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ABSTRAK
Remaja sebagai salah satu tahap dalam perkembangan manusia, memiliki
tugas perkembangan yang berfokus pada upaya untuk mencapai kemampuan
bersikap dan berperilaku sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab dalam
lingkungannya. Remaja memerlukan dukungan dan pengarahan dari keluarga
untuk menyelesaikan tugas perkembangannya. Kenyataan menunjukkan bahwa
tidak setiap remaja dilindungi dalam satu keutuhan keluarga sehingga
menyebabkan remaja harus berada di panti asuhan. Keberadaan panti asuhan
berperan penting sebagai lembaga yang menangani anak-anak terlantar untuk
memenuhi kebutuhan anak asuhnya baik dari segi fisik maupun psikis tetapi panti
asuhan tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan anak asuhnya terutama kebutuhan
psikis. Masalah psikologis yang sering dialami oleh remaja panti asuhan,
diantaranya mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain
(kompetensi interpersonal), salah satunya dalam asertivitas yang menjadi fokus
penelitian ini. Asertivitas merupakan suatu perilaku yang dapat dipelajari
sehingga perilaku asertif dapat ditingkatkan melalui serangkaian latihan. Latihan
untuk meningkatkan asertivitas dapat dilakukan dengan menekankan pada proses
kognitif. Salah satu pengembangan latihan dengan proses kognitif adalah berpikir
positif. Pelatihan berpikir positif ini dimaksudkan untuk meningkatkan asertivitas
remaja panti asuhan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh pelatihan berpikir positif terhadap asertivitas remaja panti asuhan di
Panti Asuhan Yatim (PAY) Mardhatilah Sukoharjo.
Penelitian ini menggunakan Non-Randomized Pretest-Posttest ControlGroup Design dengan subjek penelitian sebanyak 10 remaja panti asuhan di PAY
Mardhatilah Sukoharjo dengan tingkat asertivitas sedang yaitu lima remaja
Kelompok Eksperimen dan lima remaja Kelompok Kontrol. Pelatihan ini
menggunakan pendekatan experiential learning dengan metode communication
activities, games, role play, sharing, relaksasi, dan pemutaran film serta materi
pelatihan yang telah disusun dalam modul. Pengambilan data dilakukan
menggunakan Skala Asertivitas dengan daya beda item 0,302 - 0,642 dan
koefisien reliabilitas (α) 0,883.
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Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney U, diketahui besarnya nilai Zhitung = 2,627 (Ztabel = -2,409; Zhitung<Ztabel) dan p 0,008 (p<0,05). Hal ini berarti ada
pengaruh pelatihan berpikir positif terhadap asertivitas remaja panti asuhan.
Selanjutnya, hasil uji menggunakan Wilcoxon T, diketahui besarnya nilai Zhitung =
-2,032 (Ztabel = -1,728; Zhitung<Ztabel) dan p 0,042 (p< 0,05). Hal ini berarti bahwa
pelatihan berpikir positif efektif dalam meningkatkan asertivitas remaja panti
asuhan.
Kata Kunci : Pelatihan Berpikir Positif, Asertivitas, Remaja Panti Asuhan

PENDAHULUAN
Di zaman globalisasi sekarang ini, semua kebudayaan asing dapat
masuk ke dalam negara kita, yang secara otomatis akan membawa pengaruh
signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Lingkungan menjadi semakin
selektif, hal ini diikuti dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang menuntut adanya usaha untuk menjadikan kualitas hidup selalu
lebih baik dari sebelumnya. Hidup ini memberi tantangan berupa permasalahan
dan kesulitan. Kesulitan hidup ini bisa dialami oleh siapa saja, termasuk remaja
sebagai salah satu tahap dalam perkembangan manusia. Remaja yang
dihadapkan pada kesulitan akan mudah menjadi putus asa apabila dia tidak
memiliki tujuan hidup, harapan, dan hal-hal berharga yang ingin dicapai. Bagi
remaja yang mampu beradaptasi dan menunjukkan kemampuannya dengan
baik akan tetap eksis di lingkungannya, sedangkan remaja yang tidak mampu
untuk beradaptasi dan menunjukkan kemampuannya maka remaja tersebut bisa
jadi akan merasa rendah diri atau merasa tidak berarti.
Permasalahan pada remaja bisa muncul sejalan dengan pergantian
status dari anak menjadi remaja. Ali & Asrori (2004) mengatakan bahwa
remaja sebenarnya tidak mempunyai kedudukan yang jelas. Remaja sudah
tidak termasuk dalam golongan anak, tetapi juga belum dapat diterima secara
penuh untuk masuk ke dalam golongan orang dewasa. Remaja berada di antara
anak dan orang dewasa. Remaja memiliki beberapa tugas perkembangan yang
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harus dilalui agar dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik menuju
kedewasaan. Menurut Havigrust (dalam Panuju & Umami, 1999) tugas
perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya untuk mencapai
kemampuan bersikap dan berperilaku sebagai orang dewasa yang bertanggung
jawab dalam lingkungannya karena hal ini merupakan pondasi supaya remaja
dapat hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, jika remaja berhasil melalui tugas
perkembangan ini akan menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan
dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya, tetapi jika gagal melalui tugas
perkembangan ini maka akan menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan
dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya.
Selanjutnya, menurut Panuju & Umami (1999) terdapat hubungan
yang cukup erat antara lingkungan kehidupan sosial dan tugas perkembangan
yang harus dilalui oleh remaja dalam kehidupannya. Keluarga sebagai
lingkungan sosial yang terkecil tentu sangat berperan bagi remaja dalam
menghadapi tugas perkembangannya. Remaja memerlukan dukungan dan
pengarahan dari keluarga untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas
perkembangannya karena keluarga mempunyai peranan yang penting dalam
penanaman nilai dan norma bagi seorang anak yang menuju masa remaja.
Kenyataan menunjukkan bahwa tidak setiap remaja dilindungi dalam satu
keutuhan keluarga yang bisa memenuhi kebutuhan emosional dan fisik secara
optimal. Ada kondisi tertentu yang menyebabkan seorang remaja berada di
lembaga yang bernama panti asuhan. Panti asuhan diartikan sebagai rumah,
tempat atau kediaman yang digunakan untuk memelihara atau mengasuh anak
yatim, piatu dan yatim piatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk memberikan potret
mendalam tentang situasi anak-anak dan pengasuhan yang didapatkan di panti
asuhan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut menitikberatkan
pada masalah-masalah psikologis yang sering dialami oleh remaja yang tinggal
di panti asuhan, diantaranya hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 95,2%
remaja panti asuhan Islam di Yogyakarta mengalami kesulitan dalam
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menunjukkan kompetensi interpersonal, hasil penelitian yang menyebutkan
bahwa 76% anak-anak panti asuhan di Jawa Timur cenderung kurang mampu
untuk berhubungan dengan orang lain, dan sebanyak 75% anak panti asuhan di
Kudus memiliki tingkat asertivitas yang kurang. Dilihat dari hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa remaja yang tinggal di panti asuhan mengalami
kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain yaitu dalam kompetensi
interpersonalnya, termasuk dalam asertivitas. Kompetensi interpersonal
memiliki lima aspek yaitu inisiatif, keterbukaan, asertivitas, dukungan
emosional, dan kemampuan mengatasi konflik (Buhrmester dkk, 1988). Salah
satu aspek dari kompetensi interpersonal yang menjadi fokus penelitian kali ini
adalah asertivitas.
Perilaku asertif menurut Rimm & Masters (dalam Rakos, 1991) adalah
perilaku interpersonal berupa pernyataan pikiran dan perasaan yang bersifat
jujur dan relatif langsung serta tepat secara sosial artinya tidak menganggu
kesejahteraan orang lain. Selanjutnya menurut Gunarsa (2004), perilaku asertif
adalah perilaku interpersonal

yang melibatkan aspek kejujuran dan

keterbukaan pikiran dan perasaan. Menurut Rich dan Schroeder (dalam Rakos,
1991), perilaku asertif merupakan suatu bentuk perilaku atau keterampilan
yang dapat dipelajari (learned skill) yang dipengaruhi oleh lingkungan dan
interaksi seseorang dengan lingkungan.
Sesuai dengan pendapat Rich dan Schroeder (dalam Rakos, 1991)
bahwa perilaku asertif merupakan suatu bentuk perilaku yang dapat dipelajari
dan dipengaruhi oleh lingkungan serta interaksi antara orang dengan
lingkungannya, maka untuk membentuk suatu perilaku asertif diperlukan suatu
latihan. Latihan untuk meningkatkan perilaku asertif ini terdiri dari beberapa
langkah,

yaitu

pengkondisian

dan

pemilihan

perilaku

yang

tepat,

mempersiapkan diri untuk bersikap asertif, berpikir positif, dan pemahaman
seseorang tentang hak-hak dasar yang dimiliki (Bishop, 2007).
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Latihan untuk meningkatkan perilaku asertif di atas merupakan suatu
langkah yang dapat dilakukan secara bertahap tetapi disebutkan pula bahwa
tahap berpikir positif merupakan inti dalam latihan tersebut maka Penulis
mencoba untuk memfokuskan pada tahap berpikir positif karena berpikir
positif merupakan suatu proses kognitif yang dapat dipelajari oleh semua
orang, langkah yang mudah dilakukan dan menghasilkan manfaat yang luar
biasa. Berpikir positif dapat membuat seseorang selalu dalam keadaan positif
karena selalu positif dalam memandang kehidupan yang dijalani selama ini.
Selanjutnya, cara berpikir positif ini dapat dipelajari melalui pelatihan
berpikir positif. Menurut Ellis (dalam Seligman, 2008), pelatihan berpikir
positif merupakan salah satu dari terapi kognitif yang bertujuan untuk
mengenali pola pikir yang negatif dan memahaminya, mengubah pola pikir
yang negatif dengan latihan-latihan, dan menggunakan pola pikir baru untuk
menghadapi peristiwa kehidupan yang akan datang. Teknik-teknik pelatihan
berpikir positif menggunakan Model A-B-C yang dikembangkan oleh Ellis
sesuai dengan tahap pengelolaan pikiran dalam terapi rasional-emotif (dalam
Seligman, 2008). A (Adversity) adalah peristiwa yang tidak mengenakkan atau
kesulitan yang dihadapi, B (Belief) adalah keyakinan yang muncul mengenai
peristiwa yang terjadi, dan C (Consequences) adalah konsekuensi dari
peristiwa yang terjadi.
Berdasarkan uraian di atas, melihat pentingnya cara berpikir positif
untuk membantu masalah psikologis yang dialami oleh remaja panti asuhan
yakni kemampuan remaja panti asuhan untuk bersikap asertif, maka Penulis
akan memberikan pelatihan berpikir positif kepada remaja yang tinggal di
salah satu panti asuhan Islam di daerah Sukoharjo yaitu di Panti Asuhan
Mardhotilah Kartasura, Sukoharjo. Penulis akan mengadakan penelitian untuk
penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Pelatihan Berpikir Positif terhadap
Tingkat Asertivitas Remaja Panti Asuhan. Penulis berharap remaja panti
asuhan tidak membuat langkah mundur, melupakan harapan-harapan, dan pada
akhirnya menyebabkan remaja panti asuhan tidak dapat mencapai tujuan
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hidupnya. Peningkatan berpikir positif diharapkan dapat membantu remaja
panti

asuhan

menjadi

lebih

asertif

dalam

mengekspresikan

dan

mengkomunikasikan apa yang diinginkannya sehingga remaja panti asuhan
pun dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain dan tercipta
hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Dengan menyatakan
apa adanya perasaan atau emosinya, remaja panti asuhan tidak akan
dikendalikan oleh orang lain, efektif dalam berinteraksi, lebih dihargai orang
lain, menjadi lebih percaya diri dan memiliki rasa puas dalam hidupnya.

DASAR TEORI
1. Asertivitas
Asertivitas merupakan salah satu kompetensi interpersonal yang
dibutuhkan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Beberapa
pengertian asertivitas telah diuraikan oleh para ahli. Menurut Kamus
Webster Third International (dalam Fensterheim & Baer, 1980), asertivitas
berasal dari kata kerja assert yang berarti menyatakan secara sadar atau
bersikap positif yakni berterus terang atau tegas. Selanjutnya, Fensterheim
& Baer (1980) menyatakan bahwa apabila seseorang mampu bersikap
asertif maka akan timbul suatu perasaan yang menggairahkan karena adanya
hubungan pribadi yang lebih dekat dan mendalam. Menurut Calhoun &
Acocella (1990), asertivitas adalah kemampuan untuk meminta orang lain
melakukan sesuatu yang diinginkan atau menolak melakukan hal yang tidak
diinginkan.
Menurut Johnson (1993), perilaku asertif merupakan perilaku yang
berupa menguraikan perasaan, pemikiran, pendapat dan pilihan secara
langsung kepada orang lain dengan cara yang sesuai dan jujur dengan tetap
menghormati diri sendiri dan orang lain. Perilaku yang asertif adalah
langsung, jujur, menghargai diri, pernyataan diri yang tidak merugikan
orang lain dan sesuai dengan penerima dan situasi. Selanjutnya, Breakwell
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(1998) mendefinisikan sikap asertif adalah menandaskan hak-hak atau
opini-opini diri sendiri. Ini melibatkan usaha menuntut pengakuan dari
orang lain sehingga dalam batas hukum, seseorang mempunyai hak untuk
memutuskan bagaimana dirinya berpikir, merasa dan bertindak. Hal senada
diungkapkan oleh Eggert (1999), asertivitas adalah menegakkan integritas
dan martabat diri sendiri sementara pada saat yang sama tetap mendorong
dan mengakui perilaku ini pada orang lain.
Dari berbagai pengertian mengenai asertivitas, maka dapat
diketahui bahwa asertivitas adalah kemampuan mengekspresikan perasaan,
pemikiran, pendapat, dan pilihan secara langsung kepada orang lain dengan
cara yang sesuai dan jujur dengan tetap menghormati diri sendiri dan orang
lain sehingga dapat tercipta hubungan interpersonal yang harmonis dan
efektif. Pengertian ini sesuai dengan pengertian yang diungkapkan oleh
Johnson (1993) karena menurut Penulis, pengertian ini telah mencakup dari
keseluruhan pengertian asertivitas yang dikemukakan oleh para ahli lain.
Fensterheim dan Baer (1980) memberikan definisi aspek perilaku asertif
sebagai berikut :
a. Merasa bebas untuk mengemukakan dirinya sendiri. Seseorang dapat
mengemukakan dirinya melalui kata-kata dan tindakan. Hal ini senada
dengan kriteria orang asertif menurut Eggert (1999) yaitu mampu
mengungkapkan keinginan dan perasaan kepada orang lain. Misalnya,
mengeluarkan pernyataan melalui kata-kata dan tindakan yang dilakukan,
“Inilah diri saya. Inilah yang saya rasakan, saya pikirkan dan saya
inginkan.”
b. Dapat berkomunikasi secara terbuka, langsung, dan jujur dengan orang
lain dari semua tingkatan, baik dengan orang-orang yang tidak dikenal,
sahabat-sahabat, dan keluarga. Hal ini senada dengan kriteria seseorang
yang asertif menurut Eggert (1999) yaitu mampu berkomunikasi dan
bekerja dengan baik dengan orang-orang di semua tingkatan. Misalnya,
memulai suatu percakapan dengan orang tidak dikenal yang baru saja
ditemuinya, “Hai, perkenalkan nama saya Adhisty.”
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c. Mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup. Misalnya, tetap optimis
untuk menyelesaikan tugas karena yakin akan kesuksesan yang akan
diraihnya.
d. Bertindak dengan cara yang dihormatinya sendiri karena pribadi ini
menyadari bahwa tidak dapat selalu menang maka pribadi ini dapat
menerima keterbatasannya. Misalnya, terus berusaha keras dalam
perlombaan karena kalah ataupun menang tidaklah penting, yang
terpenting adalah terus berusaha dan tetap memiliki harga diri.
Eggert (1999) menguraikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh
ketika seseorang dapat berperilaku asertif, yaitu :
a. Ketika seseorang berperilaku asertif maka akan meningkatkan integritas
yang dimilikinya karena jujur dengan dirinya sendiri dan dengan orang
lain sehingga dengan kejujuran tersebut, seseorang dapat memperoleh
apa yang diinginkan tanpa kompromi.
b. Menjadi seseorang yang mudah berkomunikasi dengan orang lain.
c. Tidak mudah merasa bersalah ataupun marah karena mengetahui apa
yang menjadi haknya.
d. Memiliki harga diri yang tinggi.
e. Mendapat apa yang diinginkan dan mampu mengungkapkan apa yang
perlu sehingga orang lain tidak mudah mengambil keuntungan dari
dirinya.
f. Dapat memberikan batas pada perilaku diri sendiri dan orang lain.
g. Dapat menikmati pandangan yang realistis tentang apa yang mungkin
dan apa nyang tidak mungkin bagi dirinya.
h. Dapat menikmati keberhasilan yang diperoleh dan menerima kegagalan
yang dialami.
i. Selalu dapat mengendalikan perilaku diri sendiri dan tidak terdorong
untuk menjadi agresif ataupun dipaksa untuk menjadi tunduk (pasif).
Berdasarkan beberapa uraian manfaat perilaku asertif dari
beberapa ahli di atas, maka dapat diketahui bahwa perilaku asertif memiliki
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banyak manfaat, antara lain seseorang akan merasa bebas serta akan
mendapatkan kepuasan diri karena dapat berkomunikasi dengan terbuka
sehingga memudahkan orang tersebut untuk menentukan sesuatu yang
dirasa benar, seseorang dapat membatasi perilaku diri sendiri dan orang lain
sehingga dapat memperoleh apa yang diinginkan dan orang lain tidak
mudah mengambil keuntungan dari dirinya, serta harga diri sesorang akan
meningkat dengan bersikap asertif.
Asertivitas

sebagai

perilaku

yang dapat

dipelajari

tentu

dipengaruhi oleh faktor tertentu. Berikut ini merupakan beberapa faktor
yang mempengaruhi asertivitas, antara lain :
a. Kebudayaan (Furnham dalam Rakos, 1991)
Konsep asertivitas dipengaruhi oleh kebudayaan karena bersifat culture
bound (Furnham dalam Rakos, 1991). Di beberapa kebudayaan,
asertivitas adalah hal yang bersifat normatif di Amerika Utara dan di
sebagian Eropa bersifat tidak toleransi. Kerendahan hati, pengabdian, dan
toleransi adalah nilai yang terkandung dalam asertivitas di beberapa
kebudayaan lain.

b. Pola asuh orang tua (Marini & Andriani, 2005)
Perilaku asertif dapat dipelajari secara alami dari lingkungan. Perilaku
asertif merupakan pola-pola yang dipelajari dari lingkungan sebagai
reaksi terhadap situasi sosial dalam kehidupannya.Lingkungan yang
dimaksud disini adalah keluarga sebagai lingkungan sosial pertama bagi
anak. Keluarga memberikan banyak pengalaman bagi anak. Pengalaman
tersebut berupa interaksi dengan orang tua melalui pola asuh yang ada
dalam keluarga yang menentukan pola respons seseorang dalam
menghadapi berbagai masalah setelah ia menjadi dewasa kelak. Pola
asuh orang tua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi
antara orang tua dan anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu
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dalam keluarga yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan
kepribadian anak.
c. Proses kognitif (Bishop, 2007)
Perilaku pasif dan agresif datang secara alami dan sering terlihat sebagai
pilihan yang mudah (meskipun jarang yang paling efektif), sedangkan
perilaku asertif membutuhkan suatu proses kognitif. Perilaku asertif ini
dipelajari karena manusia tidak dilahirkan dengan asertivitas. Perilaku
asertivitas ini tergantung pada suasana hati diri sendiri, situasi, orangorang yang terlibat dan seterusnya. Seseorang sering menanggapi suatu
situasi pada pilihan pasif atau agresif tanpa pertimbangan mengenai
pilihan asertif yang mengakui kebutuhan, perasaan dan pendapat diri
sendiri dan orang lain.
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa faktor yang mempengaruhi
asertivitas diantaraya adalah kebudayaan, pola asuh orang tua, dan proses
kognitif. Asertivitas merupakan perilaku yang dapat dipelajari karena
manusia sebenarnya tidak dilahirkan dengan asertivitas sehingga faktor dari
luar sangat mendukung terbentuknya asertivitas dalam diri manusia. Faktor
lain yang juga mempengaruhi asertivitas adalah usia dan jenis kelamin
namun belum banyak penelitian yang dilakukan (Marini & Andriani, 2005).
Sesuai

dengan

pendapat

Bishop

(2007)

bahwa

perilaku

asertif

membutuhkan suatu proses kognitif maka selanjutnya proses kognitif yang
menjadi fokus dalam penelitian ini adalah latihan berpikir positif untuk
meningkatkan perilaku asertif.
2. Pelatihan Berpikir Positif
Pelatihan berpikir positif merupakan salah satu pengembangan atas
model kognitif. Pelatihan ini ditujukan untuk membantu seseorang
mengenali pola pikirnya dan memahaminya, mengubah pola pikir yang
negatif menjadi pola pikir yang positif melalui serangkaian pelatihan, dan
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menggunakan pola pikir positif yang terbentuk itu dalam menghadapi
masalah kehidupan yang akan datang (Ellis dalam Corey, 1988).
Pelatihan berpikir positif dalam penelitian ini dikembangkan dari
model pendekatan kognitif rasional-emotif (TRE-Model) yang telah
dikembangkan oleh Albert Ellis. Teknik kognitif Ellis menekankan pada
model kognitif ABC (Antecedents, Behavior, dan Consequency). Ellis
(dalam Corey, 1988) menekankan bahwa pada dasarnya orientasi perilaku
itu bepusat pada kognitif-tingkah laku-tindakan dalam arti menitikberatkan
pada berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan bertindak. Corey
(1988) menekankan pendekatan menurut Ellis yaitu manusia itu lahir
dengan potensi dan memiliki kecenderungan untuk memelihara diri,
berbahagia, berpikir, mengatakan, mencintai, bergabung dengan orang lain,
serta tumbuh dan mengaktualkan dirinya, akan tetapi, manusia juga
memiliki

kecenderungan

untuk

menghancurkan

diri,

menghindari

pemikiran, menyesali, intolerensi, menghalau aktualisasi dirinya.
Ellis (dalam Corey, 1988) juga menekankan bahwa manusia secara
simultan dan integritas berpikir, beremosi, dan berperilaku. Semuanya
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan sifatnya
reversible. Sikap yang disfungsional dipandang sebagai pengulangan atas
pemikiran irasional yang diterima pada masa kini yang dilakukan oleh diri
kita sendiri. Pikiran dapat mempengaruhi segala bentuk kondisi psikologis
manusia. Jika seseorang merasakan buruk tentang sesuatu, maka efeknya
akan dirasakan buruk. Kalimat-kalimat pernyataan dan arti-arti yang
dipersepsikan negatif akan berpengaruh bagi emosi seseorang yang nantinya
berpengaruh

terhadap

aspek

perilaku

manusia.

Pendekatan

TRE

menekankan penerimaan diri dengan segala kekurangan yang ada.
Pendekatan ini mengajak seseorang untuk merasakan arti kesedihan, perih,
dan sakit. Meskipun demikian, inti TRE melakukan ini adalah untuk
mengatasi segenap manifestasi dari rasa sedih, sakit, dan perih tersebut.
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Asumsi yang mendasarkan perancangan pelatihan berpikir positif
dari Ellis ini yaitu bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk berpikir,
maka manusia mampu untuk melatih dirinya sendiri untuk mengubah atau
menghapus keyakinan yang merusak dirinya sendiri (Ellis dalam Corey,
1988). Sistem-sistem yang dibutuhkan adalah displin diri, berpikir positif,
dan belajar dari kesalahan serta keberhasilan lalu. Tujuan penggunaan TRE
Ellis adalah meminimalkan pandangan yang menyalahkan diri sendiri dan
membantu memperoleh esensi hidup yang lebih realistis melalui proses
belajar.
Corey (1988) mengatakan bahwa salah satu model yang digunakan
dalam TRE menurut Ellis adalah model kognitif ABC (Antecedents,
Behavior, dan Consequency). A (Antecedents) adalah keberadaan suatu
fakta, suatu peristiwa, tingkah laku atau sikap seseorang. C (Consequency)
adalah konsekuensi atas reaksi emosional seseorang, reaksi ini bisa layak
dan bisa pula tidak layak. A (peristiwa yang mengaktifkan) bukan penyebab
timbulnya C (konsekuensi emosional). Tetapi B (Behavior) yaitu keyakinan
individu tentang A, yang menjadi penyebab C yakni reaksi emosional.
Misalnya, jika seseorang mengalami depresi setelah perceraian,
bukan perceraian itu sendiri yang menjadi penyebab timbulnya reaksi
depresif, melainkan keyakinan orang itu tentang perceraian sebagai
kegagalan, penolakan, atau kehilangan teman hidup. Ellis (dalam Corey,
1988) bertahan bahwa keyakinan akan penolakan dan kegagalan (pada B)
adalah yang menyebabkan depresi (pada C), jadi bukan peristiwa perceraian
yang sebenarnya (pada A). Jadi, manusia bertanggung jawab atas penciptaan
reaksi-reaksi emosional dan gangguan-gangguannya sendiri.
Selanjutnya, gangguan-gangguan emosional itu dipertahankan oleh
putusan-putusan yang tidak logis (irasional) yang terus-menerus diulang
oleh individu. Ellis (dalam Corey, 1988) menambahkan bahwa apa yang
dirasakan oleh seseorang adalah apa yang dipikirkannya. Reaksi-reaksi
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emosional yang terganggu seperti depresi dan kecemasan diarahkan dan
dipertahankan oleh sistem keyakinan yang meniadakan diri, yang
berlandaskan gagasan-gagasan irasional yang telah dimasukkan individu ke
dalam dirinya.
Ellis (dalam Corey, 1988) meyakini bahwa gangguan-gangguan
emosional bisa dihilangkan atau diperbaiki dengan menangani perasaanperasaan (depresi, kecemasan, kebencian, ketakutan, dan sebagainya) secara
langsung. Teknik yang paling cepat, paling mendasar, paling rapi, dan
memiliki efek paling lama untuk membantu seseorang dalam mengubah
respon-respon emosionalnya yang disfungsional adalah dengan mendorong
mereka agar mampu melihat dengan jelas apa yang dikatakan oleh orang itu
kepada dirinya sendiri yaitu pada sistem B, keyakinan orang tersebut
tentang stimulus-stimulus yang mengenai diri mereka pada A (pengalamanpengalaman yang mengaktifkan) dan mengajari mereka bagaimana secara
aktif dan tegas membantah (pada D) keyakinan-keyakinan irasional mereka
sendiri. Sesuai dengan pemikiran Ellis (dalam Corey, 1988) bahwa manusia
memiliki kesanggupan untuk berpikir, maka manusia mampu melatih
dirinya sendiri untuk mengubah atau menghapus keyakinan-keyakinan yang
menyabotase dirinya sendiri.
Pelatihan berpikir positif ini terdiri dari tiga pertemuan dengan
materi pengenalan berpikir positif pada pertemuan pertama, lalu pada
pertemuan kedua terdapat role play Model ABC (Antecedents, Behavior,
Consequency) Ellis dan penyampaian materi tentang langkah efektif untuk
berpikir positif sesuai dengan teknik berpikir positif Model ABC Ellis yang
telah dikembangkan oleh Quilliam (2008) yaitu menantang pikiran yang
dimiliki, mengubah gambaran cara berpikir yang dimiliki, menggunakan
bahasa yang konstruktif, memikirkan kembali kepercayaan yang dimiliki,
membangun harga diri, dan mempertahankan perilaku positif yang dimiliki,
lalu materi manfaat berpikir positif diberikan pada pertemuan ketiga.
Penulis lebih memilih langkah efektif berpikir positif yang dikembangkan
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oleh Quilliam (2008) karena langkah-langkahnya sistematis dan sesuai
dengan konsep Model ABC Ellis yaitu akibat yang didapatkan oleh
seseorang sangat dipengaruhi oleh keyakinan yang dimiliki sehingga
Quilliam (2008) pun menekankan pada upaya untuk mengubah pikiran
negatif menjadi pikiran negatif melalui serangkaian langkah yang sistematis
tetapi tetap sederhana dan mudah untuk diterapkan dalam kehidupan seharihari.
Selanjutnya,

setelah

menerima

pelatihan

berpikir

positif

berdasarkan model A-B-C dari Ellis diharapkan remaja panti asuhan dapat
lebih positif memandang seluruh peristiwa yang terjadi dalam hidupnya
sehingga tidak dikalahkan oleh pikiran-pikiran negatif yang dapat
menyebabkan remaja panti asuhan semakin terpuruk menjalani hidup.
Remaja panti asuhan diharapkan mampu berpikir positif dalam setiap
momen hidupnya sehingga lebih optimis dalam menatap masa depannya.
Dengan pemikiran yang positif ini, remaja panti asuhan akan lebih terbuka
dan mampu mengungkapkan pikiran, pendapat dan perasaannya sehingga
mampu bersikap asertif dalam berkomunikasi dengan orang lain dan
mendapatkan apa yang diinginkan karena tidak dapat dikendalikan oleh
orang lain.
Hipotesis yang melandasi penelitian ini adalah:
Ho : tidak terdapat pengaruh pelatihan berpikir positif terhadap asertivitas
remaja panti asuhan.
Ha : terdapat pengaruh pelatihan berpikir positif terhadap asertivitas remaja
panti asuhan.

METODE PENELITIAN
1. Variabel Penelitian
Variabel tergantung : asertivitas
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Asertivitas adalah kemampuan mengekspresikan perasaan, pemikiran,
pendapat, dan pilihan secara langsung kepada orang lain dengan cara yang
sesuai dan jujur dengan tetap menghormati diri sendiri dan orang lain
sehingga dapat tercipta hubungan interpersonal yang harmonis dan efektif.
Remaja panti asuhan yang memiliki tingkat asertivitas tinggi akan dapat
mengekspresikan perasaan, pemikiran, pendapat, dan pilihannya secara
langsung kepada orang-orang di sekitarnya sehingga remaja panti asuhan
dapat menentukan pilihan dalam hidupnya sendiri dan tidak bergantung
kepada orang lain, sedangkan remaja panti asuhan yang memiliki tingkat
asertivitas rendah tidak dapat mengekspresikan perasaan, pemikiran,
pendapat, dan pilihannya secara langsung kepada orang lain sehingga
remaja panti asuhan tidak dapat menentukan pilihan hidupnya sendiri.
Asertivitas remaja panti asuhan ini akan diukur dengan menggunakan Skala
Asertivitas yang dikembangkan berdasarkan aspek perilaku asertif oleh
Fensterheim & Baer (1980) yaitu aspek merasa bebas untuk mengemukakan
dirinya sendiri, dapat berkomunikasi secara terbuka dengan orang lain dari
semua tingkatan, mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup, dan
bertindak dengan cara yang dihormatinya sendiri.
Variabel tergantung : pelatihan berpikir positif
Pelatihan berpikir positif adalah salah satu pengembangan atas model
kognitif yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali pola pikirnya
dan memahaminya, mengubah pola pikir yang negatif menjadi pola pikir
yang positif melalui serangkaian pelatihan, dan menggunakan pola pikir
positif yang terbentuk itu dalam menghadapi masalah kehidupan yang akan
datang. Pelatihan berpikir positif ini terdiri dari tiga pertemuan dengan
materi pengenalan berpikir positif pada pertemuan pertama, lalu pada
pertemuan kedua terdapat role play Model ABC (Antecedents, Behavior,
Consequency) Ellis dan penyampaian materi tentang langkah efektif untuk
berpikir positif sesuai dengan teknik berpikir positif Model ABC Ellis yang
telah dikembangkan oleh Quilliam (2008) yaitu menantang pikiran yang
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dimiliki, mengubah gambaran cara berpikir yang dimiliki, menggunakan
bahasa yang konstruktif, memikirkan kembali kepercayaan yang dimiliki,
membangun harga diri, dan mempertahankan perilaku positif yang dimiliki,
lalu materi manfaat berpikir positif diberikan pada pertemuan ketiga.
Pelatihan ini menggunakan pendekatan experiential learning dengan metode
presentasi, permainan (games), sharing, worksheet, role play, evaluasi,
relaksasi, dan tayangan video. Berikut ini merupakan rangkaian pelatihan
berpikir positif yang akan dilakukan :
Tabel 2
Rangkaian Pelatihan Berpikir Positif
(1)
No
1

(2)
Sesi
Opening session

Games
2

Berpikir positif
Games Berpikir
Positif

3

4

Pengenalan Model
A-B-C Ellis
Role play

Langkah Efektif
Berpikir Positif

(3)
Tujuan
Peserta memahami rangkaian
pelatihan dan menyepakati
tentang hal-hal yang ingin dicapai
dalam pelatihan.
Peserta dapat menjadi lebih akrab
dengan peserta lain
Peserta mengetahui pengertian
berpikir positif
Peserta mampu mengenali dan
menerapkan cara berpikir yang
positif dan meninggalkan cara
berpikir yang negatif dalam
kehidupan sehari-hari
Peserta memahami teori berpikir
positif Model A-B-C Ellis
Peserta melakukan dan mampu
menerapkan role-play berpikir
positif model A-B-C menurut
Ellis
Peserta mengetahui bagaimana
langkah-langkah yang efektif
untuk berpikir positif sehingga
diharapkan mampu menerapkan
langkah efektif berpikir positif

(4)
Metode
Perkenalan
Kontrak Belajar

Games
Presentasi
Games

Presentasi
Role play

Presentasi
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Worksheet
5

Manfaat Berpikir
Positif
Games Manfaat
Berpikir Positif

6

Pemutaran video

7

Relaksasi

8

Evaluasi

9

Closing session

tersebut dalam kehidupan seharihari
Peserta mengisi worksheet yang
telah diberikan
Peserta mengetahui apa saja
manfaat berpikir positif
Peserta mampu mengambil
manfaat dari langkah-langkah
efektif berpikir positif yang
diajarkan dalam menjalani setiap
momen kehidupannya
Peserta dapat lebih memahami
materi yang disampaikan melalui
penayangan video tentang berpikir
positif
Peserta mengikuti instruksi dari
fasilitator untuk melakukan
relaksasi sehingga menjadi lebih
rileks dan terjadi proses
internalisasi dalam diri peserta
Peserta dan fasilitator mengulas
kembali materi yang telah
disampaikan dan melakukan
evaluasi untuk mengetahui sejauh
mana peserta mengerti dan
memahami materi yang
disampaikan
Peserta dapat mengontrol pikiran
dan benar-benar mengerti tentang
materi yang telah disampaikan

Worksheet
Presentasi
Games

Audio-visual,
sharing

Relaksasi

Evaluasi,
sharing

Berdoa bersama

2. Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah remaja panti asuhan di
Kabupaten Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah remaja panti
asuhan di Panti Asuhan Yatim Mardhotilah Kartasura, Sukoharjo. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
non random sampling yaitu memilih sampel sesuai dengan yang
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dikehendaki atau dengan karakteristik tertentu (Latipun, 2006). Adapun
karakteristik sampel dalam penelitian ini adalah:
1. Merupakan remaja yang memiliki tingkat sertivitas rendah dan sedang
(berdasarkan hasil Skala Asertivitas) yang tinggal di Panti Asuhan Yatim
Mardhatilah Kartasura, Sukoharjo.
2. Berusia 12 – 21 tahun.
3. Mengisi Skala Asertivitas dan bersedia mengikuti seluruh rangkaian
pelatihan berpikir positif dengan mengisi lembar persetujuan kesediaan
mengikuti seluruh rangkaian pelatihan berpikir positif.
3. Alat Ukur
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan data primer yang langsung didapat dari subjek penelitian.
Data primer ini didapat dari pengukuran dengan menggunakan Skala
Asertivitas. Skala Asertivitas ini menggunakan modifikasi skala Likert yang
berisi 64 aitem pernyataan yang terdiri dari 32 aitem pernyataan favorable
dan 32 aitem pernyataan unfavorable. Model Skala Likert yang telah
dimodifikasi ini menggunakan empat pilihan jawaban yaitu : Selalu (S),
Sering (R), Jarang (J), dan Tidak Pernah (TP). Tiap-tiap skala psikologi
mengandung aitem favorable (mendukung) dan unfavorable (tidak
mendukung). Pemberian skor untuk aitem favorable dimulai dari empat
sampai satu untuk S, R, J dan TP, sedangkan skor untuk aitem unfavorable
dimulai dari satu sampai empat untuk S, R, J dan TP. Selanjutnya, skor
dalam Skala Asertivitas ini akan dikategorikan menjadi tiga kategori
(Azwar, 2008) yaitu :
Rendah

: X < ( µ - 1,0 σ )

Sedang

: ( µ - 1,0 σ ) ≤ X < ( µ + 1,0 σ )

Tinggi

: ( µ + 1,0 σ ) ≤ X

Skala Asertivitas ini disusun berdasarkan uraian aspek asertivitas yang
dikemukakan oleh Fensterheim & Baer (1980) yaitu :
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1. Merasa bebas untuk mengemukakan dirinya sendiri, melalui kata-kata
dan tindakan.
2. Dapat berkomunikasi secara terbuka, langsung, dan jujur dengan orang
lain dari semua tingkatan, baik dengan orang yang tidak dikenal, sahabat,
dan keluarga.
3. Mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup.
4. Bertindak dengan cara yang dihormatinya sendiri.
No.

1

2

3

4

5. BlueTabel Distribusi Skala Asertivitas Untuk Penelitian
Aspek
Indikator Perilaku
No Aitem

Jumlah

Favourable

Unfavourable

16(16), 48(30)

8(8), 56(23)

Mampu
mengekspresikan
perasaan yang positif
maupun negative

39(7), 55(22)

15(15), 31(29)

Mampu
berkomunikasi
secara
langsung, jujur
dan terbuka

Mampu memulai,
melanjutkan, dan
mengakhiri percakapan

30(13),
46(14), 62(28)

6(6), 22(21)

Mampu berkomunikasi
dan bekerja sama
dengan orang lain pada
semua tingkatan

21(5)

----------

Mempunyai
pandangan
aktif tentang
hidup

Bertindak sesuai minat
terbaik yang dimiliki

28(12),
36(27),
44(31), 60(32)

20(4), 52(20)

3(3), 19(19),
51(25)

43(11), 59(26)

Bertindak
dengan cara
yang

Meminta hak diri
sendiri tanpa
menyangkal hak orang

10(10), 42(18)

50(2)

Bebas
Mampu mengajukan
mengemukakan dan menolak keinginan
diri sendiri
orang lain

Menjadi seseorang
yang aktif

8

6

11

7
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dihormatinya
sendiri

lain
Berpihak kepada diri
sendiri tanpa
ketertarikan yang tidak
pantas

1(1), 33 (17)

41(9), 57(24)

Jumlah
Keterangan

: nomor yang berada dalam tanda kurung ( ) merupakan susunan

nomor baru setelah validitas dan reliabilitas

4. Teknik Analisis Data
Berdasarkan hasil uji coba Skala Asertivitas yang telah dilakukan
pada remaja panti asuhan di Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiah dan Panti
Asuhan Yatim Muhammadiyah Sukoharjo, maka didapatkan Skala
Asertivitas yang siap digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, Peneliti
melakukan screening yang sekaligus sebagai pretest dengan menggunakan
Skala Asertivitas di Panti Asuhan Yatim Mardhatilah Sukoharjo dengan
pertimbangan memiliki karakteristik yang sama yakni merupakan remaja
panti asuhan yang berbasis Islam, memiliki rentang usia 12-21 tahun,
memiliki tingkat asertivitas rendah dan sedang sehingga dapat masuk
menjadi sampel penelitian ini. Teknik analisis data statistik yang digunakan
dalam penelitian ini awalnya menggunakan parametrik dengan uji analisis
Independent Samples T-Test dan Paired Samples T-test, tetapi kenyataan di
lapangan menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan sampel yaitu jumlah
sampel kecil (kurang dari sepuluh) maka Peneliti memutuskan untuk
mengganti

teknik

analisis

data

dengan

menggunakan

perhitungan

nonparametrik yaitu dengan uji Mann-Whitney U-Test dan Wilcoxon T-Test.
Uji ini merupakan salah satu uji non-parametrik yang sangat kuat (powerful)
dan merupakan alternatif dari uji parametrik t-test, jika Peneliti ingin
menghindarkan dari asumsi t-test atau ketika pengukuran dalam data lebih
lemah dibandingkan ukuran skala interval (Ghozali, 2006).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji statistik yaitu Mann-Whitney
U-Test dengan gain skor (selisih skor pretest dan posttest) yang merupakan
pengukuran non parametrik. Uji Mann-Whitney U digunakan untuk melihat
apakah ada pengaruh pelatihan berpikir positif terhadap peningkatan
asertivitas remaja panti asuhan. Hasil pengujian terhadap pengaruh pelatihan
berpikir positif terhadap peningkatan asertivitas pada kelompok eksperimen
dan kontrol dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel Hasil Uji Mann-Whitney U-Test pada Dua Independen Sampel
(Kelompok Eksperimen dan Kontrol)
Mann-Whitney Test
Ranks
Kelompok
Asertivitas Eksperimen
Kontrol
Total

N

Mean Rank Sum of Ranks
5

8.00

40.00

5

3.00

15.00

10

Test Statisticsb
Asertivitas
Mann-Whitney U
Wilcoxon W

.000
15.000
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Z

-2.627

Asymp. Sig. (2-tailed)

.009

Exact Sig. [2*(1-tailed
Sig.)]

.008a

a. Not corrected for ties.
a. Grouping Variable: Kelompok

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata ranking kelompok
eksperimen adalah 8,00 dengan jumlah ranking 40 dan rata-rata ranking
untuk kelompok kontrol adalah 3,00 dengan jumlah ranking 15. Besarnya
nilai Wilcoxon W (Wx) = 15 dengan nilai Z hitung -2,627 dan probabilitas
(p) 0,009 (uji dua sisi) atau 0,008 (uji satu sisi). Oleh karena nilai
probabilitas (p) 0,008 lebih kecil dari 𝛼𝛼 = 0,05, maka hipotesis penelitian

dapat diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan skor
asertivitas kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol setelah
diberikan perlakuan berupa pelatihan berpikir positif. Artinya, ada pengaruh
pelatihan berpikir positif terhadap peningkatan asertivitas remaja panti
asuhan di Panti Asuhan Yatim Mardhatilah Sukoharjo.
Selanjutnya, untuk melihat apakah peningkatan asertivitas pada
kelompok eksperiman bernilai signifikan, dilakukan analisis dengan uji
Wilcoxon T. Uji Wilcoxon T-test dapat digunakan untuk menguji apakah ada
perbedaan yang signifikan antara two corected samples atau dua kelompok
data yang berhubungan (pretest dan posttest). Hasil pengujian apakah
peningkatan asertivitas pada kelompok eksperimen bernilai signifikan, dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel Hasil Uji Wilcoxon Signed Ranks Test pada Dua Kelompok Data
yang Berhubungan (Pretest dan Posttest)
Wilcoxon Signed Ranks Test
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Ranks
N
Posttest –
Pretest

Mean Rank Sum of Ranks

Negative Ranks

0a

.00

.00

Positive Ranks

5b

3.00

15.00

Ties

0c

Total

5

a. Posttest < Pretest
b. Posttest > Pretest
c. Posttest = Pretest
Test Statisticsb
Posttest –
Pretest
Z
Asymp. Sig. (2tailed)

-2.032a
.042

a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Hasil uji statistik di atas mendasarkan pada ranking positif 3,00
dengan menghasilkan nilai Z hitung sebesar -2,032 dan probabilitas (p)
signifikansi 0,042 (uji dua sisi). Oleh karena probabilitas (p) lebih kecil dari
𝛼𝛼 = 0,05, maka hipotesis dapat diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa

terdapat perbedaan yang signifikan antara skor asertivitas sebelum pelatihan

(pretest) dan setelah pelatihan (posttest). Hal ini berarti, pelatihan berpikir
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positif efektif dalam meningkatkan tingkat asertivitas pada remaja panti
asuhan di Panti Asuhan Yatim Mardhatilah Sukoharjo.
2. Pembahasan
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji skor total posttest
antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, serta menguji
perbedaan skor asertivitas sebelum (pretest) dan setelah (posttest)
pemberian perlakuan berupa pelatihan berpikir positif. Hasil uji skor total
posttest dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan uji
statistik Mann-Whitney U-Test yang ditunjukkan pada Tabel 14 yang
menunjukkan ada perbedaan skor asertivitas antara kelompok eksperimen
dan kontrol dengan nilai Z sebesar -2,627 dan probabilitas (p) 0,008 < 0,05.
Hasil tersebut berarti ada perbedaan skor asertivitas kelompok eksperimen
dengan kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan berupa pelatihan
berpikir positif.
Selanjutnya, hasil uji perbedaan skor asertivitas sebelum (pretest) dan
setelah (posttest) pemberian perlakuan berupa pelatihan berpikir positif diuji
dengan Wilcoxon Signed Ranks Test dapat dilihat pada Tabel 15 yang
menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara skor asertivitas sebelum
(pretest) dan setelah (posttest) pada kelompok eksperimen setelah nilai Z
hitung sebesar -2,032 dan probabilitas (p) signifikansi 0,042 < 0,05. Hal ini
berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor asertivitas
sebelum pelatihan (pretest) dan setelah pelatihan berpikir positif (posttest).
Maka berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, yang
menyatakan ada pengaruh pelatihan berpikir positif terhadap peningkatan
tingkat asertivitas pada remaja panti asuhan di Panti Asuhan Yatim
Mardhatilah Sukoharjo dapat diterima. Hal ini dapat dilihat pada hasil
analisis dengan menggunakan teknik analisis uji Mann-Whitney U-Test dan
analisis uji Wilcoxon T-test.
Hampir seluruh peserta pelatihan dalam kelompok eksperimen
menunjukkan perubahan yang positif berupa peningkatan asertivitas.
Beberapa perubahan yang mencolok adalah pemahaman peserta mengenai

195

pengertian berpikir positif, langkah efektif untuk berpikir positif dan
manfaat berpikir positif. Peserta pelatihan mulai dapat berpikir positif
tentang diri sendiri dan orang lain sehingga membuat peserta lebih percaya
dan terbuka dalam mengungkapkan pikiran, pendapat dan perasaan dan
mampu berkomunikasi secara jujur, langsung dan terbuka dengan orangorang di sekitarnya, termasuk orang yang baru dikenalnya.
Selain itu, menurut peserta pelatihan bahwa pelatihan berpikir positif
ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, peserta pelatihan merasa
bahwa dengan berpikir positif akan membuat peserta meraih kesuksesan
dalam hidup yang berarti bahwa peserta pelatihan memiliki pandangan yang
aktif tentang hidup dan membuat peserta lebih mampu memahami situasi
yang dihadapinya sehingga peserta pelatihan dapat bertindak dengan cara
yang dihormatinya dan membuat peserta semakin diterima oleh temantemannya. Bagi Peneliti, peningkatan yang positif dari peserta pelatihan ini
menunjukkan adanya peningkatan asertivitas remaja panti asuhan setelah
mengikuti pelatihan berpikir positif yakni ditunjukkan dengan peserta
pelatihan yang lebih mampu mengungkapkan pikiran, pendapat dan
perasaan, dapat berkomunikasi secara jujur, langsung, dan terbuka,
mempunyai pandangan hidup yang aktif bahwa peserta pelatihan akan
meraih sukses dalam hidupnya, dan mampu bertindak dengan cara yang
dihormatinya yang dapat diterima oleh orang-orang di sekitarnya tanpa
perlu marah-marah.
Faktor yang mendukung keberhasilan pelatihan berpikir positif ini
adalah modul yang telah disusun Peneliti secara sistematis sehingga hal ini
mempermudah Fasilitator dalam menyampaikan serta mempermudah
peserta pelatihan dalam memahami isi materi yang diberikan. Modul
pelatihan berpikir positif disusun dengan materi yang lengkap yaitu diawali
dengan pengertian berpikir positif pada sesi I, langkah-langkah efektif
berpikir positif pada sesi II, dan manfaat berpikir positif pada sesi III.
Modul pelatihan berpikir positif ini disusun dengan menggunakan metode
communication actives melaui presentasi dengan media power point,
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roleplay, worksheet, relaksasi dan penayangan film supaya membuat peserta
pelatihan lebih tertarik untuk mengikuti pelatihan serta membantu peserta
pelatihan dalam mengaplikasikan materi dan keterampilan yang diberikan
selama pelatihan. Uji coba modul membantu Peneliti dalam melakukan
perbaikan dan pemilihan materi dan metode pelatihan yang lebih efektif dan
aplikatif.
Partisipasi dari peserta pelatihan juga mendukung keberhasilan dalam
pelatihan. Peserta dalam pelatihan ini sangat antusias dan memperhatikan
apa yang diberikan fasilitator, meskipun sebagian besar dari peserta pada
awal pelatihan masih merasa malu dan tertutup, namun setelah mendapatkan
penjelasan membuat peserta semangat dan antusias hingga akhir pelatihan.
Kendala-kendala yang dialami dalam penelitian ini adalah sulitnya
mengatur waktu agar dapat selesai pada waktunya dan tidak terdapatnya
LCD (Liquid Crystal Display) sebagai media bantu dalam penayangan slide
pelatihan. Pihak panti meminta agar kegiatan pelatihan diadakan setelah jam
sekolah usai agar tidak mengganggu kegiatan sekolah peserta pelatihan. Hal
ini membuat minimnya observasi dan evaluasi Peneliti setelah pertemuan
yang merupakan keterbatasan dari penelitian ini. Keterbatasan selanjutnya
adalah

Peneliti

juga

kurang

mampu

mengetahui

atau

memantau

pengaplikasian keterampilan berpikir positif di setiap harinya peserta
pelatihan karena Peneliti tidak memberikan buku harian atau agenda sebagi
alat bantu memantau. Pihak panti pun menjanjikan adanya LCD di setiap
pelatihan namun hal ini tidak terealisasi karena LCD sedang digunakan oleh
pihak lain sehingga penayangan slide pelatihan hanya ditayangkan
menggunakan laptop. Keterbatasan penelitian lainnya adalah Peneliti tidak
mampu mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi asertivitas yang
berasal dari diri individu sebagai faktor bawaan (proactive history) seperti
usia, jenis kelamin, kepribadian, sikap, inteligensi dan sebagainya, akan
tetapi Peneliti telah berusaha melakukan kontrol terhadap faktor tersebut
dengan menyamakan karakteristik sampel dalam sebara usia 12-21 tahun
yang diperkecil menjadi 13-18 tahun, tingkat asertivitas yang sama dalam
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keadaan sedang, selain proactive history terdapat pula faktor lain seperti
lingkungan panti asuhan, fisik, dan berbagai faktor psikologis seperti
keadaan emosi atau mood peserta saat mengikuti pelatihan. Selain itu
Peneliti juga tidak mampu mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi
jalannya pelatihan maupun faktor yang mempengaruhi penerimaan materi
pelatihan seperti faktor fisik (dalam kondisi sakit atau tidak) dan psikologis
seperti kecemasan, motivasi mengikuti pelatihan dan lain sebagainya.
Dalam penelitian ini memang masih terdapat banyak kendala dan
keterbatasan walaupun Peneliti sudah berusaha melakukan persiapan yang
matang dan maksimal, maka perlu dilakukan perbaikan untuk penelitian
selanjutnya.

PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian analisis kuantitatif dan deskriptif yang telah
dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
a. Ada pengaruh pelatihan berpikir positif terhadap peningkatan asertivitas
pada remaja panti asuhan di Panti Asuhan Yatim Mardhatilah Sukoharjo.
Hal ini dapat diketahui dari analisis kuantitatif yang menyebutkan bahwa
terdapat perbedaan skor posttest pada kelompok eksperimen dengan
kelompok kontrol. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan yang
positif berupa peningkatan asertivitas pada remaja panti asuhan setelah
mengikuti pelatihan berpikir positif.
b. Pelatihan berpikir positif efektif dalam meningkatkan tingkat asertivitas
pada remaja panti asuhan di Panti Asuhan Yatim Mardhatilah Sukoharjo.
Hal ini dapat diketahui dari analisis kuantitatif dan deskriptif yang
menyebutkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor skala
asertivitas antara sebelum dan sesudah pelatihan berpikir positif pada
kelompok eksperimen.
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c. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang dilakukan, remaja panti asuhan
yang tadinya tertutup dan pemalu maka setelah mengikuti pelatihan
berpikir positif menjadi lebih terbuka dalam mengungkapkan pikiran,
pendapat, dan peraasaannya kepada orang-orang di sekitarnya, remaja
dan panti asuhan menjadi lebih percaya diri, berpikir positif tentang
orang lain, memiliki pandangan hidup yang positif, dan mampu bertindak
dengan cara yang dihormatinya dengan tidak mengedepanlan emosi
dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari
atau dengan kata lain, remaja panti asuhan menjadi lebih asertif daripada
sebelum mengikuti pelatihan berpikir positif.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Pihak Panti Asuhan
Pihak panti diharapkan dapat memberikan pelatihan berpikir positif
ini secara berkelanjutan karena telah terbukti untuk meningkatkan
asertivitas remaja panti asuhan kepada setiap remaja panti asuhan agar
ketika remaja panti asuhan ini telah cukup usianya untuk terjun ke
masyarakat memiliki keterampilan asertivitas dan komunikasi yang baik
sehingga dapat hidup mandiri di masyarakat. Pelatihan ini dapat
dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga psikologi yang ada.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan survei secara
menyeluruh sehingga hasil survei benar mengungkapkan keadaan
subjek penelitian secara keseluruhan dan mendalam.
b. Peneliti selanjutnya diharapkan memiliki persiapan yang lebih matang
mengenai alat apa saja (LCD, laptop, speaker) yang diperlukan dalam
pelaksanaan pelatihan dan memberikan tugas rumah (misalnya buku
harian) untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan atau peningkatan
yang terjadi pada peserta pelatihan.
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c. Peneliti

selanjutnya

diharapkan

melakukan

pemantauan

pada

kelompok eksperimen setelah pelatihan berakhir melalui evalusai
proses, hasil dan materi pelatihan sehingga dapat diketahui seberapa
pemahaman

dan

seberapa

mampu

subjek

mengaplikasikan

keterampilan yang diberikan.
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