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Abstrak .Berbagai studi di Amerika menunjukkan bahwa Pendekatan konseling REBT efektif 

digunakan untuk membantu individu mengatasi masalah yang dialaminya. Pendekatan REBT 
dapat pula digunakan oleh konselor pada setting sekolah di Indonesia. Terdapat 2 alasan 
mengapa REBT dapat digunakan. Pertama Tujuan konseling dalam Pendekatan konseling 
REBT sesuai dengan tujuan BK untuk memandirikan peserta didik. Kedua, peran konselor 
REBT sebagai educator memiliki kesamaan konteks dengan konselor di Indonesia yang 
merupakan guru bimbingan dan konseling. Kesamaan ini memberikan tempat kepada konselor 
(baca guru BK) di Indonesia sebagai educator yang membawa misi nilai-nilai ke-Indonesiaan 
pada kehidupan siswa. Konselor perlu juga mempertimbangkan aspek lamanya sesi pertemuan 
dalam konseling REBT. 
 

 
Abstract. Several study were conduct in USA showed that rational emotive behavioural therapy 
(REBT) effective used to help client. REBT approach can be used by counselor in school setting 
in Indonesia. There are two reason why REBT approach can be used. First, the REBT 
counseling goals has a same characteristic  with the purpose of counseling program in 
Indonesia (making student independent). Second, in REBT, counselor role as a educator. 
Eventhough, Counselors have to consider a bout the length of counseling session if they .want 
used the REBT approach in school setting.   
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PENDAHULUAN 

  Layanan konseling dalam program bimbingan dan konseling memiliki peran 

penting untuk membantu siswa mengatasi berbagai masalah yang dialaminya.  

Kegiatan konseling memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksplorasi 

hingga memunculkan pemahaman atas masalah yang dialaminya.  

 Pemberian bantuan melalui konseling membutuhkan suatu kerangka kerja (baca; 

pendekatan) yang jelas dan telah teruji secara empirik. kerangka kerja ini penting 

karena akan menjadi acuan konselor dalam menyelenggarakan proses konseling. 

Dalam konteks ini, guru BK harus memiliki kemampuan memilih pendekatan yang 

paling tepat dan sesuai dengan karakteristik masalah.  

Perkembangan pendekatan dalam konseling pada decade ini terjadi sangat 

pesat. Bahkan dua pendekatan besar (baca cognitive dan behaviour) yang berdiri 

sendiri sekarang mulai diintegrasikan. Pendekatan rational emotive behavior therapy 

(selanjutnya di singkat REBT) merupakan salah satu pendekatan yang 

mengintegrasikan aspek behavioural, kognitif, serta afeksi. Integrasi ketiga aspek 

penting yang terkait dengan masalah siswa boleh jadi membuat pendekatan dapat 

mendekati masalah secara menyeluruh dan memberikan dampak positif yang 

signifikan.  

Berbagai studi yang dilakukan para ahli di Amerika  telah membuktikan bahwa 

REBT efektif dalam membantu mengatasi masalah individu. Banks & Zionts, 2009 

mencatat beberapa ahli yang telah membuktikan bahwa konseling REBT efektif, seperti 

Ellis, Wilde, Knaus, LaConte, Shaw&Dunn, Snap&Farrel, Vernon, dan juga Zionts. Hal 

yang serupa juga ditemukan dalam studi yang dilakukan oleh Lam (2001) mengenai 

penggunaan Cognitive behaviour therapy dalam mengatasi masalah bulimia nervosa. 

Sejalan dengan hal itu, studi lain yang dilakukan oleh Albert Ellis sendri sebagai 

penggagas pendekatan ini menunjukkan keberhasilan dalam mengatasi masalah-

masalah yang dialami oleh kliennya.  

Keberhasilan konseling REBT di Amerika Serikat bisa jadi memberikan inspirasi 

pada penyelenggaraan konseling di Indonesia. Meskipun juga kita tidak boleh tergesa-

gesa mengambil kesimpulan bahwa pendekatan REBT juga efektif digunakan pada 
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seeting persekolahan di Indonesia mengingat Penelitian Pedderson dalam Yustinus 

(2010)  yang menyatakan bahwa faktor budaya mempengaruhi keberhasilan konseling. 

Untuk itu, tulisan ini berusaha mengkaji penggunaan pendekatan REBT pada setting 

sekolah di Indonesia, baik kelebihan dan kelemahannya.  

 

 

PEMBAHASAN 

a. Pengertian REBT 

Pendekatan konseling rational emotive behavioural therapy merupakan 

pendekatan yang bertujuan untuk mengubah keyakinan irrasional yang dimiliki klien 

(yang memberikan dampak pada emosi dan perilaku) menjadi rasional. Teori REBT 

membagi 4 keyakinan yang irrasional dan 4 keyakinan rasional sebagai alternative. 

Tuntutan merupakan keyakinan irrasional yang pertama dan utama. Terdapat 3 macam 

tuntutan, terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Tuntutan merupakan akar dari 

munculnya keyakinan irrasional yang lain meliputi yakin akan sangat menderita, yakin 

tidak dapat mentolerir frustasi, dan yakin pasti mengalami depresi. Keyakinan irrasional 

sebenarnya dapat diganti dengan keyakinan rasional  ketika individu memiliki keinginan 

yang tidak dogmatis (lawan dari tuntutan). Keyakinan individu untuk memiliki keinginan 

yang tidak dogmatis merupakan akar dari munculnya keyakinan rasional yang lain, 

meliputi; yakin tidak akan sangat menderita, yakin dapat mentolerir frustasi, dan yakin 

dapat menerima kenyataan.  

 

b. Teori ABC 

Teori ABC merupakan bagian penting dalam pendekatan REBT. Teori ABC 

merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara sebuah peristiwa, 

keyakinan yang dimiliki terhadap peristiwa tersebut, dan konsekuensi yang muncul atas 

keyakinan tersebut (sudrajat,2008;DHIYAN (2008); banks &zionts,2009;web ellis,2010). 

Mulhauser, 2005 menyatakan dalam tulisannya bahwa dalam peristiwa (A), individu 

juga membuat interpretasi terhadap peristiwa tersebut, akan tetapi Mulhauser tetap 

mengemukakan skema ABC. Dalam bukunya, Dryden & Neenan mengemukakan 
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konsep yang lebih rinci mengenai teori ABC. Dryden & Neenan (2005)  menyatakan 

bahwa “masalah (emosi,pikiran, perilaku) yang disebut Consequences(Cs) yang ada 

pada manusia bukan disebabkan oleh peristiwa yang dialami (disebut Actuals event 

(As), akan tetapi disebabkan oleh keyakinan/pemaknaan terhadap peristiwa tersebut 

(disebut Beliefs (Bs).  

As merupakan kependekan dari actuating event (situasi A). situasi A dapat 

berupa kejadian yang bersumber pada orang lain atau bersumber pada diri sendiri. 

Individu terkadang melakukan sangkaan (cognitive hunch) terhadap actual event 

(situasi A) yang disebut critical  A. padahal bisa saja seseorang melakukan non-critical 

A (kebalikan critical A). pada terapi REBT therapist mendorong klien untuk berasumsi 

bahwa critical A adalah benar meskipun kenyataannya dengan itu klien menderita. 

Kondisi ini dimaksudkan agar therapist dapat mengidentifikasi penyebab dari klien 

memiliki critical A dan mendorong klien untuk merasa ada masalah dengan pikirannya 

itu sehingga pemaknaan kembali terhadap situasi A dapat dilakukan.  

Bs merupakan kependekan dari beliefs atau keyakinan yang terbentuk secara 

alamiah  berdasarkan evaluasi individu terhadap peristiwa. Keyakinan dapat rasional 

dan irrasional. Berikut 4 kondisi yang membedakan keyakinan rasioanal dan irrasional 

- Kekakuan dan fleksibilitas 

- Kesesuaian dengan realitas 

- Penggunaan logika 

- Keberfungsian diri sebagai konsekuensi  

 Teori REBT membagi 4 keyakinan yang irrasional dan 4 keyakinan rasional 

sebagai alternative. Tuntutan merupakan keyakinan irrasional yang pertama dan utama. 

Terdapat 3 macam tuntutan, terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Tuntutan 

merupakan akar dari munculnya keyakinan irrasional yang lain meliputi yakin akan 

sangat menderita, yakin tidak dapat mentolerir frustasi, dan yakin pasti mengalami 

depresi. Keyakinan irrasional sebenarnya dapat diganti dengan keyakinan rasional  

ketika individu memiliki keinginan yang tidak dogmatis (lawan dari tuntutan). Keyakinan 

individu untuk memiliki keinginan yang tidak dogmatis merupakan akar dari munculnya 
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keyakinan rasional yang lain, meliputi; yakin tidak akan sangat menderita, yakin dapat 

mentolerir frustasi, dan yakin dapat menerima kenyataan.  

Cs merupakan kependekan dari Consequence atau akibat dari adanya keyakinan 

yang irrasional. Konsekuensi ini dapat berupa kognitif, perasaan, serta perilaku (baik 

yang tampak atau tidak tampak). 

 

c. Teknik dalam REBT 

Berbagai teknik dapat digunakan dalam konseling melalui pendekatan REBT. 

Sejumlah teknik tersebut dapat dikelompokkan pada 3 aspek, yaitu kognitif, emotif, dan 

perilaku. Berikut teknik-teknik yang dapat digunakan dalam konseling REBT (Corey, 

2005).  

• Metode Kognitif 

– Mempertanyakan keyakinan irrasional 

– Pekerjaan rumah kognitif 

– Mengubah gaya berbahasa 

– Humor 

• Metode Emotif 

– Imajinasi rasional-emotif 

– Bermain peran 

– Latihan menyerang rasa malu 

– Penggunaan kekuatan dan ketegaran 

• Metode Perilaku 

– Kondisioning operan 

– Prinsip mengatur diri 

– Disentisisasi sistemik 

– Teknik bersantai 

– Permodelan 

–  

 

d. Langkah-langkah konseling 
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Dryden & Neenan (2005) mengemukakan bahwa langkah-langkah terapi dapat 

dikelompokkan lagi berdasarkan tahapannya, yaitu awal, tengah, dan akhir. 

 

Tahap awal (beginning stage) 

Pada tahap pertama terapi diarahkan untuk membangun keakraban dan 

kesepahaman yang menjadi landasan kegiatan terapi berikutnya. Terdapat tiga langkah 

dalam tahap ini,  langkah pertama adalah memapankan kesepakatan dalam terapi. 

Kesepakatan yang dimaksud meliputi kesepakatan berkaitan dengan keterikatan antara 

terapis dan klien (bond), penetapan tujuan(goals), dan tugas yang harus dilakukan 

terapis dan klien. Langkah kedua adalah terapis mengajarkan klien mengenai teori 

ABC. Cara yang baik dalam  mengajarkan teori ABC adalah dengan metode didaktik 

dibandingkan dengan metode Socrates. Pada langkah kedua ini, terapis harus dapat 

membawa klien pada tiga insight utama (three main insight), meliputi; bahwa gangguan 

pada individu bukan disebabkan oleh peristiwa tetapi pikiran tentang peristiwa tersebut, 

individu terus bermasalah karena terus memelihara pikiran irrasional tersebut, cara 

mengatasinya adalah keluar dari pikiran irrasional tersebut dan menggantikannya 

dengan pikiran rasional.langkah yang ketiga adalah mendiskusikan keraguan klien 

berkenaan dengan pendekatan REBT. Klien yang ragu akan pendekatan REBT 

tentunya perlu terlebih dahulu diyakinkan dengan membenarkan salah konsep 

(miskonsepsi) mengenai REBT) apabila klien masih ragu, maka dorong klien untuk 

melakukannya dalam beberapa sesi, apabila masih ragu juga maka lakukanlah referral. 

Penting untuk dicatat bahwa bisa jadi klien tidak ragu dengan pendekatan REBT akan 

tetapi ragu dengan teknik yang digunakan terapis. Jika begitu, maka terapis perlu 

mencari teknik yang lebih tepat untuk kliennya. 

Tahap tengah (middle stage) 

 Tahap kedua merupakan tahap yang banyak menyita waktu dan tenaga. Pada 

tahap ini terapis dan klien bekerja keras mengidentifikasi masalah, dan berupaya 

mengatasinya. Terdapat 10 langkah dalam tahap tengah ini. Langkah pertama adalah 

berdamai dengan banyaknya masalah yang dialami klien. Idealnya memang konselor 

focus membahas dan menuntaskan 1 masalah baru kemudian pindah pada masalah 
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yang lain. Akan tetapi pada beberapa kondisi bisa tidak seperti itu. Untuk itu, maka 

konselor perlu mendiskusikannya dengan klien apakah perlu untuk menyelesaikan 

masalah tersebut dahulu atau melanjutkannya. Perlu diingat bahwa apabila memang 

perlu dibahas, maka terapis jangan memaksakan kembali ada masalah yang pertama. 

Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi inti keyakinan irrasional. Pada langkah ini 

terapis melakukan eksplorasi. Langkah yang ketiga adalah membantu klien memahami 

mengapa ia memelihara keyakinannya yang irrasional. Terdapat 3 alasan, pertama 

mungkin karena ia senang dengan situasi dan kondisi dimana ia terus memelihara 

keyakinan irasional. Kedua, mungkin ia menghindari keyakinan irrasionalnya sehingga 

melakukan perbuatan yang berlawanan. Ketiga, bisa jadi pikiran irrasional tersebut 

tampak pada perbuatan yang merupakan kompensasi. Langkah keempat adalah 

mendorong klien terlibat dalam mengerjakan tugas di rumah. Tugas yang diberikan 

tentunya harus menantang tetapi tidak berlebihan, sesuaikan dnegan kemampuan 

klien. Tugas yang telah dikerjakan klien tentunya perlu untuk direview dalam sesi 

konseling. Langkah  yang kelima adalah berdamai dengan hambatan dalam perubahan. 

Mungkin saja klien tidak mengerjakan tugas rumahnya sehingga perubahan tidak 

optimal. Untuk itu, maka terapis perlu berdamai dengan hambatan-hambatan yang ada 

dan mencari jalan keluar dari hambatan tersebut. Langkah yang keenam adalah 

mendorong klien untuk menjaga dan meningkatkan capaian terapetiknya. Langkah 

yang ketujuh adalah membuat generalisasi perubahan-perubahan psikoterapetik. 

Setelah klien mampu membuat generalisasi maka langkah yang kedelapan adalah 

menjadikan klien sehat secara psikologi. Artinya klien didorong untuk menggunakan 

capaian-capaian dalam terapi pada keadaan/situasi lain dalam hidup klien. Langkah 

kesembilan adalah menjadikan klien lebih dapat mengaktualisasikan diri. Dan langkah 

yang kesepuluh (terakhir pada tahap tengah) adalah mendorong klien untuk menjadi 

konselor untuk dirinya sendiri.  

Tahap Akhir 

Tahap akhir dalam proses terapi adalah tahap dimana konselor akan mengakhiri 

sesi konseling. Tahap ini memiliki dua langkah. Pertama adalah memberikan gambaran 

kepada klien mengenai bagaimana mencegah agar klien tidak mengulangi 
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kesalahannya. Dan kedua mengakhiri sesi konseling. Terdapat 5 keadaan prasyarat 

dimana konselor dapat mengakhiri sesi terapi, meliputi; 1. Sudah menginternalisasikan 

teknik REBT dan tampak adanya perubahan, 2. Kesuksesan pengentasan masalah 

dengan REBT berdampak pada area lain dalam hidup klien, 3. Klien berhasil 

mengidentifikasi, menantang, dan mengubah keyakinannya yang irrasional, 4. 

Membangun kompetesi dan kepercayaan diri menjadi seorang terapis bagi dirinya 

sendiri, dan 5. Setuju untuk mengakhiri sesi terapi. 

 

e. Penggunaan Pada Setting Sekolah Di Indonesia 

Pendekatan konseling REBT merupakan konseling yang sudah terbukti 

efektifitasnya dalam mengatasi permasalahan anak-anak dan remaja di Luar Negeri. 

Banks & Zionts, 2009 mencatat beberapa ahli yang telah membuktikan bahwa 

konseling REBT efektif, seperti Ellis, Wilde, Knaus, LaConte, Shaw&Dunn, 

Snap&Farrel, Vernon, dan juga Zionts. Hal yang serupa juga ditemukan dalam studi 

yang dilakukan oleh Lam (2001) mengenai penggunaan Cognitive behaviour therapy 

dalam mengatasi masalah bulimia nervosa. Sejalan dengan hal itu, studi lain yang 

dilakukan oleh Albert Ellis sendri sebagai penggagas pendekatan ini menunjukkan 

keberhasilan dalam mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh kliennya.  

Pendekatan REBT memiliki keunggulan dibandingkan dengan konseling yang 

menggunakan pendekatan lain. Pendekatan REBT merupakan pendekatan yang 

bersifat didaktik. Konselor merupakan pendidik yang harus melakukan transfer 

pengetahuan dan keterampilan mengenai REBT kepada klien. Karakteristik ini sesuai 

dengan bimbingan dan konseling di Indonesia yang memang berada pada wilayah 

pendidikan. Bahkan, pendidikan Indonesia yang menempatkan guru (termasuk juga 

guru BK/konselor) dalam posisi yang tidak dapat setara secara obsolut dengan siswa 

(beberapa pendekatan konseling menempatkan konselor dan klien dalam posisi yang 

setara) dapat menjadi nilai tersendiri bagi pendekatan REBT. Keunggulan yang lain 

adalah pendekatan REBT bertujuan agar klien pada akhirnya menjadi terapis untuk 

dirinya sendiri. Itu mengapa konselor mengajarkan pengetahuan dan keterampilan 

mengenai REBT kepada klien. Tujuan konseling REBT ini sangat sejalan dengan 
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konseling yang dicita-citakan yang menginginkan agar proses konseling dapat 

memandirikan siswa (Tim Penyusun, 2007;). Keunggulan lain adalah Konseling REBT 

dapat pula dilakukan secara individual, dan lebih efektif lagi jika dilakukan secara 

kelompok.  

Karakteristik pendekatan REBT yang dapat menjadi hambatan konselor adalah 

banyaknya langkah yang harus dilaksanakan dalam konseling. Sebagaimana yang 

telah dipaparkan di atas, Dryden & Neenan menjelaskan 15 langkah yang harus 

dilakukan dalam konseling REBT. Kelima belas langkah tersebut dikelompokkan 

menjadi tiga tahap, awal, tengah, dan akhir. Ketiga tahap yang kemukakan Dryden & 

Neenan selaras dengan tujuan konseling yang mereka ingin capai, yaitu klien menjadi 

terapis untuk dirinya sendiri. Ini tampak sekali dalam langkah-langkah yang ada dalam 

proses konseling terutama pada tahap ketiga. Apabila dibandingkan dengan langkah-

langkah konseling yang dikemukakan oleh Ellis dalam Corey, maka langkah-langkah 

yang diungkapkan Dryden & Neenan terbilang banyak. Ellis dalam Correy (2005) 

mengemukakan 4 langkah dalam proses konseling, pertama menunjukkan kepada klien 

bahwa mereka telah banyak menggunakan konsep “seharusnya”. Kedua, membawa 

klien melewati batas kesadarannya dengan menjelaskan kepada klien mengapa itu 

dapat terjadi. Ketiga, menolong klien memodifikasi pikiran mereka dan meninggalkan 

pikiran irrasional, dan keempat menantang klien mengembangkan falsafah hidup 

rasional.  

Langkah-langkah dalam REBT dapat dikatakann rinci dan terstruktur, akan tetapi 

juga membawa implikasi lain, yaitu panjangnya sesi konseling. Menurut Dodi (2010),  

rata-rata konseling kognitif perilaku berjumlah 16 sesi. Beck dalam Dodi (2010) 

mengatakan bahwa konseling kognitif perilaku minimal 12 sesi. Bank’s & Zionts (2009) 

menyarankan untuk melakukan 14 sesi dalam konseling REBT, meskipun menurut 

mereka juga, banyaknya sesi konseling juga dipengaruhi oleh kemampuan konselor 

dan juga kemampuan klien dalam memahami konsep ABC.  

Banyaknya sesi dalam konseling yang menggunakan pendekatan REBT ini 

memang perlu menjadi perhatian khusus. Alih-alih memberikan bantuan secara 

professional, konselor dan siswa dapat terjebak pada keletihan yang berujung pada 
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kegagalan karena siswa atau konselor bosan. Untuk menanggulangi panjangnya sesi 

konseling ini, konselor dapat menggunakan bantuan teknologi komunikasi dan informasi 

seperti internet untuk dikombinasikan dalam konseling menggunakan pendekatan 

REBT. On-line counseling telah terbukti mampu membantu konseli mengatasi masalah 

yang dialami. Studi yang dilakukan oleh Wiston & Lester (1998) terhadap klien bunuh 

diri menunjukkan bahwa on-line counseling dapat mengatasi client tersebut. Studi  lain 

dilakukan oleh Jencius & sager (2001) mengenai  masalah pernikahan juga 

menunjukkan keefektifan on-line counseling. Demikian juga dengan studi yang 

dilakukan oleh  Zabitky (2001) tentang  eating disorder. 

Integrasi antara konseling REBT dan konseling on- line sangat dimungkinkan 

mengingat data mengenai pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa pada 

Tahun 2010 Indonesia mencatat prestasi sebagai negara pengguna kelima di dunia. 

Pengguna internet mobile atau internet menggunakan ponsel di Indonesia diperkirakan 

telah mencapai 40 juta atau sekitar 10,5 persen dari pelanggan layanan seluler 

(www.mediaindonesia.com). Realitas ini dapat dimanfaatkan oleh konselor untuk 

mengintegrasikannya dalam konseling REBT.   

http://www.mediaindonesia.com/
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KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan mengenai penggunaan pendekatan REBT pada setting sekolah 

di Indonesia, meliputi; 

 

1. Tujuan konseling dalam Pendekatan konseling REBT sesuai dengan tujuan BK 

untuk memandirikan peserta didik. Hal ini tampak pada langkah dalam konseling 

dimana konseling dihentikan pada saat konseli dapat memahami dan 

menggunakan konsep ABC dalam penyelesaian masalahnya. 

2. Peran konselor REBT sebagai educator memiliki kesamaan konteks dengan 

konselor di Indonesia yang merupakan guru bimbingan dan konseling. 

Kesamaan ini memberikan tempat kepada konselor (baca guru BK) di Indonesia 

sebagai educator yang membawa misi nilai-nilai ke-Indonesiaan pada kehidupan 

siswa. 

3. Jumlah sesi konseling dapat dipersingkat dengan menggabungkan antara 

pertemuan tatap muka dan sesi konsultasi menggunakan teknologi komunikasi 

dan informasi (baca menggunakan on-line counseling).  

4. Cara lain yang dapat digunakan konselor dalam mempermudah konseling REBT 

adalah membuat media yang digunakan dalam konseling, seperti buku panduan 

mengenai teori ABC 
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