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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang semakin pesat sekarang 

ini, perlu pengaturan strategi pengelolaan diri yang baik untuk meningkatkan sumber 

daya manusia (SDM) terutama dalam bidang pendidikan. Berbagai upaya sudah 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, misalnya 

melaksanakan program pendidikan belajar sembilan tahun, menyediakan sarana dan 

prasarana untuk menunjang proses belajar. 

Menyadari begitu pentingnya pendidikan maka sekolah-sekolah yang ada 

harus mampu membantu siswa memperoleh pendidikan secara optimal sesuai dengan 

harapan. Inti pokok pendidikan untuk siswa adalah belajar.  

Pengertian belajar menurut Komsiyah (2012: 2) yaitu suatu kegiatan yang 

sangat mendasar dan penyelenggaraan pendidikan. Tercapai atau tidaknya tujuan 

pendidikan tergantung proses belajar yang telah ditempuh siswa dalam berbagai 

jenjang pendidikan. Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses peruabahan 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar dapat diartikan sebagai hasil dan 

pengalaman. 

Namun kenyataan yang ada selama ini khususnya di Indonesia 

menunjukkan belum tecapainya tujuan pendidikan secara utuh. Bisa dilihat dari 

belum maksimalnya nilai-nilai yang dicapai oleh siswa dengan potensi yang 

dimilikinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri siswa dalam 
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menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru. Siswa tidak bisa mengeksplorasi 

kemampuannya secara maksimal dan memiliki sebuah keyakinan dalam diri untuk 

bisa menjawab soal-soal dalam proses belajar mengajar. Seperti pepatah kalah 

sebelum berperang, siswa merasa takut untuk menjawab pertanyaan karena merasa 

pendapat yang diberikannya akan salah yang menyebabkan siswa merasa malu. 

Dengan demikian potensi yang ada dalam siswa tidak dapat dikembangan secara 

maksimal. 

Kepercayaan diri merupakan atribut yang paling berharga pada diri 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dikarenakan dengan kepercayaan diri, 

seseorang mampu mengaktualisasikan segala potensi dirinya. Kepercayaan diri 

diperlukan baik oleh seseorang anak maupun orangtua, secara individual maupun 

kelompok. Untuk mendefinisikan kepercayaan diri peneliti mengutip pendapat para 

ahli dari beberapa buku seperti Ghufron & Rini (2011: 35) berpendapat 

“Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang penting pada seseorang, 

tanpa adanya kepercayaan diri akan banyak menimbulkan masalah pada diri 

seseorang”. 

Mc Clelland (2001 dalam Komarudin, 2013: 69) menjelaskan bahwa 

kepercayaan diri merupakan kontrol internal terhadap perasaan seseorang akan 

adanya kekuatan dalam dirinya, kesadaran akan kemampuannya, dan bertanggung 

jawab terhadap keputusan yang telah ditetapakan. 

Menurut Badrudin (2015: 216) percaya diri adalah keyakinan tentang harga 

diri dan kemampuan sendiri. Di mana dengan adanya keyakinan dan kemampuan 



3 
 

 

yang dimiliki, seseorang dapat melakukan sesuatu dengan benar dan bertanggung 

jawab dalam mengambil keputusan. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri 

adalah pandangan keyakinan dan sikap yang dapat tumbuh dari sikap sanggup berdiri 

sendiri, kesanggupan untuk mengusai diri, mengontrol tindakan diri serta 

menerapkan nilai-nilai yang dianut dan bebas dari pengadilan orang lain serta 

mempunyai keyakinan bahwa dirinya mempunyai kelebihan. 

Kenyataan yang ditemukan pada saat ini, banyak siswa yang belum 

mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dalam proses pembelajaran. Setelah 

dilaksanakan observasi di MAN 1 Kudus ditemukan beberapa siswa yang masih 

malu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Mereka merasa ragu dan 

cemas padahal bisa dan mampu dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. Siswa juga takut dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru 

padahal bisa menjawab. Kemudian ditambah dengan hasil wawancara terhadap siswa 

yang mempunyai rasa percaya diri kurang, yang menyatakan bahwa siswa mampu 

menjawab pertanyaan gurunya, namun ragu karena takut jawaban yang diberikan 

salah dan itu membuat siswa malu, di samping itu karena keterbatasan dalam 

berkomunikasi yang membuat ragu dalam menjawab pertanyaan  yang diberikan 

oleh gurunya. Setelah ditelusuri secara lebih mendalam, sebagian besar dari kasus 

tersebut disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri siswa dalam menghadapi 

proses pembelajaran.  

Ada dua faktor yang bisa menyebabkan siswa bisa mengalami rasa percaya 

diri rendah seperti itu yaitu, 1) Faktor dari dalam diri siswa (intern) ini berarti bahwa 
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dalam diri individu tersebut sudah tertanam suatu sikap kurang mempunyai rasa 

percaya diri sehingga dalam melaksanakan suatu hal siswa tersebut merasakan suatu 

ketegangan yang sangat tinggi dan membuat siswa tersebut merasa tidak nyaman. 

Sedangkan 2) Faktor dari luar diri siswa atau lingkungan (ekstern) seperti dalam 

proses belajar mengajar siswa akan merasa takut dan cemas jika dia diminta untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikannya salah, di samping itu individu juga sering 

meminta pendapat dari orang lain dalam mengambil suatu keputusan. Dilihat dari 

ciri-cirinya siswa yang mengalami sikap kurang percaya diri dapat dilihat dari: 1) 

Selalu merasa tidak yakin akan dirinya dalam melakukan suatu tindakan dan 

mengambil keputusan dalam menjawab pertanyaan, 2) Selalu mengeluh apabila tidak 

bisa mengerjakan tugas, 3) Mudah putus asa, karena tidak memiliki tekad yang kuat 

dan tidak memiliki solusi untuk menjawab tugas, 4) Selalu merasa gelisah apabila 

disuruh maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap siswa di MAN 1 Kudus kelas X, dan 

wawancara dengan guru BK MAN 1 Kudus pada tanggal 7 Desember 2019 di 

ketahui satu kelas X berjumlah 22 orang siswa terdapat tiga orang siswa yang 

mempunyai rasa percaya diri yang rendah yaitu AN, CAF, dan NAB. Berdasarkan 

uraian di atas, maka penelitian dengan judul “Penerapan Konseling Gestalt dengan 

Teknik Kursi Kosong untuk Meningkatkan Percaya Diri Dalam Belajar Siswa MAN 

1 Kudus”, diharapkan mampu membantu siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri 

yang mereka miliki dalam proses pembelajaran. 

Penerapan teknik Gestalt didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lestari (2015) dengan judul “Penerapan Konseling Gestalt dengan Teknik Kursi 



5 
 

 

Kosong untuk Mengatasi Siswa Terisolir pada Siswa Kelas VIII SMP 1 Bae Tahun 

Pelajaran 2013/2014” di mana penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yang 

melalui enam tahapan yaitu analisis data, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, 

dan follow up. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMP 1 Bae Kudus dengan 

jumlah tiga siswa. Penelitian dilaksanakan dalam tiga kali konseling pada ketiga 

klien, hasil penelitian menunjukkan ketiga klien dalam penelitian ini mempunyai inti 

pokok permasalahan yang berbeda-beda, klien pertama berinisial BB mengalami 

terisolir, peneliti mendiagnosis faktor yang menyebabkan BB terisolir yaitu suka 

menyendiri dan sulit berhubungan dengan orang lain. Klien kedua berinisial MS 

mengalami terisolir. Hal tersebut disebabkan oleh suka jahil, banyak berbicara saat 

jam pelajaran, sering menyontek, suka mengejek. Klien ketiga berinisial ME 

mengalami terisolir yang disebabkan sombong, suka jahil, suka mengganggu, sering 

membuat orang marah dan tidak dapat dipercaya. Dari permasalahan tersebut peneliti 

menggunakan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong untuk mengatasi siswa 

terisolir. Kesimpulan peneliti ini ialah penerapan konseling Gestalt dapat mengatasi 

siswa terisolir pada siswa kelas VIII SMP 1 Bae Kudus. Hal ini terbukti dengan 

perubahan tingkah laku klien setelah menjalani tiga kali konseling. BB menjadi lebih 

sering terlihat tidak pernah menyendiri. MS menjadi lebih mengerti dengan kondisi 

keluarga yang sebenarnya sayang dan peduli dengan MS, ME menjadi lebih bisa 

menghargai orang lain dan tidak pernah sombong. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mandasari (2014) dengan judul penelitian 

“Penerapan Konseling Gestalt dengan Teknik Kursi Kosong untuk Meningkatkan 

Keberanian Siswa dalam Menyampaikan Pendapat”. Di mana jenis penelitian ini 
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adalah penelitian kualitatif studi kasus, subjek dalam penelitian yaitu tiga siswa yang 

memiliki permasalahan dalam menyampaikan pendapat. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan faktor-faktor permasalahan dalam menyampaikan pendapat yang 

dialami oleh masing-masing klien antara lain:  

1. Klien MAP: takut berbicara dengan orang tua (intern) dan ketidak mampuan 

dalam menyusun kalimat (ekstern). Setelah diadakan konseling dengan 

menggunakan teknik kursi kosong dengan permainan dialog kondisi klien menjadi 

lebih baik, klien sudah mulai bisa berpendapat di depan orang tuanya tanpa ada 

rasa takut yang berlebihan, serta klien sudah bisa menyusun kalimat yang baik 

dalam upaya berpendapat dengan orang tuanya. 

2. Klien HY: pribadi klien yang tertutup (intern) dan malu dengan kondisi keluarga 

(ekstern). Setelah dilaksanakan konseling, keadaan klien menjadi lebih baik,klien 

tidak lagi merasa minder dengan keadaan keluarganya. Klien tidak lagi 

menghiraukan keadaan keluarganya dalam pergaulan, klien tetap percaya diri dan 

menganggap dirinya sama dngan teman lainnya. 

3. Klien YP: jarang berkomunikasi dengan orang tua (intern) dan kurang mengetahui 

situasi dalam berkomunikasi (ekstern). Setelah dilakukan konseling keadaan klien 

semakin membaik, klien menjadi bisa menjalin komunikasi yang baik dengan 

orang tuanya. 

Jadi dapat diketahui dari penelitian di atas, bahwa penerapan konseling 

Gestalt dengan teknik kursi kosong dapat meningkatkan percaya diri siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti menggunakan konseling Gestalt dengan 

teknik kursi kosong untuk meningkatkan percaya diri siswa. Untuk itu peneliti perlu 
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melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Konseling Gestalt dengan Teknik 

Kursi Kosong untuk Meningkatkan Percaya Diri dalam Belajar Siswa MAN 1 

Kudus”. 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada penerapan teknik Gestalt dengan teknik kursi 

kosong untuk meningkatkan percaya diri siswa MAN 1 Kudus. Bahwa meningkatkan 

percaya diri dalam belajar siswa, dengan gejala yang nampak pada siswa seperti 

siswa tidak berani bertanya dan menyampaikan pendapatnya, siswa merasa takut 

untuk menjawab pertanyaan karena takut salah yang menyebabkan siswa merasa 

malu. Untuk dapat meningkatkan percaya diri siswa, maka peneliti menerapkan 

teknik Gestalt dengan teknik kursi kosong. Fokus peneliti yang dimaksud merupakan 

penanganan yang dilakukan dengan tujuan mengentaskan permasalahan yang dialami 

siswa (konseli) dengan tujuan akhir adalah agar siswa bersikap percaya diri. 

Peneliti memfokuskan pada tiga subyek penelitian yaitu: AN, CAF, NAB 

siswa MAN 1 Kudus, dan peneliti melakukan penelitian pada minggu kedua bulan 

Mei tahun pelajaran 2019/2020. Namum pada saat konseling, sekolah diliburkan 

karena pandemi Covid-19. Atas petunjuk dari kepala program studi bimbingan dan 

konseling UMK, dan persetujuan dosen pembimbing, konseli yang diberikan 

pelayanan konseling individual hanya seorang, yaitu NAB. 

 Dengan menerapkan konseling Gestalt teknik kursi kosong untuk 

meningkatkan percaya diri dalam belajar, di sini konseli nantinya dengan arahan 
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konselor dapat mengatasi rasa kurang pecaya diri siswa dalam hal belajar sehingga 

dapat meningkatkan percaya diri siswa MAN 1 Kudus. 

1.2.2 Lokus Penelitian 

Lokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tempat 

penelitian. Penelitian yang berjudul “Penerapan Konseling Gestalt Dengan Teknik 

Kursi Kosong Untuk Meningkatkan Percaya Diri Siswa MAN 1 Kudus” akan 

dilakukan di MAN 1 Kudus kelas X yang bertempat di Jl. Conge, Ngembal Rejo, 

Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan siswa kelas X MAN 1 Kudus kurang 

percaya diri dalam belajar?  

2. Bagaimana konseling Gestalt dengan Teknik kursi kosong dapat meningkatkan 

percaya diri siswa kelas X MAN 1 Kudus? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas X MAN 1 Kudus dengan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa kelas X MAN 1 Kudus 

kurang percaya diri dalam belajar. 

2. Konseling Gestalt dengan Teknik kursi kosong dapat meningkatkan percaya diri 

dalam belajar siswa kelas X MAN 1 Kudus. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian diharapkan bisa berguna dan memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, melengkapi referensi 

yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling. 

Hasil dari penerapan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong ini dapat 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan percaya diri dalam belajar siswa kelas 

X MAN 1 Kudus. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Siswa 

 Siswa mampu memanfaatkan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong 

untuk meningkatkan percaya diri dalam belajar siswa. 

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

 Guru bimbingan dan konseling dapat memperoleh acuan dalam memberikan 

bantuan kepada siswa untuk  meningkatkan percaya diri dalam belajar.  

3. Kepala Sekolah 

 Kepala sekolah dapat memperoleh pedoman dalam memilih kebijakan 

pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

 

 



10 
 

 

4. Peneliti 

 Peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara praktis bahwa 

teknik Gestalt dengan teknik kursi kosong adalah teknik yang tepat digunakan untuk 

meningkatkan percaya diri. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

 Sesuai dengan judul penelitian “Penerapan Konseling Gestalt dengan Teknik 

Kursi Kosong untuk Meningkatkan Percaya Diri dalam Belajar Siswa MAN 1 

Kudus” maka ruang lingkup penelitian adalah konseling Gestalt dengan teknik kursi 

kosong dan percaya diri dalam belajar siswa. 

 


