
“The problem is not the problem. The problem is 

your attitude about the problem.

Do you understand?”
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Albert Ellis

 Lahir di Pittsburgh 1913

 Usia 4 tahun pindah ke New 

York dan besar di sana.

 Sekolah di New York sampai

mendirikan sebuah training 

institute

 the Albert Ellis Institute 

(1959)

 Tinggal dan bekerja di sana

sampai meninggal tahun

2007, usia 93 tahun.



Kilas Sejarah

 Ellis remaja sangat pemalu dengan gadis

 Dengan filosofi yang disukainya, Ellis akhirnya bicara dengan 100 

gadis di the Bronx Botanical Gardens selama 1 bulan

 Tak satupun menjadi pacarnya

 Tapi rasa takut akan ditolak menurun

 Malu berbicara di depan orang banyak  Bisa diatasi

 Ketidakpuasan dengan praktiknya dengan psikoanalisis dan person 

centered therapy

 Tahun 1956, Ellis berceramah dalam pertemuan tahunan American 
Psy Association  tulisan pertama dalam rational therapy (REBT)



Landasan Filosofis
 Epictetus (Roman philosopher): “ 

Orang terganggu bukan karena

berbagai hal, namun oleh cara

mereka melihat hal-hal itu”

 Baruch Spinoza, Friedrich Nietzsche, 

Immanuel Kant, dan Aarthur
Schopenhauer “ The world as will 
and idea”

 John Dewey, Bertrand Russell, Karl 
Popper  penekanan kognisi

dalam perkembangan REBT.

 Pandangan tentang hedonism 
yang bertanggungjawab, 

humanism, dan rasionalitas.



Cont’

 Responsible hedonism : mencari kesenangan jangka panjang, 

menghindari yang jangka pendek tapi beresiko.

“Kesenangan adalah tujuan utama hidup”

 Humanism “ Manusia adalah utuh, memiliki tujuan penting karena

mereka hidup”

Individu harus mampu menerima diri apa adanya. Menerima

kesalahannya, kelebihan orang lain, dan semacamnya.

 Rasionalitas: orang menggunakan cara yang efisien, fleksible, logis, 
dan ilmiah untuk mencapai tujuan.



Faktor dasar

 Faktor Biologis : Faktor biologis berkontribusi dalam

kepribadian seseorang

 Faktor Sosial : Hubungan interpersonal berdampak

pada harapan individu akan dirinya dan orang lain

Individu sering berhubungan dengan kata “harus” ketika
berinteraksi dengan orang lain

 Faktor Kerentanan terhadap gangguan : factor biologis

dan social beragam dalam membuat seseorang

mudah atau tidak mengalam gangguan psikologis



Contoh-contoh

 Irrational beliefs tentang kompetensi dan sukses

“Karena aku ingin mendapatkan A di semua mata kuliah, aku harus

melakukan semua dengan sempurna”

 Irrational beliefs tentang cinta dan persetujuan

“Aku ingin sekali dicintai oleh si Dia, makanya aku harus selalu sesuai dengan

harapannya”

 Irrational beliefs tentang perlakuan yang tidak adil

“Aku ingin dia memperlakukan ku dengan baik, dia harus melakukannya
selalu bagaimanapun karena aku selalu memperlakukannya dengan baik

pula”

 Irrational beliefs tentang keamanan dan kenyamanan

“Karena aku ingin sekali aman, nyaman, dan hidup memuaskan, aku harus

mendapatkan hidup yang mudah, nyaman, dan selalu menyenangkan”



Teori kepribadian

 A : Activating events ( kejadian

yang memicu)

 B : Belief system (keyakinan
yang kita miliki)

 C : Consequence (konsekuensi

emosional atau perilaku dari

kejadian)

 Ketika kejadian yang memicu

sesuai harapan : Bagus

 ketika kejadian tidak lagi sesuai : 

irasionalitas atau

ketidakberfungsian psikologis
dengan baik



Dryden (1990):

1. Tuntutan terhadap diri

sendiri (demands about 

self)

2. Tuntutan terhadap
orang lain (demands 

about others)

3. Tuntutan terhadap

dunia atau kondisi

(demands about the 

world and/ life 
conditions)



Toleransi frustasi yang rendah

 Individu yang tidak dapat

memberikan toleransi pada frustasi

dengan mudah akan cenderung

mudah terganggu secara

psikologis.

Contoh: Jika seseorang frustrasi

karena performa kerjanya yang 

buruk pada sebuah ujian, dia

menyerah untuk mencapai

tujuannya menjadi seorang

psikolog. Dia menjadi cemas, 

depresi, dan lain sebagainya.



K n

Ellis (2003a, b) kecemasan ada dua tipe:

a. kecemasan tidak nyaman (discomfort 
anxiety)

 Kenyamanan seseorang terancam
dan ia harus mendapatkan apa yang 
ia mau (toleransi frustrasi rendah)

b. Kecemasan ego (ego anxiety)

 Rasa berharga diri seseorang
terancam dan dia merasa harus
tampil baik.

Kedua kecemasan ini, individu memiliki
keyakinan bahwa jika mereka tidak

mendapatkan apa yang mereka
inginkan, akibatnya bias buruk atau

merusak.



teori psikoterapi

Tujuan umum terapi:

- Mengurangi gangguan emosional, 

- mengurangi perasaan kalah pada diri, 

- membantu aktualisasi diri, dan

- mencapai hidup lebih bahagia

Tujuan lebih spesifik:

- Berfikir lebih jelas dan rasional

- Merasa lebih sesuai

- Berperilaku lebih efisien dan efektif
untuk mencapai tujuan hidup
bahagia



Cont’

Dengan terapi ini individu belajar
untuk:

- Menghadapi perasaan negative 
secara efektif seperti:

Kesedihan, 

penyesalan, 

frustrasi, dan

kejengkelan

Terapi ini berurusan dengan perasaan
negatif yang tidak sehat:

depresi, 

cemas, 

perasaan tidak berharga.



Pengukuran

 Ada dua jenis pengukuran:

1. Asessment kognisi dan perilaku yang 
merupakan sumber masalah, juga
tema kognitif, emosi, dan perilaku.

2. Penggunaan teori kepribadian ABC 
untuk mengidentifikasi masalah klien

Ada juga beragam skala dan tes dapat
digunakan:

1. Millon Clinical Multiaxial Inventory II

2. Beck Depression Inventory

Keduanya digunakan di Albert Ellis 
Institute



Hubungan terapeutik

 Ellis: cara yang terbaik

untuk membangun

hubungan dengan

klien adalah

membantu klien

memecahkan

masalah yang paling 

dekat (segera). 

Setelahnya

mengidentifikasi ABC 

dari klien.



Pendekatan A-B-C-D-E

 D : Disputation (pendebatan)

Ada tiga jenis dasar:

1. Deteksi keyakinan irasional

“ungkapan yang mengandung

HARUS”

2. Deskriminasi (membedakan) 

keyakinan irasional dari keyakinan

rasional (membedakan yang 

irasional dan yang rasional HARUS, 

DAPAT, SEMESTINYA?)

3. menDebat keyakinan irasional: 

- Kuliah/ ceramah, debate sokrates, 

humor, kreativitas, self-disclosure





E (Effective)

 E adalah Filosofi Efektif yang diperoleh

setelah pendebatan atau Dispute

 Filosofi ini mengikuti model ABC, 

membantu individu mengembangkan

filosofi baru yang lebih rasional

menggantikan yang irrasional

 Perilaku lebih produktif, meminimalisir

depresi dan kebencian pada diri sendiri, 

kepuasan dan rasa senang.



Teknik-teknik kognitif

 Coping self-statements 

“Aku mau mengirimnya BBM malam ini. Tidak ada yang mati kalau BBMku
tidak dijawab”

 Cost-benefit analysis

Menulis keuntungan dan kerugian pada perilaku (biasanya) kecanduan

 Psychoeducational method

Mendengar rekaman yang mengajari prinsip2 REBT

 Teaching others

Klien mengajari temannya tentang keyakinan yang rasional

 Problem solving

REBT membantu memilih pikiran, perasaan, dan tindakan yang rasional



Teknik-teknik Emotive

 Imagery

Mengganti perasaan yang tidak sesuai dengan berimajinasi

 Role Playing

Berlatih perilaku tertentu untuk memunculkan emosi yang sebelumnya tidak
disadari (mengembangkan keterampilan social dan emosi)

 Shame-attacking exercise

Tujannya adalah berlatih untuk tidak merasa malu ketika orang lain tidak
menyetujuinya. Latihan sampai tidak merasa menyesal dan kecewa akan
penolakan orang lain.

 Forceful self-statements

Pernyataan yang memerangi keyakinan yang menghambat “Aku akan
mendapat A dalam kuliah TTK, tapi tidak harus”

 Forceful self-dialogue

Berdebat dengan diri sendiri tentang keyakinan irasional. Rekam, dan dengar
berulang2.



Teknik-teknik

 Activity homework

Terapist memberikan tugas yang mengurangi keyakinan irasional.

 Reinforcement and penalties

Ketika klien menyelesaikan sebuah tugas, memberikan hadiah pada diri

sendiri dapat membantu. Namun kalau gagal dia mendenda dirinya sendiri.

 Skill training

Workshop dan kelompok membantu pengembangan keterampilan sosial. 

Contoh pelatihan assertif.








