapa telah memiliki rencana 

untuk masa depannya, tetapi itu tidak banyak. Sekitar dua sampai tiga orang saja. 

Mereka (anak asuh yang telah memiliki rencana masa depan) umumnya telah bekerja 

paruh waktu di beberapa pemilik usaha, dan mereka telah nyaman bekerja di sana. 

Sehingga tidak ada kecemasan dalam hal masa depannya. 

Lebih lanjut pengasuh panti asuhan menjelaskan bahwa ada beberapa anak 

asuh yang dinilai mengalami masalah dalam hal menatap masa depannya. Tetapi 

pengasuh panti asuhan tidak tahu dengan pasti apa yang sebenarnya penyebabnya. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anak asuh yang 

berinsial ALH, dari hasil wawancara tersebut diketahui di panti asuhan Darusalamah 

Kudus ada beberapa anak asuh yang memiliki keinginan untuk kuliah setelah lulus 
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dari MA (Madrasah Aliyah) tetapi yang menjadi kendala adalah kepercayaan diri 

anak asuh untuk menatap masa depannya.  

Umumnya anak asuh menurut ALH merasa resah dengan dana kuliah yang 

dinilai berat dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedangkan mereka hidup 

selama ini mengandalkan bantuan dari orang lain (panti asuhan) bukan dari orangtua 

mereka sendiri. Merasa hidup bergantung pada orang lain membuat perasaan inferior 

pada anak asuh semakin meninggi. Sehingga melemahkan kepercayaan dirinya 

terutama dalam menatap masa depan.  

Dari permasalahan yang diuraikan peneliti di atas disimpulkan bahwa 

rendahnya kepercayaan diri pada anak asuh panti Darusalamah Kudus adalah 

“pengalaman” mereka selama ini yang hidup dari “belas kasih” orang lain. Sehingga 

menimbulkan perasaan inferior atau kurang percaya diri terlebih dalam hal menatap 

masa depan. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti memberikan Konseling 

Behavioristik dengan Teknik Cognitive Restructuring.  

Konseling Behavioristik adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah 

laku manusia. Hakikat manusia dalam konseling behavior adalah perilaku manusia 

ditentukan dan menentukan lingkungan (Corey, 2007: 195). Pendekatan behavior 

dipilih karena pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa semua tingkah laku baik 

adaptif maupun maladaptif dapat dipelajari. Belajar merupakan cara efektif untuk 

mengubah tingkah laku maladaptif. Selain itu, rendahnya kepercayaan diri dalam 

masa depan berkaitan dengan pola pemikiran yang salah dalam memandang segala 

potensi diri. Sehingga dalam pendekatan behavior ini peneliti memilih menggunakan 

teknik cognitive restructuring.  
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Menurut Oemarjoedi (2003: 14) cognitive restructuring merupakan salah 

satu teknik Cognitive Behavior Therapy (CBT) yang merupakan suatu cara yang 

dilakukan dengan tujuan untuk menata kembali pikiran, menghilangkan keyakinan 

irasional yang menyebabkan ketegangan dan kecemasan bagi diri seseorang yang 

selama ini memengaruhi emosi dan perilakunya. 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun 

penelitian dengan judul “Penerapan Konseling Behaviour Teknik Cognitive 

Restructuring dalam Mengatasi Rendahnya Percaya Diri terhadap Masa Depan.” 

yang mana dalam penelitian ini dilakukan di panti asuhan Darusalamah Kudus pada 

tahun 2019/2020. 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah rendahnya kepercayaan diri dalam masa depan 

yang dimiliki oleh anak asuh panti asuhan Darusalamah Kudus. Rendahnya 

kepercayaan diri dalam masa depan ditandai dengan pemikiran yang negatif terhadap 

potensi diri, dan menganggap bahwa anak panti tidak memiliki kesempatan yang 

sama dengan orang lain dalam mengapai masa depan yang cemerlang. 

Konseli pertama adalah anak asuh dengan inisial AR. Menjadi anak asuh 

diakui AR adalah sebuah tantangan tersendiri, karena selain jauh dari rumah dan 

keluarga. Karena dalam pikiran AR seseorang yang sukses dalam masa depannya 

sangat ditentukan oleh orangtua. 

Konseli kedua berinisial SAR. SAR adalah salah satu anak asuh panti 

asuhan Darussalamah Kudus yang memiliki cita-cita ingin melanjutkan pendidikan 
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di perguruan tinggi selepas lulus dari salah satu SMK swasta di Kudus. Tetapi 

keinginan SAR terganjal dengan banyaknya beban kuliah yang mungkin tidak 

mampu ditanggung oleh orangtua konseli yang saat ini menyisakan ibunya seorang 

diri. 

1.2.2 Lokus Penelitian 

Lokus dalam penelitian ini adalah upaya peneliti dalam mengentaskan 

rendahnya kepercayaan diri dalam masa depan yang dimiliki anak asuh panti 

Darusalamah Kudus.  

1.3 Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendahnya kepercayaan diri dalam masa 

depan yang dimiliki anak asuh panti asuhan Darusalamah Kudus? 

2. Bagaimana penerapan konseling behavior teknik cognitive restructuring dalam 

mengatasi rendahnya kepercayaan diri dalam masa depan pada anak asuh panti 

Darusalamah Kudus? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menyajikan tujuan dari 

pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepercayaan diri dalam 

masa depan yang dimiliki anak asuh panti asuhan Darusalamah Kudus. 

2. Mendeskripsikan penerapan konseling behavior teknik cognitive restructuring 

dalam mengatasi rendahnya kepercayaan diri dalam masa depan pada anak asuh 

panti Darusalamah Kudus. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yang pertama adalah 

manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Peneliti menjabarkan kedua 

manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan kepada pengembangan 

penelitian layanan bimbingan dan konseling melalui konseling behavior teknik 

cognitive restructuring pada seting luar sekolah. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis diberikan secara langsung kepada beberapa pihak terkait 

penelitian ini. Adapun pihak-pihak terkait yang dapat merasakan penelitian ini antara 

lain: 

1. Anak Asuh 

Anak asuh dapat percaya diri dalam menatap masa depan, serta membuat 

perencanaan dalam menyongsong masa depan setelah tidak lagi tinggal di panti 

asuhan, setelah penerapan konseling behavior teknik cognitive restructuring. 

2. Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman yang sangat berharga dalam 

memberikan pelayanan bimbingan dan konseling pada lingkup luar sekolah. Serta 

peneliti dapat berkonstribusi dalam meningkatkan kepercayaan diri dalam masa 

depan pada anak asuh panti asuhan Darusalamah Kudus. 
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3. Pengasuh Panti Asuhan 

Pengasuh panti asuhan dapat menggunakan hasil penelitian untuk 

memberikan perhatian secara menyeluruh kepada setiap asuhnya, serta mampu 

mendampingi anak asuh ketika sedang mengalami dilema dalam perkembanganya. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengungkap penerapan 

konseling behavior teknik cognitive restructuring dalam mengatasi rendahnya 

percaya diri terhadap masa depan pada anak asuh panti Darusalamah Kudus pada 

tahun 2019/2020. 

 


