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Abstract 

This article contains a literature review of bibliocounseling techniques in changing negative self-concept. 

There are five signs of people who have a negative self-concept, among others, sensitive to criticism, 

responsive to the praise, tend to feel unpopular, hiperkritis attitude, and pessimistic. Biblio counseling is a 

treatment activity by using a book aimed at mobilizing the counselee to go through the stages in the 

biblioconseling process of identification and projection, catharsis, and insight. 
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LATAR BELAKANG 

Sejak pertama kali orang mesir menciptakan kertas papirus sekitar tahun 2400 SM, maka 

sejak itu pula buku mulai ada. Buku sudah berabad-abad lamanya menjadi sebuah alat yang 

memberikan efek terapi kepada pembacanya. Melalui buku, pembaca dapat sepenuhnya memasuki 

peran baru; mereka seolah-olah mengalami sendiri contoh-contoh kehidupan dan gaya hidup. Fiksi 

yang baik dapat memberikan klien model-model yang dapat membantunya mengatasi masalah 

yang dihadapinya. Nonfiksi yang bermutu, terutama buku-buku bantu diri (self-help book) dapat 

memberikan klien pengaruh nyata dan saran yang membantunya mengatasi masalah yang 

dihadapinya. 

Kegiatan penyembuhan atau pengentasan masalah melalui buku atau bahan bacaan 

dinamakan bibliokonseling. Bibliokonseling melibatkan bahan bacaan yang sudah direncanakan, 

dilakukan dan dikendalikan di bawah bimbingan seorang konselor sebagai treatment untuk konseli 

dan apabila diperlukan juga melibatkan bantuan pustakawan terlatih. Bibliokonseling, kemudian 

dibagi menjadi tiga kategori: buku yang diresepkan untuk konseli, buku yang dipilih oleh konseli 

sendiri, dan diskusi kelompok buku (Favazza, 1966). 

Pardeck & Pardeck (dalam Herlina, 2013) melaporkan bahwa diantara profesional pemberi 

bantuan, yang paling sedikit menggunakan bibliokonseling adalah pekerja sosial. Pardeck & 

Pardeck menyimpulkan bahwa konselor sekolah mengenal baik bibliokonseling, yang direfleksikan 

melalui karya-karya yang dipublikasikan dalam dua jurnal utama konseling, yaitu School 

Counselor dan Elementary School Guidance and Counseling. 

Studi tambahan menunjukkan bahwa bibliokonseling secara meluas digunakan oleh 

konselor, psikolog, psikiater, dan dokter medis. Atwater & Smith (dalam Herlina, 2013) 

menemukan penggunaan intensif bibliokonseling oleh konselor. Smith & Burkhalter (dalam 

Herlina, 2013) menemukan bahwa makin berpengalaman seorang konselor, makin banyak ia 

menggunakann bibliokonseling dalam praktiknya. Starker (dalam Herlina, 2013) melaporkan 

bahwa diantara 487 orang praktisi yang disurvey di kota metropolitan di Amerika Serikat, 88% 

psikolog, 59% psikiater, dan 88% dokter medis menyatakan menggunakan bibliokonseling dalam 

praktik mereka. Starker (dalam Herlina, 2013) dalam suatu studi nasional menemukan bahwa 

hampir 60% psikolog kadang-kadang menggunakan bibliokonseling dalam praktik sedangkan 24% 

sering menggunakan. 

Penelitian terdahulu bibliokonseling merupakan treatment untuk masalah emosional dan 

fisik (Landreville, Landry, Baillargeon, Guerette, & Matteau, 2001). Anak-anak dan remaja dengan 

ketidakmampuan belajar sering tidak mengembangkan strategi yang memadai untuk mengatasi 

frustrasi dan kegagalan. Ketidakmampuan ini dapat berkontribusi pada pengembangan masalah 

emosional yang ditandai dengan perasaan konsep diri yang rendah. Anak-anak dengan konsep diri 

yang terganggu semacam itu berisiko lebih besar untuk mengembangkan strategi perilaku 
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maladaptif dalam memenuhi kemungkinan lingkungan secara umum dan persyaratan akademik 

secara khusus. Pembelajaran dan prestasi akademik pada akhirnya berkurang, yang memperkuat 

konsep diri yang rendah dan melanggengkan lingkaran setan kegagalan, konsep diri rendah, 

kegagalan. 

Konsep diri terdiri dari kepercayaan deskriptif dan evaluatif bahwa individu memiliki 

karakteristik tertentu (Burnet, 1994). Dalam setting sekolah, siswa sering menampilkan penurunan 

konsep diri selama sekolah dasar dan transisi ke tingkat menengah. Penurunan ini merupakan 

reaksi adaptif terhadap persepsi diri yang terlalu positif yang merupakan karakteristik masa kanak-

kanak. Anak-anak kecil cenderung melebih-lebihkan kompetensi mereka karena mereka tidak 

memiliki kematangan kognitif untuk secara kritis mengevaluasi kemampuan mereka dan untuk 

mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Ketika siswa berkembang, mereka lebih 

memahami bagaimana orang lain melihat keterampilan mereka dan membedakan antara usaha dan 

kemampuan mereka dengan lebih baik (Manning, 2007). 

Individu yang mempunyai pengetahuan tentang dirinya dan dapat mengevaluasi dirinya 

secara tidak langsung dapat mengembangkan konsep diri positif yang ada dalam dirinya. Individu 

yang mempunyai konsep diri positif akan membentuk sikap dan perilaku yang positif juga. 

Individu yang memiliki konsep diri yang positif akan cenderung mempunyai persepsi dan 

pandangan-pandangan yang positif tentang dirinya dalam memahami dan memandang dirinya baik 

tentang fisik, kualitas, dan kemampuan dalam mencapai harapan, keberhasilannya dan memandang 

kehidupannya (Nursanthi, 2011). 

Dicukil dari (Nursanthi, 2011) mencontohkan seorang yang mempunyai keadaan fisik yang 

terlalu gemuk, wajah yang kurang tampan dan mempuyai bakat lebih dalam berakting, apabila 

individu itu mempunyai konsep diri yang positif maka keadaan fisiknya yang terlalu gemuk dan 

kekurangan yang ada di dirinya tidak dijadikan permasalahan yang menghalangi kehidupannya, 

tetapi individu tersebut akan memandang kenyataan tersebut dengan pandangan-pandangan yang 

positif, bersikap sabar dan mempunyai anggapan bahwa dirinya mempunyai kelebihan lain yang 

tidak dimiliki oleh orang lain. Pandangan-pandangan yang positif ini menjadikan individu tersebut 

tidak selalu memandang dirinya jelek dan kekurangan, tetapi dia akan menunjukan kelebihan lain 

yang ada didirinya. Individu yang memiliki konsep diri yang positif akan lebih dapat memahami 

dan menerima keadaaan dirinya dengan baik serta dapat memandang bahwa dirinya mampu dan 

lebih baik dari orang lain. 

Berbeda dengan individu yang mempunyai konsep diri yang negatif, dalam memandang 

keadaan dirinya yang demikian individu tersebut akan selalu memandang dirinya terlalu gemuk, 

jelek, dan bodoh. Individu tersebut merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan apapun, baik 

berhubungan dan bergaul dengan orang lain, kelebihan yang dimilikinya tidak ia pedulikan karena 

individu tersebut pesimis dengan kemampuan yang dimilikinya. Individu yang mempunyai konsep 

diri negatif ini akan cenderung menilai dan memandang diri secara negatif, sehingga bentuk sikap 

dan perilaku yang muncul cenderung negatif. Oleh karena itu konsep diri positif yang ada dalam 

diri indiviu perlu untuk dikembangkan agar individu selalu mempunyai pandangan-pandangan 

yang positif. 

Dalam literatur lain, Gunawan (2005) menjelaskan bahwa konsep diri adalah persepsi atau 

pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, yang terbentuk melalui pengalaman hidup dan 

interaksi dengan lingkungan serta pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting atau dijadikan 

panutan. Konsep diri mempunyai peranan penting dalam menentukan perilaku individu, 

sebagaimana individu memandang karakter yang tampak pada seluruh perilaku individu tersebut. 

Memiliki konsep diri yang positif, maka individu atau siswa akan mengetahui dan memahami 

tentang dirinya sendiri serta dapat berperilaku seperti apa yang diterima atau diinginkan oleh orang 

tua dan lingkungan. Demikian pula halnya melalui konsep diri positif yang dimiliki oleh individu 

atau siswa membuat ia dapat menetapkan target pencapaian prestasi yang harus diraihnya. Konsep 

diri yang positif juga akan membantu siswa dalam meningkatkan motivasinya, memupuk rasa 
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tanggung jawab, dan mengarahkan dirinya untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini 

pencapaian prestasi yang maksimal. 

Hal diatas mengindikasikan bahwa konsep diri pada individu atau siswa bukanlah 

merupakan suatu aspek yang dibawa oleh individu atau siswa itu sejak ia dilahirkan, tetapi konsep 

diri merupakan aspek yang terbentuk melalui interaksi individu atau siswa dalam berbagai aktifitas 

dengan lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan lain 

yang lebih luas. Pada dasarnya konsep diri seseorang terbentuk dari lingkungan yang paling dekat 

dengan individu, yaitu lingkungan keluarga, tetapi lama kelamaan konsep diri individu akan 

berkembang melalui hubungan dengan lingkungan yang lebih luas, seperti teman sebaya, 

lingkungan masyarakat dan sebagainya. 

Salah satu usaha untuk untuk mengubah konsep diri negatif individu adalah dengan teknik 

bibliokonseling. Pemilihan teknik bibliokonseling didasarkan atas asumsi bahwa teknik 

bibliokonseling dapat mengintervensi berfikir konstruktif dan positif, mendorong untuk 

mengungkapkan masalah dengan bebas, membantu klien dalam menganalisis sikap dan 

perilakunya, membantu pencarian solusi-solusi alternatif untuk masalah klien, memungkinkan 

klien untuk menemukan bahwa masalahnya serupa dengan masalah orang lain (Erford 2016). 

 

KAJIAN TEORI 

1. Bibliokonseling 

Pardeck & Pardeck (dalam Herlina, 2013) menyatakan bahwa proses bibliokonseling 

meliputi suatu seri aktivitas yang berbeda yang sangat penting bagi penggunaan buku dalam 

treatment, yang ditujukan untuk menggerakkan klien agar melalui tahapan-tahapan dalam proses 

bibliokonseling yaitu identifikasi dan proyeksi, katarsis, dan insight. Proses ini mencakup kesiapan 

klien dan seleksi buku, kegiatan klien membaca buku, serta aktivitas tindak lanjut. 

Kesiapan, Sebelum melaksanakan treatment bibliokonseling, konselor atau orang yang 

membantu pelaksanaan treatment harus mempertimbangkan faktor penting yaitu kesiapan anak. 

Pemilihan waktu yang tidak tepat akan menghambat proses. Pada umumnya, anak paling siap 

memulai bibliokonseling bila telah memiliki syarat-syarat berikut: a) Rapport yang memadai, 

kepercayaan, dan keyakinan telah ditanamkan oleh konselor kepada anak. b) Jika klien merupakan 

anak yang lebih tua, anak dan konselor telah membuat kesepakatan tentang masalah yang akan 

ditreatment, c) Telah dilakukan eksplorasi awal dari permasalahan. 

Seleksi buku, konselor harus mempertimbangkan beberapa faktor saat memilih buku 

untuk treatment. Faktor terpenting adalah masalah yang terjadi pada anak. Anak mungkin memiliki 

sedikit atau banyak penyesuaian dan masalah perkembangan. Walaupun tersedia banyak buku 

untuk berbagai masalah, namun tetap sangat penting untuk diperhatikan bahwa bila menggunakan 

fiksi, buku tersebut harus berisi karakter dan situasi yang dapat dipercaya yang memberikan 

harapan realistik bagi anak. Konselor juga harus mengetahui minat dan tingkat kemampuan 

membaca anak. 

Memperkenalkan buku, jika anak telah siap mengikuti proses bibliokonseling dan telah 

dilakukan pemilihan buku, maka yang perlu diperhatikan konselor adalah bagaimana memasukkan 

buku ke dalam treatment. Sebagian besar orang dari profesi ―membantu‖ menganggap bahwa yang 

terbaik adalah menganjurkan menentukan buku jika bekerja dengan anak berusia lebih tua; namun 

sebaliknya jika berhadapan dengan anak yang lebih muda. Apapun strategi yang digunakan untuk 

memperkenalkan buku dalam treatment, konselor harus benar-benar mengenal baik isi dari buku 

yang dipilih. 

Strategi Tindak Lanjut, bahwa terdapat kesepakatan antara berbagai studi tentang 

bibliokonseling yaitu bahwa kegiatan membaca buku harus disertai dengan diskusi dan/atau 

konseling. Selama dan setelah membaca buku, anak mungkin mengalami tiga tahapan dari proses 

bibliokonseling. Dalam kondisi terapeutik tradisional, anak berusia lebih muda tidak mampu 

mengalami katarsis yang membawa pada insight terhadap masalah. Namun, bibliokonseling 
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memungkinkan anak berusia lebih muda untuk melihat solusi masalah tanpa verbalisasi mendalam, 

konfrontasi, dan interpretasi – strategi yang seringkali sangat penting untuk keberhasilan treatment. 

Dengan bimbingan dari konselor, anak terbantu untuk mengidentifikasikan diri dengan karakter 

buku yang memiliki masalah yang mirip dengan masalah dirinya. Melalui proses ini, anak mulai 

melihat bagaimana karakter dalam buku ini mengatasi masalahnya dan kemudian mengenali 

pemecahannya. 

Prater, et al. (dalam Herlina, 2013) merumuskan sepuluh tahap yang bisa dilakukan oleh 

guru dalam menggunakan bibliokonseling. Kesepuluh tahap tersebut adalah: 1) mengembangkan 

rapport, rasa saling percaya, dan rasa percaya diri dengan siswa, 2) mengidentifikasi personil 

sekolah lain yang bisa membantu, 3) mengumpulkan dukungan dari orangtua atau wali siswa, 4) 

menetapkan/membatasi masalah tertentu yang dialami siswa, 5) menentukan tujuan yang ingin 

dicapai dan kegiatan yang dapat mengatasi masalah, 6) meneliti dan memilih buku yang sesuai 

dengan situasi, 7) memperkenalkan buku kepada siswa, 8) menggabungkan kegiatan-kegiatan 

membaca, 9) mengimplementasikan kegiatan pascamembaca, 10) mengevaluasi efek 

bibliokonseling pada siswa. 

 

Keterbatasan Bibliokonseling 

Ada beberapa keterbatasan bibliokonseling (Herlina, 2013) yaitu: Pertama, 

campuraduknya dukungan empiris bagi bibliotherapy yang dilakukan melalui fiksi, namun bukti 

memberikan kesan bahwa nonfiksi, khususnya buku-buku bantu diri (self-help book) dinilai 

memiliki dukungan ilmiah dalam bibliotherapy. 

Kedua, banyak orang yang bukan pencadu membaca; hal ini berarti bibliotherapy memiliki 

dampak yang terbatas pada kelompok orang ini. Namun dinyatakan bahwa bibliotherapy berhasil 

dilakukan terhadap kelompok bukan pembaca melalui buku bicara (talking book) maupun 

pendekatan inovatif lainnya. Bibliotherapy paling efektif bagi anak dan remaja yang memiliki 

kebiasaan membaca. Penting untuk diperhatikan orang yang membantu harus mengetahui klien 

dengan sebaik mungkin untuk menilai tingkat membaca dan minat klien. Jika klien dan helper tidak 

cocok (match), material bacaan bisa menyebabkan klien frustrasi. 

Ketiga, klien mungkin mengintelektualisasikan masalah saat membacanya. Klien bisa 

gagal mengidentifikasi diri dengan karakter dalam cerita, yang kemudian memunculkan bentuk 

proyeksi untuk meredakan klien dari tanggungjawab mengatasi masalah. Anakanak dengan usia 

lebih muda juga masih terbatas dalam perkembangan kognitif, sehingga bibliotherapy mungkin 

kurang tepat. 

Keempat, berbahaya mengandalkan terlalu banyak hal pada buku. Bibliotherapy tidak 

dapat mengatasi seluruh masalah, bahkan mungkin meningkatkan rasa takut, defense, dan 

meningkatkan rasionalisasi atas perubahan. Seseorang harus benar-benar mengingat bahwa 

bibliotherapy bukanlah pengobatan ajaib untuk semua masalah. 

Kelima, kemungkinan bahwa hubungan dengan orang yang membantu bisa menyebabkan 

teratasinya masalah perlu dipertimbangkan. Sebagaimana pada cara terapeutik lainnya, perlu 

dimonitor dengan asesmen yang teliti tentang efek dari hubungan terapeutik terhadap masalah klien 

versus dampak bibliotherapy terhadap masalah klien. 

 

2. Konsep Diri 

Salah satu karakteristik yang menarik dari individu bahwa mereka tidak hanya bertindak 

atau berperilaku, tetapi dapat mengamati tindakan meraka dan percaya bahwa mereka dapat 

menggunakan kontrol atau mengendalikan mereka. Konsep diri mengacu pada suatu pengertian 

bagaimana individu memandang atau menilai tentang pribadinya sendiri sebagaimana adanya. 

Sebelum individu mengenal orang lain, sebaiknya inividu mengenal dirinya sendiri, bahkan tidak 

cukup mengenal saja tetapi harus memahaminya pula. Mengenal diri merupakan sifat dan sikap 

matang dan mandiri, menerima keunggulan dan kelemahan yang dimiliki dengan tidak dihinggapi 
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rasa rendah diri serta menyadari keadaan pribadinya sehingga dapat menggunakan kemampuan 

secara penuh, sanggup menghadapi kenyataan. Proses pembentukan konsep diri dianggap sebagai 

suatu aset utama dan penentu yang utama dari setiap tingkah laku individu. 

Burns (1993) mengemukakan ‖untuk memiliki konsep diri anak itu harus memandang 

dirinya sendiri sebagai obyek yang jelas berbeda dan mampu untuk melihat dirinya dari obyek-

obyek lainnya‖. Rakhmat (2007) mendefinisikan konsep diri sebagai ―pandangan dan perasaan 

tentang diri individu. Perasaan diri ini boleh bersifat psikologi, sosial dan fisik‖. Konsep diri adalah 

bagaimana seorang individu memandang kepribadiannya sendiri melalui lensa yang bisa 

mendistorsikan pengalaman-pengalamannya. Pengertian konsep diri tersebut juga berkaitan dengan 

bagaimana orang mengamati dirinya sendiri, berfikir tentang dirinya sendiri, menilai diriya sendiri, 

dan bagaimana orang berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan keberadaanya. 

Konsep diri adalah ―semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, 

aspek sosial, dan aspek psikologis yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita dengan 

orang lain‖ (Sobur, 2013). Konsep diri itu terbentuk karena adanya interaksi individu dengan 

orang-orang di sekitarnya. Apa yang dipersepsikan individu lain mengenai diri individu, tidak 

terlepas dari struktur, peran, dan status sosial yang disandang seseorang individu. Struktur, peran, 

dan status sosial merupakan gejala yang dihasilkan dari adanya interaksi antara individu satu dan 

individu lain, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok dan kelompok. Cooley dalam 

Burns (1993) menggambarkan ―konsep diri dengan gejala looking-glass self (diri cermin) di mana 

konsep diri seseorang dipengaruhi oleh apa yang diyakini individu tersebut seakan-akan menaruh 

cermin di depan kita‖. Zanden dalam Rakhmat (2007) menyimpulkan bahwa ―pertama, kita 

membayangkan bagaimana tampak pada orang lain, kita melihat sekilas diri kita seperti dalam 

cermin. Kedua, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita. Ketiga, kita 

mengalami perasaan bangga dan kecewa‖. 

Menurut Jersild dalam Burns (1993) susunan dari isi konsep diri berasal dari kedewasaan 

psikologi yang mencakup (1) karakteristik-karakteristik fisik, (2) cara berpakaian, model rambut 

dan make up, (3) kesehatan dan kondisi fisik, (4) kepemilikan benda-benda yang dipunyai, (5) 

hubungan keluarga, (6) olahraga, permainan dan hobi-hobi (7) sekolah dan pekerjaan sekolah, (8) 

status intelektual, (9) bakat khusus dan kemampuan khusus atau minat khusus, (10) ciri 

kepribadian, (11) sikap dan hubungan sosial, (12) ide religius, minat religius keyakinan, dan (13) 

kemandirian. 

Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, 

karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Sukses 

komunikasi interpersonal banyak bergantung pada kualitas isi konsep diri itu. Kualitas isi konsep 

diri seseorang ada yang positif dan yang negatif Menurut William D. Brooks dan Philip Emmert 

dalam Rakhmat (2007) ―ada lima tanda orang yang memiliki konsep diri negatif antara lain peka 

pada kritik, responsif sekali terhadap pujian, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, sikap 

hiperkritis, dan bersikap pesimis‖. 

Menurut William D. Brooks dan Philip Emmert dalam Rakhmat (2007) karakteristik orang 

yang mempunyai konsep diri positif antara lain (1) yakin akan kemampuan mengatasi masalah, (2) 

merasa setara dengan orang lain, (3) menerima pujian tanpa rasa malu, (4) menyadari bahwa setiap 

orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui 

masyarakat, (5) mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek 

kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya, (6) peka pada kebutuhan orang 

lain, pada kebiasaan sosial yang telah diterima, dan terutama sekali pada gagasan bahwa ia tidak 

bisa bersenang-senang dengan mengorbankan orang lain, (7) mampu menikmati dirinya secara utuh 

dalam berbagai kegiatan yang meliputi pekerjaan, permainan, ungkapan diri yang kreatif, 

persahabatan, atau sekedar mengisi waktu, (8) sanggup mengaku kepada orang lain bahwa dirinya 

mampu merasakan berbagai dorongan dan keinginan, dan (9) cenderung menolak usaha orang lain 

untuk mendominasinya. 
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Menurut William Brook dalam Sobur (2013) ―ada empat faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya konsep diri yakni: Self appraisal-viewing self as an object adalah istilah ini 

menunjukkan suatu pandangan, yang menjadikan diri sendiri obyek dalam komunikasi, atau 

dengan kata lain adalah kesan individu terhadap dirinya dan mengamati perilaku fisik secara 

langsung. Reaction and Response of Others adalah konsep diri itu tidak saja berkembang melalui 

pandangan terhadap diri sendiri, namun juga berkembang dalam rangka interaksi individu dengan 

masyarakat. Konsep diri dipengaruhi oleh reaksi serta respon orang lain terhadap diri individu. 

Roles You Play-Role Taking adalah aspek peran yang individu mainkan sedikit banyak 

akan mempengaruhi konsep dirinya. Permainan peran inilah yang merupakan awal dari 

pengembangan konsep diri dan individu tersebut mulai memahami cara orang lain memandang 

dirinya. Reference group atau kelompok rujukan adalah kelompok yang seorang individu menjadi 

anggota di dalamnya. Jika kelompok ini individu anggap penting, dalam arti mereka dapat menilai 

dan bereaksi pada dirinya, hal ini akan menjadi kekuatan untuk menentukan konsep dirinya. 

 

PEMBAHASAN 

Herlina (2013) dalam bukunya mengumpulkan beberapa penelitian dari Kanaan, King dan 

Penna yang semuanya melaporkan bahwa bibliotherapy memiliki dampak positif terhadap konsep 

diri anak. Selain itu penelitian dari Lenkowsky, Dayboch, Barowsky, Puccio, & Lenkowsky (1987) 

juga menggunakan teknik bibliokonseling untuk kelompok remaja dengan ketidakmampuan 

belajar, cacat emosi menunjukkan perubahan dalam konsep diri. Beberapa penelitian di Indonesia 

sendiri diantaranya Patricia (2007) menemukan bahwa bibliotherapy dapat meningkatkan konsep 

diri baik diberikan dengan sharing kelompok maupun tanpa sharing kelompok pada remaja. 

Syafwar (2015) juga menawarkan konsep bahwa bibliokonseling dapat merubah konsep diri negatif 

remaja. Selain itu juga Trihantoro, Hidayat, & Chanum (2016) dalam penelitiannya telah dilakukan 

menyimpulkan bahwa teknik biblioterapi berpengaruh positif terhadap perubahan konsep diri siswa 

dengan demikian teknik biblioterapi dapat diterapkan oleh guru bimbingan dan konseling di 

sekolah sebagai satu bentuk alternatif penanganan bagi siswa yang memiliki konsep diri negatif. 

 Selain dalam perannya untuk konsep diri, bibliotherapy merupakan alat konseling kreatif 

yang disajikan sebagai intervensi yang tepat ketika memberi konseling kepada klien yang berduka 

(Briggs & Pehrsson, 2008). Naylor, Antonuccio, Litt, Johnson, Spogen, Williams, McCarthy, Lu, 

Fiore dan Higgins (2010) melaporkan bahwa bibliotherapy sama efektifnya dengan pengobatan 

primer (pemberian obat antidepresi) walaupun tidak significat secara statistic untuk penurunan 

gejala depresi, penurunan perilaku disfungsional, dan peningkatan kualitas hidup. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Bibliokonseling meliputi suatu seri aktivitas yang berbeda yang sangat penting bagi 

penggunaan buku dalam treatment, yang ditujukan untuk menggerakkan klien agar melalui 

tahapan-tahapan dalam proses bibliokonseling yaitu identifikasi dan proyeksi, katarsis, dan insight. 

Identifikasi dimaksudkan bahwa siswa harus dapat mengidentifikasi dengan karakter utama dan 

kejadian dalam cerita. Karakter utama harus seusia dengan siswa, menunjukkan perilaku yang 

serupa, dan menghadapi peristiwa yang dapat diidentifikasi oleh siswa. Katarsis, setelah 

identifikasi dengan karakter utama, siswa berhubungan dengan situasi dan merasakan ikatan 

emosional dengan karakter utama. Ketika pembaca menjadi terlibat secara emosional, sastra dapat 

memiliki efek mengurangi status emosional mereka. Maka setelah itu timbullah insight, pada tahap 

ini adalah realisasi yang terjadi ketika pembaca menjadi sadar bahwa masalah yang mereka alami, 

seperti karakter dalam cerita, tidak perlu tetap statis. Wawasan memungkinkan pembaca 

kesempatan untuk menganalisis karakter utama dan situasi dan kemudian mengembangkan 

pendapat mengenai perilaku atau tindakan yang diadopsi oleh karakter utama dalam usahanya 

untuk menangani masalah. Pembaca juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah 
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dengan mengeksplorasi perilaku alternatif yang efektif untuk menggantikan perilaku lama yang 

tidak pantas. 

Saran untuk praktisi terutama guru bimbingan konseling yang ingin menggunakan teknik 

bibliokoseling pada siswa adalah mencocokkan buku yang sesuai dengan siswa dan berbagai 

masalahnya. Siswa harus dapat melihat kemiripan antara dirinya dan karakter buku. Peran penting 

dari guru adalah membantu siswa dalam melihat kesamaan ini. Setelah siswa mengidentifikasi 

dengan karakter utama, dia mengalami katarsis yang diekspresikan secara verbal dalam diskusi 

atau melalui cara nonverbal seperti seni. Begitu katarsis terjadi, guru memandu siswa untuk 

mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang suatu masalah, mengenai apa yang harus 

dilakukan atau tindakan yang perlu cepat diwujudkan dan hal apa saja yang harus ditinggalkan, 

agar terjadi perubahan konsep diri dari negatif ke positif serta terentaskannya masalah mereka. 
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