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ABSTRAK  

 

Miranti Rasyid, 111314153034, Pelatihan The Helping Relationship Untuk 

Meningkatkan Helping Skills Dasar Pada Pengasuh Asrama di Boarding 

School, Tesis, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2017.   
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan the helping 

relationship dalam meningkatkan helping skills dasar pada pengasuh asrama di 

boarding school. Peningkatan pada helping skills dasar dapat dilakukan dengan 

mengajarkan aspek-aspek dalam the helping relationship yang meliputi 

mengenali diri sendiri, baik kelebihan dan kekurangan diri, pengetahuan tentang 

remaja, tugas perkembangannya, dan identifikasi masalah yang sering dialami 

oleh remaja, perilaku attending dan contacting non-verbal yang efektif, 

keterampilan identifikasi perasaan dan perilaku empati, keterampilan active 

listening, keterampilan bertanya menggunakan open and close question, 

keterampilan konfrontasi, dan strategi-strategi pemecahan masalah. 

Penelitian ini adalah penelitian pre experimental dengan desain one-group 

pretest-posttest design. Subjek penelitian berjumlah 14 orang yang terdiri dari 8 

orang pengasuh asrama putri dan 6 orang pengasuh asrama putra. Beberapa alat 

pengumpul data yang digunakan adalah tes prestasi pelatihan, wawancara 

interrater dan skala helping skills dasar yang ditranslasi dari alat ukur milik 

Aladağ dan Tezer (2009) dengan realibilitas 0,81. Analisis data dilakukan dengan 

teknik statistik non-parametrik wilcoxon signed rank test. 

Dari hasil analisis data diperoleh data bahwa: (1) alat ukur tes prestasi 

untuk mengukur level pengetahuan memiliki nilai p sign. = 0,001 < 0,05 yang 

berarti bahwa pelatihan the helping relationship dapat meningkatkan 

pengetahuan peserta pelatihan; (2) alat ukur  wawancara inter rater memiliki 

nilai p sign. = 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa pelatihan the helping relationship 

dapat meningkatkan helping skills dasar pada peserta; (3) alat ukur skala helping 

skills dasar memiliki nilai p sign. = 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa pelatihan 

the helping relationship dapat meningkatkan helping skills dasar pada peserta 

pelatihan. Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat pengaruh pelatihan the helping relationship terhadap 

peningkatan helping skills dasar pada pengasuh asrama di boarding school. 

 

Kata kunci : Helping Skills Dasar, Pelatihan The Helping Relationship, Pengasuh 

Asrama, Boarding School. 

Daftar Pustaka 49, (1967, 2016).  

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PELATIHAN "THE HELPING... MIRANTI


	1. HALAMAN JUDUL
	2. HALAMAN PERSETUJUAN
	3. HALAMAN PENGESAHAN
	4. LEMBAR PERNYATAAN
	5. HALAMAN MOTTO
	6. HALAMAN PERSEMBAHAN
	7. UCAPAN TERIMA KASIH
	8. DAFTAR ISI
	9. DAFTAR TABEL
	10. DAFTAR GAMBAR
	11. DAFTAR LAMPIRAN
	12. ABSTRAK
	13. ABSTRACT
	14. BAB I PENDAHULUAN
	15. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
	16. BAB III METODE PENELITIAN
	17. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	18. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
	19. DAFTAR PUSTAKA
	20. LAMPIRAN

