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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan 

nikmatNya penulis dapat menyelesaikan “Paket Konseling Kelompok Berbasis 

Rasional–Emotif–Perilaku (REP) Untuk Mereduksi Burnout Siswa Sekolah 

Menengah Atas (SMA)”. Pengembangan paket konseling kelompok disusun 

menjadi buku panduan untuk Konselor/Guru BK dalam pelaksanaan treatment, 

dan juga panduan kegiatan-kegiatan konseli/anggota kelompok yang dapat 

digunakan sebagai skala deskriptif untuk mengetahui keberhasilan konseli dalam 

mereduksi burnout.  

Burnout merupakan episode stres yang berkelanjutan dan tidak 

mendapatkan coping dengan baik. Burnout dapat dialami oleh semua siswa karena 

tuntutan sekolah yang berlebihan serta tekanan-tekanan baik dari dalam diri 

maupun lingkungan. Pada akhirnya siswa dapat mengalami keletihan emosi, 

kelelahan fisik, meningkatnya sikap depersonalisasi dan menurunnya motif 

berprestasi di sekolah. Apabila burnout tidak dapat direduksi dengan baik, maka 

dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik siswa bahkan tidak dapat 

mengembangkan potensinya secara opimal.  

Pengembangan paket konseling kelompok mengacu pada pendekatan 

Rational-Emotif-Behavior Therapy (REBT) yang dikembangan oleh Albert Ellis 

dengan tiga tahapan, yaitu: Begining stage (Tahap awal); Middle Stage (Tahap 

Pertengahan; Ending stage (Tahap Akhir). Dengan mengadopsi pendekatan REBT, 

konselor dapat mengarahkan untuk mengubah pikiran irasional menjadi proses 

berpikir yang rasional. 

Penulis menyadari paket konseling kelompok berbasis REP ini perlu terus 

dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, diharapkan pembaca 

menyampaikan saran yang membangun dan kritik untuk melengkapi isi paket 

konseling kelompok. Penulis berharap paket konseling kelompok berbasis REP 

dapat bermanfaat untuk pengembangan bidang pendidikan khususnya 

Bimbingan dan Konseling. 

 

 

 

 

 

Penulis 
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PENDAHULUAN 

A. Pengantar Burnout (Kejenuhan Belajar) 

Burnout dapat diartikan sebagai kondisi siswa dengan keletihan 

emosional maupun fisik, dan berkurangnya motivasi belajar atau antusias 

terhadap belajar. Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada pada tugas 

perkembangan remaja, seringkali mengalami berbagai konflik dan rentan 

untuk mengalami stress. Remaja yang mampu melalukan coping stress dengan 

baik akan membuatnya berhasil dan percaya diri. Namun, remaja yang 

mempunyai kemampuan coping stress kurang baik akan menyebabkan 

rendahnya kontrol diri yang akhirnya menimbulkan tingkah laku yang 

maladaptif seperti bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, malas belajar, dan 

acuh terhadap tata tertib sekolah. Stress yang berkepanjangan akan 

menyebabkan terjadinya burnout.  

Chaplin (1995:56) menjelaskan burnout dapat melanda siswa apabila 

telah kehilangan motivasi dan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan 

tertentu sebelum siswa tersebut sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. 

Selain itu, burnout juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai 

pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan (boring) dan letih (fatigue). 

Kurangnya penghargaan dari sekolah dan banyaknya tugas belajar biasanya 

menjadi faktor penyebab burnout. Kondisi tersebut dikuatkan oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Skovholt (2003) yang menunjukkan sebagian besar faktor 

pemicu burnout pada kegiatan akademik adalah karena rutinitas yang tidak 

banyak berubah dan cenderung monoton.  

Burnout terjadi sebagai respon terhadap tuntutan akademis yang banyak 

sehingga individu stres dan tidak mampu mengelola tuntutan tersebut. 

Cherniss (1980) menjelaskan bahwa dinamika kejenuhan belajar dimulai dari 

BAB 1 
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adanyan tuntutan akademis serta harapan dari masyarakat terhadap individu. 

Hal ini menunjukkan bahwa burnout diawali dengan munculnya stres akibat 

tuntutan baik diri, orang tua maupun masyarakat. Akibatnya, siswa mengalami 

keletihan emosional (emotional exhaution), sinis terhadap belajar (cynicism), dan 

menurunya rasa keyakinan akademis (reduce academic efficacy). Banyak faktor 

yang mempengaruhi terjadinya burnout seperti yang dikemukakan oleh 

Karabiyik et al (2009) yakni terdiri dari faktor personal seperti keyakinan diri 

dan motivasi. Fakor lingkungan belajar turut memberikan pengaruh besar 

seperti hubungan baik dengan teman dan iklim belajar yang kondusif akan 

mencegah timbulnya burnout. 

Burnout dapat dialami siswa karena mengalami stress berkepanjangan 

dan tidak dikelola dengan baik. Menurut Atkinson, dkk (2010:354) stress 

merupakan reaksi emosional sebagai salah satu hasil dari  gangguan kognitif 

yang cukup berat jika berhadapan dengan stressor yang serius, sehingga 

berpengaruh pada konsentrasi dan mengorganisasikan pikiran secara logis. 

Artinya sumber dari burnout terjadi akibat distorsi kognitif terhadap segala 

tekanan baik dari dalam diri atau lingkungan, yang dapat berpengaruh 

terhadap keseimbangan psikis maupun fisik. 

Dengan demikian, burnout merupakan masalah yang harus segera 

mendapatkan intervensi yang tepat. Salah satu upaya intervensi bersifat 

kuratif, dengan pendekatan konseling berbasis kognitif. Konseling Rasional–

Emotif–Perilaku (REP) dikembangkan pertama kali oleh Albert Ellis pada tahun 

1962 yang merujuk dari Rational-Emotif-Behavior Therapy (REBT). Menurut Ellis 

& Harper (Huchinson & Chapman, 2005) REBT juga mengajari individu tentang 

bagaimana menghilangkan keyakinan irasional dan menggantinya dengan 

keyakinan rasional untuk mengubah perasaan dan perilaku individu menjadi 

lebih baik dan lebih fungsional. Lebih lanjut Ellis (Corey, 2009) mempercayai 

manusia memiliki kesanggupan untuk berpikir, dan manusia mampu melatih 

dirinya sendiri untuk mengubah atau menghapus keyakinan-keyakinan yang 
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menyabotase diri sendiri. Selain itu REBT sangat mungkin untuk diadaptasikan 

dengan berbagai macam konseli dan masalahnya.  

Proses intervensi pada siswa yang mengalami burnout, menggunakan 

konseling REP dengan model kelompok, yang selanjutnya disebut konseling 

kelompok REP. Alasan menggunakan konseling kelompok REP yaitu dalam 

tahapan-tahapan kegiatannya, anggota kelompok yang mengalami burnout 

diarahkan konselor melalui dinamika kelompok untuk mengidentifikasi 

permasalahan burnout  akibat dari keyakinan atau pikiran irasional keproses 

berpikir secara rasional. Selain itu masing-masing anggota kelompok saling 

memberikan penguatan kepada anggota kelompok lainnya. Seperti yang 

dikemukakan Corey (2007:252) bahwa konselor selaku pemimpin kelompok 

menggunakan berbagai metode-metode kognitif secara aktif seperti disputing 

(memperdebatkan), teaching (mengajarkan) dan persuading (mengajak) kepada 

anggota kelompok untuk mengganti keyakinan irasional ke sistem rasional. 

 

B. Asumsi Dasar 

Asumsi yang mendasari intervensi konseling REP dalam mereduksi 

gejala burnout siswa sebagai berikut.  

1. Burnout dapat terjadi karena stress berkelanjutan dalam pekerjaan 

/pelayanan/belajar (Cooper dalam Dewe, 2004). 

2. Stress merupakan reaksi emosional sebagai salah satu hasil dari gangguan 

kognitif yang cukup berat jika berhadapan dengan stressor yang serius, 

sehingga berpengaruh pada konsentrasi dan mengorganisasikan pikiran 

secara logis (Atkinson dkk, 2010). 

3. Burnout merupakan kondisi emosional ketika individu merasa lelah dan 

jenuh secara mental atau fisik sebagai akibat merespon stress yang berlebihan 

atau tuntutan kerja/akademik yang meningkat (Cherniss, 1980).  

4. Konseling kelompok adalah upaya bantuan kepada individu dengan 

menggunakan dinamika kelompok, bersifat pencegahan dan pengembangan 
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kemampuan pribadi sebagai pemecahan masalah secara kelompok dari 

seorang kenselor kepada konseli (Lubis, 2016). 

5. Konseling REP merupakan model konseling yang mengajarkan individu 

untuk mengarahkan atau menerapkan keyakinan pribadi yang rasional dan 

mengubah pikiran irasional menjadi pikiran rasional (Ellis dalam Corey, 

2007). 

6. Pikiran irasional menurut Albert Ellis (Latipun, 2011) adalah pemahaman 

tentang manusia dapat memiliki elemen-elemen dari pikiran atau keyakinan 

rasional dan irasional secara bersamaan sangat penting. Bahkan elemen-

elemen tersebut menjadikan individu dapat dengan mudah mengubah 

keinginan menjadi tuntutan. Indikator pikiran atau keyakian irasional 

individu sebagai berikut. 

a. Pandangan individu bahwa dia harus dicintai oleh orang lain berdasarkan 

apa yang dilakukannya, sedangkan seharusnya individu mampu 

menghargai dirinya sendiri dan mencintai orang lain. 

b. Pandangan bahwa individu yang melakukan tindakan yang jahat dan 

mengerikan adalah individu yang menarik, sehingga individu tersebut 

memandang dirinya buruk, bodoh bahkan neurotic. Sedangkan individu 

yang melakukan tindakan yang baik tersebut lalu membuat individu 

tersebut menjadi pribadi yang buruk. 

c. Mempunyai pandangan hal yang mengerikan apabila terjadi sesuatu yang 

tidak diinginkan atau diharapkan pada dirinya. 

d. Pandangan bahwa segala masalah yang dialami individu adalah karena 

faktor di luar dirinya melalui orang lain atau peristiwa tertentu. 

e. Pandangan apabila ada sesuatu hal yang menakutkan atau berbahaya, 

individu akan terganggu dan terus memikirkannya. 

f. Pandangan bahwa individu lebih mudah menghindari berbagai kesulitan 

hidup dan tanggung jawab daripada berusaha mengahadapinya. 

g. Pandangan bahwa individu secara absolut membutuhkan orang lain yang 

lebih dewasa, mampu dan kuat dari dirinya sebagai sandarannya. 
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h. Pandangan bahwa apabila terjadi suatu kejadian atau peristiwa yang 

sangat kuat pengaruhnya dalam proses perkembangan hidup individu, 

maka hal tersebut akan selalu mempengaruhinya. 

i. Pandangan bahwa individu harus memiliki kepastian dan pengendalian 

yang sempurna atas suatu hal dalam hidup. 

j. Pandangan bahwa kebahagiaan manusia dapat dicapai dengan santai dan 

tanpa berusaha bahkan tanpa melakukan hal apapun. 

k. Pandangan bahwa individu tidak dapat mengendalikan emosi dan segala 

perasaan yang muncul dan menggangu pikirannya. 

 

C. Prosedur Umum Konseling Rasional – Emotif – Perilaku 

Keseluruhan sesi intervensi konseling kelompok berbasis REP mencakup 

tiga tahap utama dengan sepuluh sub-tahap dalam konseling REP sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Dryden & Neenan (2004). Tahap utama dan sub 

tahapan pelaksanaan konseling rasional-emotif-perilaku untuk mereduksi 

gejala burnout Guru BK sebagai berikut. 

1. Tahap Awal (Begining Stage) 

a. Membangun aliansi kerja. 

b. Mengajarkan model ABC pada konseli. 

2. Tahap Pertengahan (Middle Stage) 

c. Mengatasi keraguan-keraguan konseli. 

d. Mempertimbangkan untuk mengubah fokus masalah. 

e. Mengidentifikasi dan memodifikasi keyakinan irasional inti. 

f. Mendorong konseli untuk terlibat dalam tugas-tugas yang relevan. 

g. Membantu konseli menginternalisasikan keyakinan rasional yang baru 

dengan menggunakan teknik-teknik utama dalam konseling rasional-

emotif-perilaku. 

h. Mengatasi hambatan terhadap perubahan. 

i. Mendorong konseli untuk memelihara dan meningkatkan apa yang telah 

dicapai. 
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j. Mendorong konseli untuk menjadi konselor bagi dirinya sendiri. 

3. Tahap Akhir (Ending Stage) 

Dalam tahap akhir, konselor diperkenankan memberi penghargaan terhadap 

konseli atas peran aktif dalam mengikuti sesi intervensi konseling. 

 

D. Teknik Dalam Konseling Rasional – Emotif – Perilaku 

Beberapa teknik dalam konseling REP diuraikan oleh Dryden & Neenan 

(2004), diantaranya sebagai berikut. 

1. Jenis teknik kognitif, mencakup:   

a) Rekaman pemeriksaan keyakinan, konseli mendengarkan atau melihat 

dirinya ketika sedang memainkan peran sebagai „diri rasional‟ dan „diri 

irasional‟. 

b) State statement, konseli menuliskan pernyataan rasional untuk 

mengahadapi masalahnya dalam sebuah kartu berukuran 5x3 cm dan 

menggunakan sebagai pengingat. 

c) Mengajarkan konseling REP pada orang lain, konseli mengajarkan pada 

teman atau anggota kelompok bagaimana menghilangkan keyakinan 

irasional dan menggantinya dengan keyakinan rasional menurut teori 

REP. 

d) Presisi semantik, konseli menggunakan kalimat yang lebih positif untuk 

mengekspresikan keyakinan rasional seperti mengganti „tidak dapat 

melakukan x‟ dengan „belum melakukan x‟. 

e) DIB (disputing irasional beliefs), konseli mempertanyakan hal-hal tentang 

keyakinan irasional yang harus ditantang dan diubah. 

f) Metode psikoedukasional, konseli diminta membaca literatur 

pertolongan-diri (self-help) dan mendengarkan kaset atau melihat video 

rekaman perkuliahan mengenai penggunaan konseling REP dalam 

berbagai tema. 
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g) Mereferensikan, konseli diminta membuat daftar yang memuat tentang 

sisi negatif dan sisi positif dari permasalahan yang dialami atau suatu 

konsep tertentu (Dryden & Neenan, 2004). 

2. Jenis teknik imagery (pencitraan) 

a) Imagery rational emotive, konseli diminta membayangkan gambaran 

mengenai peristiwa negatif yang menjadi peristiwa pemicu (A) dan 

mengubah emosi negatif tidak sehat yang mengiringi peristiwa negatif 

yang sehat. 

b) Coping imagery, konseli diminta membayangkan suatu situasi dimana 

dirinya menggunakan keyakinan irasional kemudian menggantinya 

dengan keyakinan rasional. 

c) Proyeksi waktu, konseli diminta memilih waktu ketika mengalami 

peristiwa negatif yang sangat „sangat buruk‟ kemudian konseli diajak 

untuk membayangkan bagaimana kehidupannya pada interval waktu 

tertentu pasca peristiwa negatif terjadi (Dryden & Neenan, 2004). 

3. Jenis teknik emotif-evokatif 

a) Humor, konseli diajak untuk melihat sisi menyenangkan dari keyakinan 

irasionalnya misalnya dengan memperlihatkan video-video lucu 

mengenai orang-orang yang mencoba melakukan suatu hal namun gagal 

karena mereka mempertahankan keyakinan irasionalnya. 

b) Lagu rasional yang lucu, konseli diajak membuat puisi atau lirik lagu lucu 

yang berisi pentingnya memiliki keyakinan rasional, dapat juga dilakukan 

dengan mendengarkan lagu yang bertema semangat atau optimisme.. 

c) Keterbukaan diri konselor, konselor menceritakan pada konseli tentang 

pengalaman pribadinya ketika menghadapi suatu masalah, keyakinan 

irasional yang muncul pada saat itu dan bagaimana mengatasi keyakinan 

irasional tersebut. 

d) Cerita dan kisah, konselor menceritakan cerita atau kisah yang dapat 

meneguhkan keyakinan rasional dan menunjukkan pada konseli banyak 
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sumber rasionalitas yang dapat digunakan selain metode standar dalam 

konseling. 

e) Penggunaan „paksaan‟, konseli diminta mengulangi pernyataan rasional 

dengan nada memaksa, atau membawa konseli pada debat yang serius 

dan „heboh‟ antara diri rasional dan diri irasional, kegiatan ini dapat 

direkam atau video. 

f) Pengembalian peran atau advokasi „iblis‟. Konselor berperan sebagai iblis 

yang membisiskkan hal-hal yang menantang keyakinan rasional konseli, 

dan konseli harus mempertahankan serta memperkuat keyakinan 

rasionalnya dengan berbagai argumen. 

g) Latihan penyerangan rasa malu, konseli didorong untuk melakukan 

tindakan „memalukan‟ (bukan yang membahayakan, melanggar norma 

ataupun ilegal) di depan umum sehingga mereka menerima 

ketidaknyamanan dari tindakan tersebut (Dryden & Neenan, 2004). 

4. Jenis teknik behavioral 

a) Reward dan punishment, konseli diberikan reward atau punishment setiap 

kali berhasil atau gagal melaksanakan tugas. 

b) Gladi perilaku, konseli mempraktikkan bagaimana „diri rasional‟ 

bertindak dalam mengahadapi berbagai keadaan. 

c) Latihan keterampilan, konseli dilibatkan dalam pelatihan keterampila-

keterampilan tertentu seperti latihan asertif, latihan manajemen amarah, 

dan lainnya dengan disertai proses restrukturisasi kognitif dalam setiap 

aktivitas pelatihan. 

d) Desensitisasi, teknik yang secara sengaja menghadapkan konseli pada hal-

hal yang mereka hindari atau takuti sampai mereka menghasilkan „coping‟ 

yang diperlukan terhadap hal-hal tersebut. 

e) Latihan relaksasi, konseli diajak untuk mempraktikkan latihan-latihan 

fisik dan psikis agar dapat merasa rileks, konsentrasi, mengontrol emosi, 

mengurangi ketegangan dan mengendurkan syaraf-syaraf (Dryden & 

Neenan, 2004). 
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PETUNJUK UMUM  

KONSELING KELOMPOK BERBASIS 

RASIONAL–EMOTIF–PERILAKU 

 

A. Tujuan Intervensi 

Paket konseling kelompok berbasis Rasional – Emotif – Perilaku (REP) 

secara umum bertujuan untuk mereduksi burnout siswa. Secara khusus tujuan 

intervensi paket konseling kelompok REP yaitu memfasilitasi siswa agar 

mampu, sebagai berikut. 

1. Mendeteksi gejala burnout dan keyakinan atau pikiran irasional. 

2. Memahami dan mengimplementasikan model ABC DEF dalam konseling 

REP untuk mengubah keyakinan irasional yang menjadi salah satu faktor 

munculnya gejala burnout. 

3. Mereduksi aspek burnout yaitu kelelahan emosional (emotional exhaustion), 

kelelahan fisik (physical exhaustion), depersonalisasi (depersonalitation) dan 

meningkatkan aspek motif berprestasi rendah (low of personal accomplishment) 

dengan perumusan tujuan jangka pendek yang lebih realistis dan mencari 

alternatif sumber kepuasan baru. 

4. Berpartisipasi aktif dan dapat bekerja efektif dalam kelompok untuk 

mereduksi burnout dengan keterampilan masing-masing anggota kelompok 

dan mencapai tujuan bersama. 

5. Memperoleh experiental learning dari proses dinamika kelompok dalam 

pemecahan masalah. 

 

B. Kompetensi Konselor 

Pelaksanaan intervensi konseling kelompok berbasis REP untuk 

mereduksi gejala bunrout siswa diharapkan didukung oleh kompetensi 

BAB 2 
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memadai yang dimiliki  oleh Guru BK (konselor). Adapun kompetensi konselor 

sebagai berikut. 

1. Memiliki latar belakang pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling. 

2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai mengenai konsep 

burnout.  

3. Memiliki pemahaman komprehensif tentang konseling kelompok. 

4. Memiliki pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai 

dalam konseling rasional-emotif-perilaku. 

5. Memahami karakter siswa. 

6. Mampu berperan sebagai motivator aktif-direktif serta komunikator yang 

terampil selaku mitra terapeutik bagi konseli. 

 

C. Subjek Intervensi 

Subjek intervensi konseling kelompok REP adalah siswa Sekolah Menengah 

Atas (SMA)/Sederajat yang teridentifikasi mengalami burnout. Penentuan 

subjek intervensi dengan intensitas burnout yang tinggi, berdasarkan hasil skor 

pretest menggunakan pengukuran dengan skala burnout yang diberikan oleh 

konselor.  

 

D. Agenda Intervensi Konseling Kelompok Rasional–Emotif–Perilaku 

Berdasarkan tahapan pelaksanaan konseling kelompok bebasis REP, 

penjabaran kegiatan intervensi pada tabel berikut. 

 

Sesi I 

Tahapan/Materi Tujuan Uraian Kegiatan Waktu 

Begining Stage :  
a. Membangun 

aliansi kerja 
b. Mengajarkan 

model ABC 

1. Terciptanya rapport 
yang baik, 
komunikasi yang 
akrab, saling 
percaya, saling 
menerima tanpa 
syarat, dan saling 

Pembukaan 
a. Guru BK memulai sesi 

dengan mengucap salam, 
menyapa, berdoa dan 
menyampaikan topik netral 
serta mengajak ice breaking 
anggota kelompok 

15 menit 
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mendukung antara 
anggota kelompok 
dan Guru BK 

2. Anggota kelompok 
siap dan bersedia 
mengikuti kegiatan 
konseling 
kelompok berbasis 
REP untuk 
mereduksi burnout 

3. Anggota kelompok 
memahami tujuan, 
peran, tugas dan 
aktif selama 
mengikuti sesi 
konseling 
kelompok  

4. Anggota kelompok 
memahami tujuan 
dan inti sesi 
intervensi konseling 
yang akan 
dilaksanakan 

5. Anggota kelompok 
mengenal dan 
memperoleh 
pemahaman terkait 
model ABC dalam 
konseling REP 

b. Guru BK menanyakan 
kesiapan anggota kelompok 
dalam mengikuti sesi 
konseling dan membuat 
kesepakatan tentang 
peraturan dan tugas dalam 
sesi konseling kelompok 
berbasis REP. 
 

Kegiatan 
a. Guru BK menunjukkan dan 

menjelaskan formulir 
kesedian (inform consent) 
serta meminta anggota 
kelompok mengisi formulir 
tersebut, sebagai wujud 
kesedian anggota kelompok 
mengikuti konseling 
kelompok berbasis REP 

b. Guru BK menjelaskan 
tujuan umum dan garis 
besar sesi intervensi 
konseling, serta manfaat 
yang diperoleh dari 
mengikuti sesi intervensi 
konseling kelompok 

c. Guru BK menjelaskan pada 
anggota kelompok 
berpotensi mengalami 
burnout, beserta penyebab 
dan dampak yang 
ditimbulkan 

d. Guru BK menjelaskan 
materi tentang konsep 
burnout dan bagan model 
ABC dalam konseling REP 
kepada anggota kelompok 

e. Guru BK membantu 
anggota kelompok 
mengidentifikasi pikiran-
pikiran yang muncul dan 
memeriksa apakah pikiran 
tersebut termasuk dalam 
pikiran rasional atau 
irasional, kemudian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 menit 
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anggota kelompok diminta 
mendaftar pikiran yang 
termasuk dalam kategori 
pikiran irasional (lembar 
“pikiranku ini???” 

f. Guru BK mengajak anggota 
kelompok refreshing dengan 
memberikan pilihan “joged 
tik-tok” atau “menyanyi” 
sesuai request anggota 
kelompok. 
 

Penutup 
a. Guru BK mengarahkan 

anggota kelompok 
menyimpulkan informasi 
yang telah diberikan dan 
kegiatan yang diperoleh 
pada sesi pertama 

b. Guru BK meminta anggota 
kelompok untuk mengisi 
jurnal refleksi untuk 
mengetahui pengalaman 
yang diperoleh anggota 
kelompok serta harapan 
dan hambatan selama 
mengikuti kegiatan 
konseling kelompok pada 
sesi pertama 

c. Guru BK memberi tugas 
kepada anggota kelompok 
untuk melihat dan 
memahami video dengan 
judul “Kisah Siswa 
Pemulung yang Berprestasi 
di SMPN 273 Jakarta”, 
dengan membagikan link 
youtube video tersebut 

d. Guru BK bersama anggota 
kelompok membuat 
kesepakatan lanjutan pada 
sesi ke dua dan menutup 
sesi dengan salam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 menit 
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Sesi II 

Tahapan/Materi Tujuan Uraian Kegiatan Waktu 

Middle stage 1:  
c. Mengatasi keragu-

raguan konseli 
d. Mempertimbangk

an untuk 
mengubah fokus 
masalah 

1. Anggota kelompok 
dapat 
mengidentifikasi 
pikiran irasional 
yang membawa 
pengalamannya pada 
masalah burnout 

2. Anggota kelompok 
memperoleh 
pemahaman terkait 
model ABC dengan 
lanjutannya DEF 
dalam konseling REP 

3. Anggota kelompok 
menyatakan 
kesanggupan untuk 
mengaplikasikan 
model ABC DEF 
untuk mengubah 
pikiran irasional 
yang terkait dengan 
masalah burnout 

Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi 

dengan mengucap salam, 
membaca doa dan 
pembicaraan topik netral 

b. Guru BK menyampaikan 
tujuan sesi ke dua 

c. Guru BK menanyakan 
kesiapan anggota 
kelompok dalam 
mengikuti sesi sesi ke dua 

d. Guru BK memberikan 
refleksi hasil konseling 
pada sesi pertama. 
 

Kegiatan 
a. Guru BK menanyakan 

tugas rumah kepada 
anggota kelompok yang 
diberikan pada sesi 1 
yaitu hasil pemahaman 
menonton video dengan 
judul “Kisah Siswa 
Pemulung yang 
Berprestasi di SMPN 273 
Jakarta” 

b. Guru BK memutar contoh 
video motivasi tersebut 
dengan bagian-bagian 
terpenting dan mengajak 
anggota kelompok untuk 
menyimak kembali 

c. Guru BK dan anggota 
kelompok 
menghubungkan makna 
video motivasi tersebut 
dengan pembahasan 
mengenai burnout.  

d. Guru BK memberi 
penjelasan bagan model 
ABC-DEF dalam 
konseling REP untuk 

10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 menit 
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mengidentifikasi 
keyakinan irasional yang 
membawa 
pengalamannya terhadap 
masalah burnout yang 
dialami 

e. Guru BK meminta 
anggota kelompok untuk 
membuka kembali daftar 
pikiran irasional pada sesi 
pertama dan mengajak 
anggota kelompok untuk 
mengubah pikiran 
irasional yang terkait 
dengan penyebab burnout  
 

Penutup 
a. Guru BK menyimpulkan 

kegiatan yang diperoleh 
pada sesi ke dua 

b. Guru BK meminta 
anggota kelompok untuk 
mengisi jurnal refleksi 
untuk mengetahui 
pengalaman yang 
diperoleh anggota 
kelompok serta kesan 
pesan selama mengikuti 
kegiatan pada sesi ke dua. 

c. Guru BK bersama anggota 
kelompok membuat 
kesepakatan untuk 
melanjutkan pada sesi ke 
tiga dan menutup sesi 
dengan salam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesi III 

Tahapan/Materi Tujuan Uraian Kegiatan Waktu 

Middle stage 2:  
e. Mengidentifikasi 

dan memodifikasi 
pikiran irasional 
inti 
 

1. Anggota kelompok 
menyadari 
pentingnya 
mengelola burnout 

2. Anggota kelompok 
dapat 

Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi 

dengan mengucapkan 
salam, menyapa anggota 
kelompok, berdoa dan 
membicarakan topik netral 

10 menit 
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f. Mendorong 
konseli untuk 
terlibat dalam 
tugas-tugas yang 
relevan 

mengaplikasikan 
model ABC-DEF 
untuk memodifikasi 
pikiran irasional inti 
yang terkait dengan 
penyebab burnout 
menjadi pikiran 
rasional 

3. Anggota kelompok 
dapat menyusun 
rencana cara 
mereduksi burnout 
dan peningkatan 
motif berprestasi di 
sekolah 

b. Guru BK menyampaikan 
tujuan sesi ke tiga. 

c. Guru BK menanyakan 
kesiapan anggota 
kelompok dalam 
mengikuti sesi ke tiga  

d. Guru BK memberikan 
kesempatan kepada 
anggota kelompok untuk 
menannyakan hal-hal 
yang belum dipahami 
pada sesi ke dua 

e. Guru BK melakukan 
refleksi hasil konseling 
pada sesi sebelumnya 

 
Kegiatan 
a. Guru BK menunjukkan 

salah satu bukti kepada 
anggota kelompok bahwa 
burnout terjadi akibat 
pikiran irasional tentang 
peristiwa yang terdahulu 
dengan berdasarkan 
konsep ABC yang telah 
dijelaskan pada sesi 
sebelumnya 

b. Guru BK menjelaskan 
pikiran-pikiran irasional 
atau yang menimbulkan 
burnout dapat diubah 
sehingga burnout dapat 
direduksi 

c. Guru BK meminta 
anggota kelompok 
membuka kembali daftar 
pikiran irasional yang 
telah dicatat pada sesi 
sebelumnya dan 
membahas ketidaklogisan 
pikirannya dengan teknik 
humor  

d. Guru BK mengajarkan 
dan mengajak anggota 
kelompok untuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 menit 
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menantang atau menolak 
(disputing) pikiran-pikiran 
irasional kemudian 
diubah menjadi keyakinan 
rasional 

e. Guru BK meminta 
anggota kelompok 
menyusun rencana cara 
mereduksi burnout dan 
mendiskusikan  

 
Penutup 

a. Guru BK menyimpulkan 
kegiatan yang diperoleh 
pada sesi ke tiga. 

b. Guru BK meminta 
anggota kelompok untuk 
mengisi jurnal refleksi 
untuk mengetahui 
pengalaman yang 
diperoleh anggota 
kelompok serta kesan 
pesan selama mengikuti 
kegiatan pada sesi ke tiga 

c. Guru BK bersama anggota 
kelompok membuat 
kesepakatan untuk 
melanjutkan pada sesi ke 
empat dan menutup sesi 
dengan salam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesi IV 

Tahapan/Materi Tujuan Uraian Kegiatan Waktu 

Middle stage 3:  
g. Membantu konseli 

menginternalisasi
kan keyakinan 
rasional yang baru 
dengan 
menggunakan 
teknik-teknik 
utama dalam 
konseling REP 
 

1. Anggota kelompok 
mampu 
menginternalisasikan 
keyakinan rasional 
dengan 
menggunakan teknik 
dalam konseling REP 

2. Anggota kelompok 
dapat 
mempertahankan 
keyakinan 

Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi 

dengan mengucapkan 
salam, menyapa anggota 
kelompok, berdoa dan 
membicarakan topik 
netral 

b. Guru BK menyampaikan 
tujuan sesi ke empat 

c. Guru BK menanyakan 
kesiapan anggota 

10 menit 
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h. Mengatasi 
hambatan 
terhadap 
perubahan 

rasionalnya kelompok dalam 
mengikuti sesi ke empat  

d. Guru BK memberikan 
kesempatan kepada 
anggota kelompok untuk 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami pada sesi 
ke tiga 

e. Konselor melakukan 
refleksi hasil konseling 
pada sesi sebelumnya 

 
Kegiatan 
a. Guru BK mengajarkan 

dan meminta anggota 
kelompok 
mengaplikasikan teknik 
presisi semantik, dengan 
menggunakan kalimat 
positif untuk 
mengekspresikan 
keyakinan rasional seperti 
mengganti “tidak dapat 
melakukan x” dengan 
“belum melakukan x” 

b. Guru BK mengajak 
anggota kelompok 
mendiskusikan 
pengalaman 
keberhasilannya dalam 
meraih keinginan/target 

c. Guru BK menyajikan dan 
mengarahkan anggota 
kelompok untuk 
menonton video motivasi 
dengan judul “Unique” 
kemudian mencoba 
memberikan makna video 
tersebut 

d. Guru BK mengarahkan 
angggota kelompok untuk 
merefleksikan makna 
video “Unique” dan 
menghubungkan antara 
analisis video dengan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 menit 
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situasi masalah yang 
dihadapi  

e. Guru BK memberikan 
penguatan kepada 
anggota kelompok untuk 
berusaha 
mempertahankan pikian 
rasional, karena dapat 
berpengaruh positif pada 
emosi dan tingkah 
lakunya 

 
Penutup 

a. Guru BK menyimpulkan 
kegiatan yang diperoleh 
pada sesi ke empat 

b. Guru BK meminta 
anggota kelompok untuk 
mengisi jurnal refleksi 
untuk mengetahui 
pengalaman yang 
diperoleh anggota 
kelompok serta kesan 
pesan selama mengikuti 
kegiatan pada sesi ke 
empat 

c. Guru BK bersama anggota 
kelompok membuat 
kesepakatan untuk 
melanjutkan pada sesi ke 
lima dan menutup sesi 
dengan salam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesi V 

Tahapan/Materi Tujuan Uraian Kegiatan Waktu 

Ending stage 
i. Mendorong 

konseli untuk 
memelihara dan 
meningkatkan apa 
yang telah dicapai 

j. Mendorong 
konseli untuk 
menjadi konselor 

1. Anggota kelompok 
dapat merefleksikan 
secara komprehensif 
tentang pengaruh 
pikiran irasional 
terhadap burnout 
yang dialaminya 

2. Anggota kelompok 
dapat 

Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi 

dengan mengucapkan 
salam, menyapa anggota 
kelompok, berdoa dan 
membicarakan topik 
netral 

b. Guru BK menyampaikan 
tujuan sesi ke lima 

10 menit 
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bagi dirinya 
sendiri 

k. Penghargaan dari 
konselor terhadap 
konseli atas peran 
aktif dalam 
mengikuti sesi 
intervensi 
konseling dan 
penutup 
intervensi 
konseling 

mengaplikasikan 
model ABC-DEF 
pada konseling REP 
dan berpikir rasional 

3. Anggota kelompok 
mengetahui cara 
memahami, 
memantau, 
mengontrol emosi 
serta tingkah laku  

c. Guru BK menanyakan 
kesiapan anggota 
kelompok dalam 
mengikuti sesi ke lima 

d. Guru BK memberikan 
kesempatan kepada 
anggota kelompok untuk 
menanyakan hal-hal yang 
belum dipahami pada sesi 
ke empat 

e. Guru BK melakukan 
refleksi hasil konseling 
pada sesi sebelumnya 

 
Kegiatan 
a. Guru BK mengajak 

anggota kelompok 
menjadi konselor bagi 
dirinya sendiri dengan 
cara meminta anggota 
kelompok mempraktikkan 
“diri rasional” dalam 
menghadapi berbagai 
situasi dengan 
mengaplikasikan model 
ABC-DEF konseling REP 

b. Guru BK meminta 
anggota kelompok 
merefleksikan secara 
singkat tentang 
pengalaman mereduksi 
burnout setelah mengikuti 
kegiatan konseling 
kelompok berbasis REP. 

c. Guru BK mengajarkan 
anggota kelompok cara 
memahami, memantau, 
mengontrol emosi serta 
tingkah laku yang 
bertanggung jawab 

d. Guru BK mengajak 
anggota kelompok 
bertepuk tangan 
sepuasnya dan sekerasnya 
sambil mengucapkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 menit 
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“AKU BISA!!!”  
e. Guru BK memberikan 

reward pada aggota 
kelompok  yang 
bersemangat mengikuti 
keseluruhan konseling 
kelompok REP 

 
Penutup 

a. Guru BK mengucapkan 
terimakasih pada anggota 
kelompok yang telah 
mengikuti kegiatan 
konseling kelompok REP 

b. Guru BK menyimpulkan 
kegiatan dan melakukan 
refleksi hasil konseling 
kelompok berbasis REP 
dengan anggota kelompok 

c. Guru BK memberikan feed 
back pada pernyataan 
setiap anggota kelompok 

d. Guru BK meminta 
anggota kelompok untuk 
mengisi jurnal refleksi 
untuk mengetahui 
pengalaman yang 
diperoleh anggota 
kelompok serta kesan 
pesan selama mengikuti 
kegiatan konseling 
kelompok berbasis REP 

e. Guru BK menutup sesi 
konseling dengan doa dan 
salam 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 menit 
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PETUNJUK KHUSUS  

KONSELING KELOMPOK BERBASIS 

RASIONAL–EMOTIF–PERILAKU 

A. Sesi I 

Begining Stage 

Tujuan : 

1. Terciptanya rapport yang baik, komunikasi yang akrab, saling percaya, 
saling menerima tanpa syarat, dan saling mendukung antara anggota 
kelompok dan Guru BK 

2. Anggota kelompok siap dan bersedia mengikuti kegiatan konseling 
kelompok berbasis REP untuk mereduksi burnout 

3. Anggota kelompok memahami tujuan, peran, tugas dan aktif selama 
mengikuti sesi konseling kelompok  

4. Anggota kelompok memahami tujuan dan inti sesi intervensi konseling 
yang akan dilaksanakan 

5. Anggota kelompok mengenal dan memperoleh pemahaman terkait model 

ABC dalam konseling REP 

 

Media : 

1. Peraturan Kegiatan Konseling Kelompok Rasional-Emotif-Perilaku 

2. Lembar Ice Breaking “Hai...siapa dia?” 

3. Formulir Kesediaan Mengikuti Konseling Kelompok Rasional-Emotif-

Perilaku (inform consent) 

4. Power point degan materi rasional 

5. Lembar identifikasi pikiran irasional “Pikiranku ini...???” 

6. Lembar refleksi diri 

7. Lembar observasi Kegiatan 

Waktu : 1 x 60 menit 

Pelaksanaan :  

 Pembukaan 

a. Guru BK memulai sesi dengan mengucap salam, menyapa, berdoa dan 

menyampaikan topik netral serta mengajak ice breaking anggota kelompok 

b. Guru BK menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam mengikuti sesi 

BAB 3 
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konseling dan membuat kesepakatan tentang peraturan dan tugas dalam 

sesi konseling kelompok berbasis REP. 

 

 Kegiatan 

a. Guru BK menunjukkan dan menjelaskan formulir kesedian (inform 
consent) serta meminta anggota kelompok mengisi formulir tersebut, 
sebagai wujud kesedian anggota kelompok mengikuti konseling 
kelompok berbasis REP 

b. Guru BK menjelaskan tujuan umum dan garis besar sesi intervensi 
konseling, serta manfaat yang diperoleh dari mengikuti sesi intervensi 
konseling kelompok 

c. Guru BK menjelaskan pada anggota kelompok berpotensi mengalami 
burnout, beserta penyebab dan dampak yang ditimbulkan 

d. Guru BK menjelaskan materi tentang konsep burnout dan bagan model 
ABC dalam konseling REP kepada anggota kelompok 

e. Guru BK membantu anggota kelompok mengidentifikasi pikiran-pikiran 
yang muncul dan memeriksa apakah pikiran tersebut termasuk dalam 
pikiran rasional atau irasional, kemudian anggota kelompok diminta 
mendaftar pikiran yang termasuk dalam kategori pikiran irasional 
(lembar “pikiranku ini???” 

f. Guru BK mengajak anggota kelompok refreshing dengan memberikan 
pilihan “joged tik-tok” atau “menyanyi” sesuai request anggota kelompok. 

 

 Penutup 

a. Guru BK mengarahkan anggota kelompok menyimpulkan informasi yang 

telah diberikan dan kegiatan yang diperoleh pada sesi pertama 

b. Guru BK meminta anggota kelompok untuk mengisi jurnal refleksi untuk 

mengetahui pengalaman yang diperoleh anggota kelompok serta harapan 

dan hambatan selama mengikuti kegiatan konseling kelompok pada sesi 

pertama 

c. Guru BK memberi tugas kepada anggota kelompok untuk melihat dan 

memahami video dengan judul “Kisah Siswa Pemulung yang Berprestasi 

di SMPN 273 Jakarta”, dengan membagikan link youtube video tersebut 

d. Guru BK bersama anggota kelompok membuat kesepakatan lanjutan pada 

sesi ke dua dan menutup sesi dengan salam. 
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Lampiran Sesi I 
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 PERATURAN KEGIATAN KONSELING KELOMPOK  

RASIONAL-EMOTIF-PERILAKU 
 

Apabila siswa sudah menandatangani kontrak kesediaan dan 

kesepakatan mengikuti kegiatan konseling kelompok, maka siswa 

dilarang mengundurkan diri tanpa kesepakatan dan ijin dari ketua 

dan anggota kelompok 

Hadir tepat waktu pada setiap sesi konseling sesuai dengan jadual 

yang telah disepakati  

Selama proses konseling kelompok berlangsung, siswa dilarang 

meninggalkan ruangan 

Berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan yang dilakukan 

Berkomunikasi dan bersikap sopan santun selama kegiatan 

berlangsung 

Mampu menjaga rahasia, saling percaya dan saling menerima tanpa 

syarat 

Apabila siswa tidak dapat mengikuti sesi konseling karena ada 

kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, maka mengajukan 

kesepakatan dengan konselor 
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FORMULIR KESEDIAAN (INFORM CONSENT) 

MENGIKUTI KONSELING KELOMPOK RASIONAL-EMOTIF-

PERILAKU 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

Nama  : .................................................................................................... 

Kelas  : .................................................................................................... 

 

Sekolah : .................................................................................................... 

 

Dengan ini saya bersedia mengikuti seluruh kegiatan konseling 

kelompok rasional-emotif-perilaku untuk mereduksi burnout sampai 

selesai dan menaati semua peraturan yang telah disepakati. 

 

 

 

 

 

Nganjuk, .................. 20.... 

 

 

 

(..........................................) 
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Kegiatan ICE BREAKING: Hai...Siapa Dia? 
 

Setting : Kelompok 

Waktu : 15 menit 

Tempat : Dalam ruangan 

Alat bantu : Kertas dan bolpoint/pensil 

 

 TUJUAN : 

Anggota kelompok rileks, enjoy dan terbangun hubungan yang akrab serta suasana 

yang siap untuk mengikuti sesi selanjutnya dalam waktu yang relatif singkat 

  

 PROSEDUR 

1. Guru BK memberikan penejelasan di awal pertemuan tentang perlunya saling 

berkenalan antar anggota kelompok dan guru BK 

2. Guru BK menginformasikan tata cara perkenalan yang dimaksud dalam kegiatan 

tersebut 

3. Guru BK menyiapkan potongan kertas yang dilipat dan masing-masing terdapat 

satu huruf berurutan 

4. Setiap anggota kelompok mengambil satu lipatan kertas tersebut dan membuka 

lipatan tersebut bersama-sama 

5. Anggota kelompok diminta untuk duduk sesuai urutan huruf dan duduk di 

samping kanan guru BK dimulai dari yang mendapatkan huruf A 

6. Guru BK memberikan waktu kepada anggota kelompok untuk menuliskan: nama 

panggilan;  hobi dan cita-cita pada kertas yang telah disediakan 

7. Perkenalan dimulai dari anggota kelompok yang mendapatkan urutan huruf A, 

dengan cara “Haiii..Nama saya..... hobiku........... dan cita-citaku......... Aamiin” 

8. Selanjutnnya anggota kelompok dengan urutan huruf A memberikan kertas 

“Haiii..Nama saya.....” kepada anggota kelompok dengan urutan huruf B dan 

meminta untuk menghafalkan isi perkenalan tersebut 

9. Guru BK meminta anggota kelompok kedua untuk mengulang kalimat 
anggota kelompok pertama, baru kemudian memperkenalkan dirinya 
sendiri, misal : teman saya Resti, hobi menggambar, dan saya Sinta, hobi 
bersepeda. 

10. Anggota kelompok selanjutnya harus mengulang kalimat 2 anggota 
kelompok sebelumnya sebelum memperkenalkan diri, demikian seterusnya 
sampai seluruh anggota kelompok memperoleh gilirannya. 

11. Apabila anggota kelompok tidak dapat mengingat nama dan apa yang 
dikatakan 2 anggota kelompok lainnya, maka ia harus menanyakan langsung 
pada yang bersangkutan: ‘halo..siapa dia?’ dengan menunjuk anggota 
kelompok yang dimaksud. 
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12. Guru BK mengamati setiap anggota kelompok yang memperkenalkan dirinya 

dan anggota kelompok lainnya. Jika perlu berikan sedikit komentar kepada 

anggota kelompok yang telah melakukannya 

13. Jangan lupa berikan tepuk tangan yang meriah untuk setiap anggota kelompok 

yang telah memperkenalkan temannya. 

 

 

 

 

LEMBAR PERKENALAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haiii...Nama saya… 
 
 
Namaku : .............................................................................. 
 
Hobiku : .............................................................................. 
 
Cita-citaku : .............................................................................. 
    Aamiin 
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Materi Tahap Rasional 

 

Apa itu burnout? 

Burnout merupakan keadaan kelelahan fisik, mental, sikap dan emosi 

individu karena keterlibatan yang intensif dengan tugas dalam jangka waktu yang 

panjang. Selain itu burnout adalah bentuk penarikan diri secara psikologis dalam 

merespon stress yang berlebihan atau terhadap ketidakpuasan. Bunrout  muncul 

dari adanya proses pengulangan belajar yang tidak mendatangkan prestasi atau 

hasil yang memuaskan, sehingga membuat individu letih baik secara fisik maupun 

psikis. Walaupun pada kenyataannya, ketahanan dari setiap individu terhadap 

tuntutan lingkungan berbeda-beda, namun setiap individu memiliki peluang yang 

sama besar mengalami burnout. 

 

Apa penyebab terjadinya burnout? 

Burnout dapat terjadi karena faktor lingkungan belajar yakni diantaranya, 

tugas yang berat, jam belajar yang padat, tanggung jawab yang harus dipikul, 

pekerjaan rutin maupun yang bukan rutin dan pekerjaan administrasi lainnya yang 

melampui kapasitas serta kemampuan dirinya. Hubungan yang kurang baik dengan 

teman belajar, atau dengan guru menjadi pemicu munculnya kejenuhan pada 

anggota kelompok didik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan nilai pribadi, 

perbedaan pendekatan dalam melihat permasalahan, dan mengutamakan 

kepentingan pribadi dalam kompetisi belajar. Selain itu, banyak faktor-faktor lain 

yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi penyebab burnout sebagai 

berikut. 

a. Karakteristik pribadi. faktor individual yang mencakup personality traits berperan 

besar dalam menimbulkan stres hingga burnout. Lima karakteristik kepribadian 

yang perlu dipertimbangkan dan telah dibuktikan mempengaruhi pada individu 

terhadap burnout adalah neurotic anxiety, tipe pola perilaku, locus of control, 

flexibility dan kepribadian introvert. Kemampuan yang rendah dalam 

mengendalikan emosi juga merupakan salah satu karakteristik kepribadian yang 

menimbulkan burnout.  
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b. Dukungan sosial. Hubungan yang baik dengan teman sekolah merupakan salah 

satu faktor yang membuat siswa sukses dalam proses pembelajarannya. 

Sedangkan keacuhan teman, ketidakpekaan guru dan sekolah, orang tua yang 

tidak peduli, kurangnya apresiasi masyarakat terhadap prestasi siswa, ruang kelas 

yang terlalu padat, tugas akademik yang berlebihan, bangunan fisik sekolah yang 

tidak baik, hilangnya otonomi, dan keuangan yang tidak memadai merupakan 

beberapa faktor lingkungan sosial yang turut berperan menimbulkan burnout. 

Hal ini menunjukkan bahwa kejenuhan belajar sangat rentan terjadi jika individu 

tidak memiliki kualitas hubungan yang baik dengan lingkungan belajar. 

c. Beban Akademis yang berlebihan (Courseload). Beban akademis yang berlebihan 

memiliki hubungan yang positif dengan kejenuhan belajar yang dialami oleh 

siswa. Dalam mengikuti kegiatan belajar, individu memerlukan waktu dan tenaga 

untuk memahami orang lain dalam berinteraksi di kelas. Faktor lain yang 

memberikan kontribusi terhadap kejenuhan belajar adalah persepsi siswa 

terhadap beban kerja akademis. Ketika siswa mempersepsikan beban tugas 

menjadi beban berlebih bagi mereka, maka itu akan menyebabkan lemahnya 

motivasi, menurunnya prestasi dan merasa gagal. 

 

Apa saja gejala burnout? 

Indikator siswa mengalami burnout sebagai berikut; (1) resistensi yang tinggi 

untuk pergi belajar setiap hari; (2) terdapat perasaan gagal dalam diri; (3) cepat 

marah dan sering kesal; (4) rasa bersalah dan menyalahkan; (5) keengganan dan 

ketidakberdayaan; (6) negatifisme; (7) isolasi dan penarikan diri; (8) perasaan capek 

dan lelah setiap hari; (9) sering memperhatikan jam saat belajar; (10) sangat pegal 

saat belajar; (11) hilang perasaan positif terhadap teman; (12) menunda kontak 

dengan teman atau dosen, membatasi telepon dari orang lain; (13) 

menyamaratakan orang; (14) tidak mampu menyimak apa yang orang lain 

ceritakan; (15) merasa tidak dinamis; (16) sinisme terhadap orang lain dan sikap 

menyalahkan; (17) gangguan tidur / sulit tidur; (18) menghindari diskusi mengenai 

kegiatan belajar dengan teman; (19) asyik dengan diri sendiri; (20) mendukung 

tindakan untuk melakukan perilaku, misalnya menggunakan obat penenang; (21) 

sering demam dan flu; (22) sering sakit kepala dan gangguan pencernaan; (23) kaku 
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dalam berpikir dan resisten terhadap perubahan; (24) rasa curiga berlebihan dan 

paranoid; (25) penggunaan obat-obatan yang berlebihan; (26) konflik dengan 

kawan, guru, dan keluarga; (27) sering membolos. 

 

Apa akibat burnout? 

Dampak dari kejenuhan belajar adalah menjadikan siswa tidak produktif 

dalam belajar dan potensi yang dimilikinya terhambat. Selain itu, bentuk resistensi 

lain dari kejenuhan belajar juga mengakibatkan proses pembelajaran menjadi tidak 

efektif dan tidak kondusifnya iklim emosional di dalam kelas. Hal ini terjadi karena 

siswa mengalami keletihan secara fisik, mental dan emosional. 

 

Bagaimana cara mengatasi burnout? 

Konseling yang bisa digunakan untuk mereduksi burnout anggota kelompok, 

salah satunya dengan konseling rasional-emotif-perilaku (REP). Konseling REP akan 

membantu anggota kelompok mengidentifikasi pikiran-pikiran irasional yang 

menyebabkan terjadinya burnout. Selain itu konseling REP juga membantu 

mengarahkan anggota kelompok bagaimana mengubah pikiran irasional dan 

menggantinya dengan keyakinan rasional untuk mengubah perasaan dan perilaku 

menjadi lebih baik dan lebih fungsional. Terdapat model ABC dalam konseling REP 

yang digunakan untuk mengidentifikasi gejala perilaku yang muncul pada individu. 

Penjelasannya sebagai berikut. 

 

  A        B          C 

  Activating Event     Belief  Consequence Emotional 

 

 

Contoh aplikasi model ABC dalam konsep burnout :  

A : Hari senin terdapat empat mata pelajaran yaitu mata pelajaran W, X, Y, 

dan Z. Guru mata pelajaran W memberikan tugas 10 soal, guru mata 

pelajaran X tidak memberikan tugas, sedangkan mata pelajaran Y ada 

tugas 5 soal, dan guru mata pelajaran Z juga memberikan tugas 5 soal. 

Waktu pengumpulan tugas bersamaan yaitu pertemuan minggu depan. 

B : Kamu berpikir bahwa tugasnya sangat banyak dan harus menyelesaikan 

semua tugas secepat mungkin dengan maksimal. 

C : Mengerjakan tugas hingga larut malam bahkan kurang tidur. Sehingga 

beberapa hari kemudian merasa lelah dan mudah emosi dengan teman 

atau keluarga. 

 

 Pada sesi kali pertama konselor meminta anggota kelompok untuk mengisi 

lembar “Pikiranku ini...???”. Anggota kelompok mengisi lembar tugas di bawah 

ini untuk mengetahui pikiran irasional yang berkaitan dengan penyebab burnout. 
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Pikiranku ini...???  
 
 
   

A : ......................................................................................................................... 

B : .........................................................................................................................  

C : ......................................................................................................................... 

  

   

A : ......................................................................................................................... 

B : ......................................................................................................................... 

C : .........................................................................................................................  

 

   

A : ......................................................................................................................... 

B : ......................................................................................................................... 

C : ......................................................................................................................... 

 

 

 

 
     Sumber gambar: https://id.depositphotos.com/395720702/stock-illustration-facial-expressions-thinking-upper-body.html 
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 LEMBAR REFLEKSI DIRI  

 

Hari/tanggal  : .................................................................................................... 

Nama   : .................................................................................................... 

Kelas   : .................................................................................................... 

 

Pengalaman yang diperoleh selama sesi I 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Kendala yang ditemui pada sesi I 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Nganjuk, ..................... 20..... 

 

 

(.......................................) 
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LEMBAR OBSERVASI 
KEGIATAN KONSELING KELOMPOK RASIONAL-EMOTIF-PERILAKU 

SESI I 
 

Nama observer : ........................................................................................................ 
Waktu pengamatan : ........................................................................................................ 
Petunjuk :  

1. Lakukan pengamatan dengan cermat, dan beri penilaian dengan jujur serta 
objektif pada setiap tahap kegiatan konselling kelompok rasional-emotif-
perilaku pada sesi pertama. 

2. Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai 
3. Keterangan penilaian : 

T   : Terlaksana    TT    : Tidak Terlaksana 

No. Aktivitas 
Penilaian 

T TT 

1.  Pembukaan 
a. Guru BK memulai sesi dengan mengucap salam, menyapa, 

berdoa dan menyampaikan topik netral serta mengajak ice 
breaking anggota kelompok 

b. Guru BK menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam 
mengikuti sesi konseling dan membuat kesepakatan tentang 
peraturan dan tugas dalam sesi konseling kelompok berbasis 
REP 

  

2.  Kegiatan 
a. Guru BK menunjukkan dan menjelaskan formulir kesedian 

(inform consent) serta meminta anggota kelompok mengisi 

formulir tersebut, sebagai wujud kesedian anggota kelompok 

mengikuti konseling kelompok berbasis REP 

b. Guru BK menjelaskan tujuan umum dan garis besar sesi 

intervensi konseling, serta manfaat yang diperoleh dari 

mengikuti sesi intervensi konseling kelompok 

c. Guru BK menjelaskan pada anggota kelompok berpotensi 

mengalami burnout, beserta penyebab dan dampak yang 

ditimbulkan 

d. Guru BK menjelaskan materi tentang konsep burnout dan 

bagan model ABC dalam konseling REP kepada anggota 

kelompok 

e. Guru BK membantu anggota kelompok mengidentifikasi 

pikiran-pikiran yang muncul dan memeriksa apakah pikiran 

tersebut termasuk dalam pikiran rasional atau irasional, 

kemudian anggota kelompok diminta mendaftar pikiran yang 

termasuk dalam kategori pikiran irasional (lembar “pikiranku 
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ini???” 

f. Guru BK mengajak anggota kelompok refreshing dengan 

memberikan pilihan “joged tik-tok” atau “menyanyi” sesuai 

request anggota kelompok. 

 

3.  Penutup 
a. Guru BK mengarahkan anggota kelompok menyimpulkan 

informasi yang telah diberikan dan kegiatan yang diperoleh 
pada sesi pertama 

b. Guru BK meminta anggota kelompok untuk mengisi jurnal 
refleksi untuk mengetahui pengalaman yang diperoleh 
anggota kelompok serta harapan dan hambatan selama 
mengikuti kegiatan konseling kelompok pada sesi pertama 

c. Guru BK memberi tugas kepada anggota kelompok untuk 
melihat dan memahami video dengan judul “Kisah Siswa 
Pemulung yang Berprestasi di SMPN 273 Jakarta”, dengan 
membagikan link youtube video tersebut 

d. Guru BK bersama anggota kelompok membuat kesepakatan 
lanjutan pada sesi ke dua dan menutup sesi dengan salam. 

  

 
 

Catatan  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

Nganjuk, ...........................20... 

Observer 

 

 

 

(................................................) 
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B. Sesi II 

Middle stage 1 

Tujuan : 

1. Anggota kelompok dapat mengidentifikasi pikiran irasional yang membawa 
pengalamannya pada masalah burnout 

2. Anggota kelompok memperoleh pemahaman terkait model ABC dengan 
lanjutannya DEF dalam konseling REP 

3. Anggota kelompok menyatakan kesanggupan untuk mengaplikasikan 
model ABC DEF untuk mengubah pikiran irasional yang terkait dengan 
masalah burnout 

Media : 

1. Lembar identifikasi pikiran irasional “Pikiranku ini...???” 

2. Video motivasi “Kisah Siswa Pemulung yang Berprestasi di SMPN 273 

Jakarta” 

3. Lembar identifikasi model ABC-DEF 

4. Lembar refleksi diri 

5. Lembar observasi Kegiatan 

Waktu : 1 x 50 menit 

Pelaksanaan :  

 Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi dengan mengucap salam, membaca doa dan 

pembicaraan topik netral 
b. Guru BK menyampaikan tujuan sesi ke dua 
c. Guru BK memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada sesi pertama 
d. Guru BK menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam mengikuti sesi 

ke dua 
e. Guru BK memberikan refleksi hasil konseling pada sesi pertama 

 
 Kegiatan 

a. Guru BK menanyakan tugas rumah kepada anggota kelompok yang 
diberikan pada sesi pertama yaitu hasil pemahaman menonton video 
dengan judul “Kisah Siswa Pemulung yang Berprestasi di SMPN 273 
Jakarta” 

b. Guru BK memutar contoh video motivasi tersebut dengan bagian-bagian 
terpenting dan mengajak anggota kelompok untuk menyimak kembali 

c. Guru BK dan anggota kelompok menghubungkan makna video motivasi 
tersebut dengan pembahasan mengenai burnout 

d. Guru BK memberi penjelasan bagan model ABC-DEF dalam konseling 
REP untuk mengidentifikasi keyakinan irasional yang membawa 
pengalamannya terhadap masalah burnout yang dialami 
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e. Guru BK meminta anggota kelompok untuk membuka kembali daftar 
pikiran irasional pada sesi pertama dan mengajak anggota kelompok 
untuk mengubah pikiran irasional yang terkait dengan penyebab burnout  

 
 Penutup 

a. Guru BK menyimpulkan kegiatan yang diperoleh pada sesi ke dua 
b. Guru BK meminta anggota kelompok untuk mengisi jurnal refleksi untuk 

mengetahui pengalaman yang diperoleh anggota kelompok serta kesan 
pesan selama mengikuti kegiatan pada sesi ke dua 

c. Guru BK bersama anggota kelompok membuat kesepakatan untuk 
melanjutkan pada sesi ke tiga dan menutup sesi dengan salam 
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Lampiran Sesi II 
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 Konselor mengajak anggota kelompok menyaksikan kembali dan memahami 

makna video dengan judul “Kisah Siswa Pemulung yang Berprestasi di SMPN 

273 Jakarta”, dengan membagikan link youtube video yang tersedia di 

https://youtu.be/RZjL_9yoUPI  

 Video tersebut menceritakan kegigihan seorang siswa yang bekerja sambilan 

sebagai pemulung tetapi memiliki prestasi di bidang akademik. Siswa tersebut 

bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Namun demikian, siswa 

tersebut dapat membagi waktu dengan baik, memiliki motivasi berprestasi 

yang tinggi dan memiliki cita-cita menjadi profesor. Diharapkan anggota 

kelompok dapat menjadikan contoh kisah tersebut dalam mereduksi burnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Apa makna yang Anda dapatkan dari video Kisah Siswa 

Pemulung yang Berprestasi di SMPN 273 Jakarta?” 

 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
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Identifikasi Model ABC DEF 

Model ABC merupakan sebuah teori untuk menjelaskan gejala perilaku 

yang muncul pada individu. A (Activating Event) adalah keberadaan suatu 

fakta, peristiwa, tingkah laku atau sikap seseorang, B (Belief) merupakan 

pikiran individu tentang A yang menjadi penyebab C, dan C (Consequence) 

merupakan konsekuensi atau reaksi emosional seseorang yang dapat layak 

maupun tidak layak. Individu berupaya melawan dengan D (Disputing 

Intervention) pikiran irasional itu agar dapat menikmati dampak-dampak E 

(Effective New Philosophy) psikologis positif dari pikiran rasional sehingga 

dapat menemukan perasaan yang baru yang digambarkan dengan F (New 

Feeling). Contoh identifikasi ABC DEF sebagai berikut. 

 

A : Hari senin terdapat empat mata pelajaran yaitu mata pelajaran W, X, Y, dan 
Z. Guru mata pelajaran W memberikan tugas 10 soal, guru mata pelajaran X 
tidak memberikan tugas, sedangkan mata pelajaran Y ada tugas 5 soal, dan 
guru mata pelajaran Z memberikan tugas 5 soal. Waktu pengumpulan tugas 
bersamaan yaitu pertemuan minggu depan. 
 

B : Kamu berpikir bahwa tugasnya sangat banyak dan harus menyelesaikan 
semua tugas secepat mungkin dengan maksimal. 

C : Mengerjakan tugas hingga larut malam bahkan kurang tidur. Sehingga 
beberapa hari kemudian merasa lelah dan mudah emosi dengan teman atau 
keluarga. 

D : Melawan belief (B) dengan mengganti kata “harus” menjadi “berusaha atau 
berupaya” dan “maksimal” menjadi “optimal” 

E : “Tugasnya sangat banyak dan saya berusaha menyelesaikan semua 
seoptimal mungkin” 

F : Perasaan lebih enjoy 
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 LEMBAR REFLEKSI DIRI  

 

Hari/tanggal  : .................................................................................................... 

Nama   : .................................................................................................... 

Kelas   : .................................................................................................... 

 

Pengalaman yang diperoleh selama sesi II 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Kendala yang ditemui pada sesi II 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Nganjuk, ................................... 20..... 

 

 

(...........................................................) 



         Buku Konselor ››› 
              Paket Konseling Kelompok Rasional-Emotif-Perilaku 

 

41 

              

LEMBAR OBSERVASI 
KEGIATAN KONSELING KELOMPOK RASIONAL-EMOTIF-PERILAKU 

SESI II 
 

Nama observer : ........................................................................................................ 
Waktu pengamatan : ........................................................................................................ 
Petunjuk :  

1. Lakukan pengamatan dengan cermat, dan beri penilaian dengan jujur serta 
objektif pada setiap tahap kegiatan konselling kelompok rasional-emotif-
perilaku pada sesi pertama. 

2. Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai 
3. Keterangan penilaian : 

T   : Terlaksana    TT    : Tidak Terlaksana 

No. Aktivitas 
Penilaian 

T TT 

1.  Pembukaan 
a.  Guru BK membuka sesi dengan mengucap salam, membaca 

doa dan pembicaraan topik netral 
b. Guru BK menyampaikan tujuan sesi ke dua 
c. Guru BK memberikan kesempatan kepada anggota 

kelompok untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
pada sesi pertama 

d. Guru BK menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam 
mengikuti sesi ke dua 

e. Guru BK memberikan refleksi hasil konseling pada sesi 
pertama 

  

2.  Kegiatan 
a. Guru BK menanyakan tugas rumah kepada anggota 

kelompok yang diberikan pada sesi pertama yaitu hasil 
pemahaman menonton video dengan judul “Kisah Siswa 
Pemulung yang Berprestasi di SMPN 273 Jakarta” 

b. Guru BK memutar contoh video motivasi tersebut dengan 
bagian-bagian terpenting dan mengajak anggota kelompok 
untuk menyimak kembali 

c. Guru BK dan anggota kelompok menghubungkan makna 
video motivasi tersebut dengan pembahasan mengenai 
burnout 

d. Guru BK memberi penjelasan bagan model ABC-DEF dalam 
konseling REP untuk mengidentifikasi keyakinan irasional 
yang membawa pengalamannya terhadap masalah burnout 
yang dialami 

e. Guru BK meminta anggota kelompok untuk membuka 
kembali daftar pikiran irasional pada sesi pertama dan 
mengajak anggota kelompok untuk mengubah pikiran 
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irasional yang terkait dengan penyebab burnout. 

3.  Penutup 
a. Guru BK menyimpulkan kegiatan yang diperoleh pada sesi 

ke dua 
b. Guru BK meminta anggota kelompok untuk mengisi jurnal 

refleksi untuk mengetahui pengalaman yang diperoleh 
anggota kelompok serta kesan pesan selama mengikuti 
kegiatan pada sesi ke dua. 

c. Guru BK bersama anggota kelompok membuat kesepakatan 
untuk melanjutkan pada sesi ke tiga dan menutup sesi 
dengan salam. 

  

 
Catatan  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

Nganjuk, ...........................20... 

Observer 

 

 

 

(................................................) 
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C. Sesi III 

Middle stage 2 

Tujuan : 

1. Anggota kelompok menyadari pentingnya mengelola burnout 
2. Anggota kelompok dapat mengaplikasikan model ABC-DEF untuk 

memodifikasi pikiran irasional inti yang terkait dengan penyebab burnout 
menjadi pikiran rasional 

3. Anggota kelompok dapat menyusun rencana cara mereduksi burnout dan 
peningkatan motif berprestasi di sekolah 
 

Media : 

1. Lembar Disputing “Yuk...Dilawan” 

2. Lembar “Rencanaku...” 

3. Lembar refleksi diri 

4. Lembar observasi Kegiatan 

Waktu : 1 x 50 menit 

Pelaksanaan :  

 Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi dengan mengucapkan salam, menyapa anggota 

kelompok, berdoa dan membicarakan topik netral 
b. Guru BK menyampaikan tujuan sesi ke tiga. 
c. Guru BK menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam mengikuti sesi 

ke tiga  
d. Guru BK memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada sesi ke dua 
e. Guru BK melakukan refleksi hasil konseling pada sesi sebelumnya 

 
 
 Kegiatan 

a. Guru BK menunjukkan salah satu bukti kepada anggota kelompok bahwa 
burnout terjadi akibat pikiran irasional tentang peristiwa yang terdahulu 
dengan berdasarkan konsep ABC yang telah dijelaskan pada sesi 
sebelumnya 

b. Guru BK menjelaskan pikiran-pikiran irasional atau yang menimbulkan 
burnout dapat diubah sehingga burnout dapat direduksi 

c. Guru BK meminta anggota kelompok membuka kembali daftar pikiran 
irasional yang telah dicatat pada sesi sebelumnya dan membahas 
ketidaklogisan pikirannya dengan teknik humor  

d. Guru BK mengajarkan dan mengajak anggota kelompok untuk 
menantang atau menolak (disputing) pikiran-pikiran irasional kemudian 
diubah menjadi keyakinan rasional 

e. Guru BK meminta anggota kelompok menyusun rencana cara mereduksi 
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burnout dan mendiskusikan 
 

 Penutup 
a. Guru BK menyimpulkan kegiatan yang diperoleh pada sesi ke tiga 
b. Guru BK meminta anggota kelompok untuk mengisi jurnal refleksi untuk 

mengetahui pengalaman yang diperoleh anggota kelompok serta kesan 
pesan selama mengikuti kegiatan pada sesi ke tiga 

c. Guru BK bersama anggota kelompok membuat kesepakatan untuk 
melanjutkan pada sesi ke empat dan menutup sesi dengan salam 
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Lampiran Sesi III 
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Lanjutan dari “Pikiranku ini...??? (halaman 31)” 

   

D : .................................................................................................................................. 

E : .................................................................................................................................. 

F : .................................................................................................................................. 

  

   

D : .................................................................................................................................. 

E : .................................................................................................................................. 

F : .................................................................................................................................. 

 

   

D : .................................................................................................................................. 

E : .................................................................................................................................. 

F : .................................................................................................................................. 
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Rencanaku..... 

 

“Ketika aku sedang jenuh” 

Pernyataan Positifku 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Yang aku rencanakan untuk mewujudkannya 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Kendalaku 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Cara mengatasinya 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

Sumber gambar : https://radinus.wordpress.com/2014/07/15/ide-3/ 
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 LEMBAR REFLEKSI DIRI  

 

Hari/tanggal  : .................................................................................................... 

Nama   : .................................................................................................... 

Kelas   : .................................................................................................... 

 

Pengalaman yang diperoleh selama sesi III 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Kendala yang ditemui pada sesi III 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Nganjuk, ................................... 20.... 

 

 

(...........................................................) 
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LEMBAR OBSERVASI 
KEGIATAN KONSELING KELOMPOK RASIONAL-EMOTIF-PERILAKU 

SESI III 
 

Nama observer : ........................................................................................................ 
Waktu pengamatan : ........................................................................................................ 
Petunjuk :  

1. Lakukan pengamatan dengan cermat, dan beri penilaian dengan jujur serta 
objektif pada setiap tahap kegiatan konselling kelompok rasional-emotif-
perilaku pada sesi pertama. 

2. Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai 
3. Keterangan penilaian : 

T   : Terlaksana    TT    : Tidak Terlaksana 

No. Aktivitas 
Penilaian 

T TT 

1.  Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi dengan mengucapkan salam, 

menyapa anggota kelompok, berdoa dan membicarakan 
topik netral 

b. Guru BK menyampaikan tujuan sesi ke tiga. 
c. Guru BK menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam 

mengikuti sesi ke tiga  
d. Guru BK memberikan kesempatan kepada anggota 

kelompok untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
pada sesi ke dua 

e. Guru BK melakukan refleksi hasil konseling pada sesi 
sebelumnya 

  

2.  Kegiatan 
a. Guru BK menunjukkan salah satu bukti kepada anggota 

kelompok bahwa burnout terjadi akibat pikiran irasional 
tentang peristiwa yang terdahulu dengan berdasarkan 
konsep ABC yang telah dijelaskan pada sesi sebelumnya 

b. Guru BK menjelaskan pikiran-pikiran irasional atau yang 
menimbulkan burnout dapat diubah sehingga burnout dapat 
direduksi 

c. Guru BK meminta anggota kelompok membuka kembali 
daftar pikiran irasional yang telah dicatat pada sesi 
sebelumnya dan membahas ketidaklogisan pikirannya 
dengan teknik humor  

d. Guru BK mengajarkan dan mengajak anggota kelompok 
untuk menantang atau menolak (disputing) pikiran-pikiran 
irasional kemudian diubah menjadi keyakinan rasional 

e. Guru BK meminta anggota kelompok menyusun rencana 
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cara mereduksi burnout dan mendiskusikan 

3.  Penutup 
a. Guru BK menyimpulkan kegiatan yang diperoleh pada sesi 

ke tiga 
b. Guru BK meminta anggota kelompok untuk mengisi jurnal 

refleksi untuk mengetahui pengalaman yang diperoleh 
anggota kelompok serta kesan pesan selama mengikuti 
kegiatan pada sesi ke tiga 

c. Guru BK bersama anggota kelompok membuat kesepakatan 
untuk melanjutkan pada sesi ke empat dan menutup sesi 
dengan salam 
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D. Sesi IV 

Middle stage 3 

Tujuan : 

1. Anggota kelompok mampu menginternalisasikan keyakinan rasional dengan 
menggunakan teknik dalam konseling REP 

2. Anggota kelompok dapat mempertahankan keyakinan rasionalnya  

Media : 

1. Lembar Presisi Semantik “Dicoba Aja...” 

2. Video motivasi “Unique” 

3. Lembar refleksi diri 

4. Lembar observasi Kegiatan 

Waktu : 1 x 50 menit 

Pelaksanaan :  

 Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi dengan mengucapkan salam, menyapa anggota 

kelompok, berdoa dan membicarakan topik netral 
b. Guru BK menyampaikan tujuan sesi ke empat 
c. Guru BK menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam mengikuti sesi 

ke empat  
d. Guru BK memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada sesi ke tiga 
e. Konselor melakukan refleksi hasil konseling pada sesi sebelumnya 

 
 Kegiatan 

a. Guru BK mengajarkan dan meminta anggota kelompok mengaplikasikan 
teknik presisi semantik, dengan menggunakan kalimat positif untuk 
mengekspresikan keyakinan rasional seperti mengganti “tidak dapat 
melakukan x” dengan “belum melakukan x” 

b. Guru BK mengajak anggota kelompok mendiskusikan pengalaman 
keberhasilannya dalam meraih keinginan/target 

c. Guru BK menyajikan dan mengarahkan anggota kelompok untuk 
menonton video motivasi dengan judul “Unique” kemudian mencoba 
memberikan makna video tersebut 

d. Guru BK mengarahkan angggota kelompok untuk merefleksikan makna 
video “Unique” dan menghubungkan antara analisis video dengan situasi 
masalah yang dihadapi  

e. Guru BK memberikan penguatan kepada anggota kelompok untuk 
berusaha mempertahankan pikian rasional, karena dapat berpengaruh 
positif pada emosi dan tingkah lakunya 
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 Penutup 
a. Guru BK menyimpulkan kegiatan yang diperoleh pada sesi ke empat 
b. Guru BK meminta anggota kelompok untuk mengisi jurnal refleksi untuk 

mengetahui pengalaman yang diperoleh anggota kelompok serta kesan 
pesan selama mengikuti kegiatan pada sesi ke empat 

c. Guru BK bersama anggota kelompok membuat kesepakatan untuk 
melanjutkan pada sesi ke lima dan menutup sesi dengan salam 
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Lampiran Sesi IV 
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 Dicoba Aja....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber gambar: 
 https://za.pinterest.com/pin/815644182489709864/ 

Kalimat (-) 

 

 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

Kalimat (+) 

 

 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

https://za.pinterest.com/pin/815644182489709864/
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 Konselor mengajak anggota kelompok menyaksikan dan merefleksikan makna 

video “Unique”, dengan membagikan link youtube video yang tersedia di 

https://www.youtube.com/watch?v=20MsMOBpk_0&t=28s  

 Video tersebut menceritakan seorang mahasiswa tuna wicara, yang mampu 

meraih prestasi dengan pengembangan bakat yang tepat. Awalnya mahasiswa 

tersebut dipandang sebelah mata oleh teman-temannya, hingga muncul pikiran 

irasional. Namun ketika mahasiswa tersebut bergaul di lingkungan yang tepat 

dan mampu berpikir rasional, maka dapat mengembangkan diri secara 

optimal. Diharapkan anggota kelompok dapat menjadikan contoh kisah 

tersebut untuk mereduksi burnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Apa makna yang Anda dapatkan dari video Unique?” 

 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=20MsMOBpk_0&t=28s
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 LEMBAR REFLEKSI DIRI  

 

Hari/tanggal  : .................................................................................................... 

Nama   : .................................................................................................... 

Kelas   : .................................................................................................... 

 

Pengalaman yang diperoleh selama sesi IV 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Kendala yang ditemui pada sesi IV 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Nganjuk, ................................... 20.... 

 

 

(...........................................................) 
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LEMBAR OBSERVASI 
KEGIATAN KONSELING KELOMPOK RASIONAL-EMOTIF-PERILAKU 

SESI IV 
 

Nama observer : ........................................................................................................ 
Waktu pengamatan : ........................................................................................................ 
Petunjuk :  

1. Lakukan pengamatan dengan cermat, dan beri penilaian dengan jujur serta 
objektif pada setiap tahap kegiatan konselling kelompok rasional-emotif-
perilaku pada sesi pertama. 

2. Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai 
3. Keterangan penilaian : 

T   : Terlaksana    TT    : Tidak Terlaksana 

No. Aktivitas 
Penilaian 

T TT 

1.  Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi dengan mengucapkan salam, 

menyapa anggota kelompok, berdoa dan membicarakan 
topik netral 

b. Guru BK menyampaikan tujuan sesi ke empat 
c. Guru BK menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam 

mengikuti sesi ke empat  
d. Guru BK memberikan kesempatan kepada anggota 

kelompok untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami 
pada sesi ke empat 

e. Guru BK melakukan refleksi hasil konseling pada sesi 
sebelumnya 

  

2.  Kegiatan 
a. Guru BK mengajarkan dan meminta anggota kelompok 

mengaplikasikan teknik presisi semantik, dengan 
menggunakan kalimat positif untuk mengekspresikan 
keyakinan rasional seperti mengganti “tidak dapat 
melakukan x” dengan “belum melakukan x” 

b. Guru BK mengajak anggota kelompok mendiskusikan 
pengalaman keberhasilannya dalam meraih keinginan/target 

c. Guru BK menyajikan dan mengarahkan anggota kelompok 
untuk menonton video motivasi dengan judul “Unique” 
kemudian mencoba memberikan makna video tersebut 

d. Guru BK mengarahkan angggota kelompok untuk 
merefleksikan makna video “Unique” dan menghubungkan 
antara analisis video dengan situasi masalah yang dihadapi  

e. Guru BK memberikan penguatan kepada anggota kelompok 
untuk berusaha mempertahankan pikian rasional, karena 
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dapat berpengaruh positif pada emosi dan tingkah lakunya 

3.  Penutup 
a. Guru BK menyimpulkan kegiatan yang diperoleh pada sesi 

ke empat 
b. Guru BK meminta anggota kelompok untuk mengisi jurnal 

refleksi untuk mengetahui pengalaman yang diperoleh 
anggota kelompok serta kesan pesan selama mengikuti 
kegiatan pada sesi ke empat 

c. Guru BK bersama anggota kelompok membuat kesepakatan 
untuk melanjutkan pada sesi ke lima dan menutup sesi 
dengan salam 

  

 

Catatan  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

Nganjuk, ...........................20... 

Observer 

 

 

 

(................................................) 
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E. Sesi V 

Ending stage 

Tujuan : 

1. Anggota kelompok dapat merefleksikan secara komprehensif tentang 
pengaruh pikiran irasional terhadap burnout yang dialaminya 

2. Anggota kelompok dapat mengaplikasikan model ABC-DEF pada konseling 
REP dan berpikir rasional 

3. Anggota kelompok mengetahui cara memahami, memantau, mengontrol 
emosi serta tingkah laku 

Media : 

1. Lembar komitmen “Diri Rasional” 

2. Lembar refleksi diri 

3. Lembar observasi Kegiatan 

Waktu : 1 x 50 menit 

Pelaksanaan :  

 Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi dengan mengucapkan salam, menyapa anggota 

kelompok, berdoa dan membicarakan topik netral 
b. Guru BK menyampaikan tujuan sesi ke lima 
c. Guru BK menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam mengikuti sesi 

ke lima  
d. Guru BK memberikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk 

menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada sesi ke empat 
e. Konselor melakukan refleksi hasil konseling pada sesi sebelumnya 

 
 Kegiatan 

a. Guru BK mengajak anggota kelompok menjadi konselor bagi dirinya 
sendiri dengan cara meminta anggota kelompok mempraktikkan “diri 
rasional” dalam menghadapi berbagai situasi dengan mengaplikasikan 
model ABC-DEF konseling REP 

b. Guru BK meminta anggota kelompok merefleksikan secara singkat 
tentang pengalaman mereduksi burnout setelah mengikuti kegiatan 
konseling kelompok berbasis REP. 

c. Guru BK mengajarkan anggota kelompok cara memahami, memantau, 
mengontrol emosi serta tingkah laku yang bertanggung jawab 

d. Guru BK mengajak anggota kelompok bertepuk tangan sepuasnya dan 
kerasnya sambil mengucapkan “AKU BISA!!!”  

e. Guru BK memberikan reward pada aggota kelompok  yang bersemangat 
mengikuti keseluruhan konseling kelompok REP 
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 Penutup 
a. Guru BK mengucapkan terimakasih pada anggota kelompok yang telah 

mengikuti kegiatan konseling kelompok REP 
b. Guru BK menyimpulkan kegiatan dan melakukan refleksi hasil konseling 

kelompok berbasis REP dengan anggota kelompok 
c. Guru BK memberikan feed back pada pernyataan setiap anggota kelompok 
d. Guru BK meminta anggota kelompok untuk mengisi jurnal refleksi untuk 

mengetahui pengalaman yang diperoleh anggota kelompok serta kesan 
pesan selama mengikuti kegiatan konseling kelompok berbasis REP 

e. Guru BK menutup sesi konseling dengan doa dan salam 
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Lampiran Sesi V 
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LEMBAR KOMITMEN 

“Diri Rasional” 

 

 

Nama   : .................................................................................................... 

Kelas   : .................................................................................................... 

 

Setelah saya mengikuti kegiatan konseling kelompok berbasis rasional-emotif-

perilaku untuk mereduksi burnout, maka saat saya mengadapi masalah yang 

berkaitan dengan sumber burnout, saya akan menggunakan pengetahuan yang saya 

peroleh dari pengalaman belajar melalui kegiatan konseling kelompok. Untuk 

menghadapi masalah tersebut, saya akan melakukan : 

1. ............................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................... 

4. ............................................................................................................................... 

5. ............................................................................................................................... 

 

Saya akan berusaha untuk memperbaiki diri dengan berpikir, bersikap dan 

berperilaku rasional, terutama terhadap masalah yang berkaitan dengan sumber 

burnout, agar dapat mengoptimalkan potensi yang saya miliki. 

 

 

 

 

Nganjuk, ...........................20.... 

 

 

(...................................................) 
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LEMBAR OBSERVASI 
KEGIATAN KONSELING KELOMPOK RASIONAL-EMOTIF-PERILAKU 

 LEMBAR REFLEKSI DIRI  

 

Hari/tanggal  : .................................................................................................... 

Nama   : .................................................................................................... 

Kelas   : .................................................................................................... 

 

Pengalaman yang diperoleh selama sesi V 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Kendala yang ditemui pada sesi V 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Kesan dan pesan selama mengikuti keseluruhan sesi 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Nganjuk, ................................... 20..... 

 

 

(...........................................................) 
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SESI V 
 

Nama observer : ........................................................................................................ 
Waktu pengamatan : ........................................................................................................ 
Petunjuk :  

4. Lakukan pengamatan dengan cermat, dan beri penilaian dengan jujur serta 
objektif pada setiap tahap kegiatan konselling kelompok rasional-emotif-
perilaku pada sesi pertama. 

5. Berilah tanda cek () pada kolom yang sesuai 
6. Keterangan penilaian : 

T   : Terlaksana    TT    : Tidak Terlaksana 

No. Aktivitas 
Penilaian 

T TT 

1.  Pembukaan 
a. Guru BK membuka sesi dengan mengucapkan salam, 

menyapa anggota kelompok, berdoa dan membicarakan topik 
netral 

b. Guru BK menyampaikan tujuan sesi ke lima 
c. Guru BK menanyakan kesiapan anggota kelompok dalam 

mengikuti sesi ke lima  
d. Guru BK memberikan kesempatan kepada anggota kelompok 

untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada sesi ke 
empat 

e. Konselor melakukan refleksi hasil konseling pada sesi 
sebelumnya 

  

2.  Kegiatan 
a. Guru BK Guru BK mengajak anggota kelompok menjadi 

konselor bagi dirinya sendiri dengan cara meminta anggota 
kelompok mempraktikkan “diri rasional” dalam menghadapi 
berbagai situasi dengan mengaplikasikan model ABC-DEF 
konseling REP 

b. Guru BK meminta anggota kelompok merefleksikan secara 
singkat tentang pengalaman mereduksi burnout setelah 
mengikuti kegiatan konseling kelompok berbasis REP. 

c. Guru BK mengajarkan anggota kelompok cara memahami, 
memantau, mengontrol emosi serta tingkah laku yang 
bertanggung jawab 

d. Guru BK mengajak anggota kelompok bertepuk tangan 
sepuasnya dan kerasnya sambil mengucapkan “AKU BISA!!!”  

e. Guru BK memberikan reward pada aggota kelompok  yang 
bersemangat mengikuti keseluruhan konseling kelompok REP 

  

3.  Penutup 
a. Guru BK Guru BK mengucapkan terimakasih pada anggota 

kelompok yang telah mengikuti kegiatan konseling kelompok 
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REP 
b. Guru BK menyimpulkan kegiatan dan melakukan refleksi 

hasil konseling kelompok berbasis REP dengan anggota 
kelompok 

c. Guru BK memberikan feed back pada pernyataan setiap 
anggota kelompok 

d. Guru BK meminta anggota kelompok untuk mengisi jurnal 
refleksi untuk mengetahui pengalaman yang diperoleh 
anggota kelompok serta kesan pesan selama mengikuti 
kegiatan konseling kelompok berbasis REP 

e. Guru BK menutup sesi konseling dengan doa dan salam 
 

Catatan  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

Nganjuk, ...........................20... 

Observer 

 

 

 

(................................................) 
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PENUTUP 

A. Simpulan 

Burnout dapat dialami oleh siswa akibat berbagai tekanan dari dalam 

dirinya maupun lingkungan sekitar. Diperlukan intervensi untuk membantu 

siswa menurunkan intensitas burnout yang dialami siswa. Intervensi tersebut 

dengan konseling berbasis kognitif dari Albert Ellis, yaitu rasional-kognitif-

perilaku (REP) yang disusun dalam media paket konseling. Konseling 

kelompok berbasis REP akan sangat bermanfaat apabila diaplikasikan dengan 

benar dan komprehensif sesuai dengan tahapannya. 

 

B. Saran 

Guru BK dapat menggunakan paket konseling kelompok berbasis REP 

sebagai salah satu upaya mereduksi burnout siswa SMA. Kemudian pada saat 

melakukan kegiatan konseling kelompok diharapkan sesuai dengan tahapan 

tiap sesi agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4 
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