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ABSTRAK 

MENGENAL TERAPI REALITAS (REALITY THERAPY) 

Manusia adalah makhluk yang penuh dengan masalah. Tiada seorang pun 

hidup di dunia ini tanpa suatu masalah, baik dengan diri sendiri maupun orang 

lain. Manusia yang baik adalah mereka yang mampu keluar dari setiap 

permasalahan hidupnya. Manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan realitas 

yang ada dan memiliki identitas adalah  yang dapat berkembang dengan baik dan 

sehat. Untuk membantu mereka keluar dari masalahnya dan memperoleh identitas 

diperlukan suatu terapi. Terapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada 

tingkah laku sekarang. Terapis berfungsi sebagai guru dan model serta 

mengkonfrontasi klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi 

kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya 

sendiri ataupun orang lain. Di balik semua itu, banyak manusia yang masih belum 

dapat mencapai kebutuhan dasar psikologisnya, yaitu kebutuhan untuk 

kelangsungan hidup,  mencintai dan dicintai, kekuasaan/kekuatan, kebebasan serta 

kesenangan. Tujuan reality therapy ini adalah membantu manusia untuk 

memenuhi kelima kebutuhan dasar tersebut.  

Kata kunci : terapi, realitas 

ABSTRACT 

RECOGNIZE REALITY THERAPY 

Human beings are full of problems. No one living in this world without a 

problem, either with ourself or others. Good person are the ones who come out of 

any life problems. Individu able to adjust the realities and have an identity are  

that individu develop well and healthy. To help them get out of the problem and 

obtain their identity, sometime need a therapy. Reality therapy is a system that 

focuse on the current behavior. The therapist as a teacher, model , and also 

confront the client to  face the reality and satisfy  the basic need without harming 

himself or others. Behind all of that, many people are still not able to achieve the 

basic psychological needs,  the need for survival, love and belonging, power , 

freedom and fun. The purpose of reality therapy is to help human satisfy  of the 

fifth basic needs. 

Key word: reality,therapy 



2 

 

REALITY THERAPY 

Indah Alfiah * 

Fatimah Haniman ** 

* 
Dokter umum, Peserta PPDS I Ilmu Kedokteran Jiwa Departemen/SMF Ilmu Kedokteran 

Jiwa FK Universitas Airlangga/RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

**
 Guru Besar dan dokter Spesialis Kedokteran Jiwa/Psikiater (konsultan), Staf pengajar pada 

SMF Ilmu Kedokteran Jiwa, FK UNAIR/RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

 

  PENDAHULUAN 

  Reality therapy adalah  pendekatan kombinasi psikoterapi dan konseling. 

Dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960, reality therapy 

dianggap variasi dari Cognitive Behavioral Therapy (Seligman L 

&Reichenberg, 2010). 

   Reality therapy berbeda dengan psikiatri konvensional dan psikoanalisis 

dimana fokus pada apa yang disebut Glasser dengan tiga R yaitu Realisme, 

Responsibility dan Right atau Wrong, tidak melulu fokus pada gejala-gejala 

dari gangguan mental (Glasser, 1990).  

   Reality therapy yang dicetuskan oleh William Glasser ini didasarkan 

pada teori yang menekankan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan 

setiap perilaku yang dikerjakan ada tujuannya. Oleh karena itu manusia 

tergantung dari perilaku mereka sendiri dan bukan karena keluarga mereka, 

lingkungan mereka atau konflik saat usia anak-anak. Sebaliknya perilaku 

dipandang sebagai pilihan, dan penggunaan secara luas untuk terapi 

konseling, evaluasi serta pendidikan dimana reality therapy berusaha untuk 

menghindari pemaksaan dan hukuman serta mengajarkan tanggung jawab 

(Wubbolding, 2002). 

  

 APA ITU REALITY THERAPY? 

 Reality Therapy  memimpin semua pasien menuju realitas, yaitu berjuang 

menuju keberhasilan dengan semua aspek dari dunia  nyatanya.Terapi realitas 

memiliki dua fungsi: membantu klien menerima dunia nyatanya dan memenuhi 

kebutuhannya di dunia nyata sehingga nantinya klien tidak memiliki 

kecenderungan untuk mengingkari realitas yang ada (Glasser, 1990). 



3 

 

Kebutuhan Dasar Psikiatri harus terkait dengan dua kebutuhan psikologis 

dasar:(1) kebutuhan untuk mencintai dan dicintai serta (2) kebutuhan untuk 

merasa bahwa kita  berharga bagi diri kita dan orang lain. Membantu individu 

memenuhi kedua kebutuhan tersebut merupakan dasar dari Reality Therapy.  

Dimana kemudian berkembang menjadi ChoiceTheory , yang mana lebih rinci 

lagi Glasser mengidentifikasi lima kebutuhan psikologis dasar yaitu, power, love 

and belonging, freedom, fun dan survival (Glasser, 1990).  

 Kelangsungan hidup (Survival) 

1. Semua makhluk hidup berjuang untuk bertahan hidup & bereproduksi. 

2. Pada hakekatnya individu senantiasa memandang kedepan dan berusaha 

untuk hidupnya dengan cara yang menyebabkan kelanggengan (misal 

exercise & makan makanan yang sehat)  

 Cinta dan rasa  dimiliki (Love and Belonging) 

Dalam reality therapy kebutuhan cinta mirip dengan kebutuhan untuk 

penerimaan social. Sebagai manusia, kita perlu cinta dan dicintai. Kita perlu rasa 

memiliki dan dimiliki. Kita harus percaya bahwa kita diterima oleh orang lain apa 

adanya kita dan bahwa penerimaan ini tanpa syarat (Glasser, 1990).  

 Kekuasaan/kekuatan (Power) 

1. Merupakan kebutuhan khusus manusia  

2. Termasuk keinginan berprestasi, kesuksesan,pengakuan, penghormatan 

& didengar 

 Kebebasan untuk mengekspresikan ide-ide, pilihan & kemampuan untuk menjadi 

kreatif secara konstruktif (Freedom to express idea, choices & ability to be 

constructively creativity) 

1. Keseimbangan ini tercermin oleh golden rule “ Perlakukan kepada 

orang lain seperti engkau ingin diperlakukan “. 

2. Kontrol dari luar adalah musuh kebebasan. 

Kegembiraan ( Fun ) 

 Glasser percaya bahwa kegembiraan adalah sebagaimana kebutuhan yang 

lain, yang diinginkan pada setiap level usia. Selain itu, menurut Glasser bahwa 

ada hubungan antara “belajar” dan kebutuhan genetik kita untuk gembira 

(Glasser,1990). 
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Tanggung Jawab. 

 Tanggung jawab didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan kita tapi jangan sampai mengganggu kemampuan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhannya. Individu yang tidak belajar atau telah kehilangan 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara  bertanggung jawab 

digambarkan sebagai berperilaku yang “tidak bertanggung jawab”.  

Keterlibatan.  

 Tahap paling penting dan paling sulit dari terapi adalah diawal dimana jauh 

sebelum datang ke terapis pasien mengalami kegagalan untuk mempertahankan 

keterlibatan. Bila tidak ada keterlibatan antara terapis dan klien maka terapi tidak 

dapat berlangsung. Jadi menurut Glasser keterlibatan merupakan kunci 

keberhasilan terapi  (Glasser, 1990). 

 KONSEP- KONSEP DASAR  REALITY THERAPY 

 CONTROL THEORY 

        Reality therapy berbasis pada control theory, sebuah sistem dari fungsi otak 

(Power, 1973).  Teori ini oleh Glasser (1981, 1985) disesuaikan untuk tujuan 

terapi dan diformulasikan dengan cara  membuat teori ini berguna untuk terapis, 

konselor dan lainnya. Control theory menyatakan fungsi otak manusia seperti 

thermostat yang berusaha sendiri untuk mengatur perilakunya (seperti tungku atau 

air conditioning) dalam rangka untuk mengubah dunia sekitarnya. Menambahkan 

terhadap teori karya William Power (1973), Glasser memandang bahwa manusia 

termotifasi oleh lima kekuatan internal. Kebutuhan manusia ini adalah bawaan, 

tidak dipelajari, umum, tidak spesifik dan universal tidak terbatas pada ras serta 

budaya tertentu. Semua perilaku bertujuan untuk memenuhi keempat kebutuhan 

psikologis yaitu belonging, power, fun dan freedom serta kebutuhan fisik untuk 

bertahan hidup. Pemenuhan yang efektif terhadap kebutuhan tersebut akan 

menghasilkan a sense of control yang merujuk pada teori seperti self 

actualization, self fulfillment, atau menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya 

(Glasser dan Wubbolding, 1985). 

 CHOICE THEORY 

 Praktek dari reality therapy didasarkan pada Choice Theory. Sebelumnya 

kerangka teoritis untuk reality therapy ini kurang jelas, Glasser menggunakan 
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prinsip teori Control System yang relative tidak jelas untuk menjelaskan 

efektivitas kemudian memperluas teori untuk memberikan dasar praktek klinis 

dengan menghadirkan penjelasan rinci dari kebutuhan manusia, total perilaku 

(meliputi tindakan, pemikiran dan perasaan), persepsi dan keinginan hati atau 

Quality World . Teori Control System didasarkan pada prinsip bahwa organisme 

hidup berasal dari perilaku mereka dari bagian dalam. Mereka berusaha untuk 

menutup kesenjangan antara apa yang mereka miliki dan apa yang mereka anggap 

mereka butuhkan. Karena penekanan pada pengendalian dari dalam dan terutama 

penekanan pada perilaku sebagai pilihan sehingga teori ini berganti nama menjadi 

Choice Theory  pada tahun 1996 (Wubbolding, 2002).  

 INTI PEMIKIRAN 

1. Bertindak/Mengerjakan 

 Reality therapy berusaha  untuk  memberi wewenang kepada orang-orang 

dengan menekankan pada kekuatan mengerjakan sesuatu dibawah kontrol mereka 

sendiri. Mengerjakan adalah inti pokok dari reality therapy. 

2. Perilaku  

 Ini sangat sulit  untuk memilih dan mengubah  emosi kita secara langsung.  

Lebih mudah  mengubah pemikiran kita  untuk mengambil keputusan, sebagai 

contoh,  kita tidak akan  lama berfikir saat kita sendiri sebagai korban atau 

memutuskan  kita akan berfikir fokus pada apa yang akan kita kerjakan dibanding  

apa yang kita fikirkan yang semestinya dikerjakan oleh semua orang.Terapis 

realitas pendekatan perubahan dengan “ apa yang kita kerjakan” sebagai kunci 

perubahan bagaimana kita merasa dan bagaimana kita akan bekerja untuk 

mendapatkan apa yang kita inginkan.  

3.Pengaturan 

 Pengaturan adalah kunci pokok dalam reality therapy.  Manusia makhluk 

yang membutuhkan pengaturan untuk memenuhi apa yang mereka inginkan , 

seseorang mencari pengaturan  melalui jabatan dan uang serta  keinginan yang 

lain untuk mengatur kondisi fisiknya (Glasser, W. 1981).  

KARAKTERISTIK REALITY THERAPY 

  Terapis realitas tidak mendengarkan keluhan-keluhan yang panjang, 

menyalahkan dan mengkritisi karena itu merupakan perilaku paling tidak efektif 
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dalam daftar tata perilaku kita. Terapis realitas akan fokus pada beberapa hal yang 

menjadi karaktertistik dari reality therapy (Corey, 2005): 

1. Penekanan pada pilihan dan tanggung jawab 

 Jika kita memilih sesuatu untuk kita kerjakan, kita harus bertanggung jawab 

terhadap apa yang kita pilih. Bukan artinya kita harus menyalahkan atau 

menghukum kecuali kita melanggar hukum tetapi ini artinya terapis jangan 

sampai kehilangan pandangan terhadap kenyataan bahwa klien bertanggung jawab 

terhadap apa yang mereka kerjakan.  

2.Menolak Transference 

 Glasser berpendapat  transferensi merupakan cara bagi terapis dan klien 

menghindari untuk menjadi diri mereka sendiri dan rasa memiliki terhadap apa 

yang mereka kerjakan saat ini adalah benar. Terapis menempuh cara beradanya 

yang sejati bahwa mereka menjadi diri sendiri tidak memainkan peran sebagai 

ayah, ibu atau siapapun bagi klien. 

3.Menjaga Terapi untuk saat ini 

 Pendapat Glasser apapun kesalahan yang kita buat di masa lalu tidak 

berhubungan untuk saat ini karena masa lalu itu telah tetap dan tidak bisa diubah. 

Kita hanya dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini.Terapis realita tidak sepenuhnya 

menolak masa lalu (Corey, 2005). 

4.Menghindari fokus pada gejala 

 Glasser (2003) berpendapat orang-orang yang memiliki gejala, mereka hanya 

akan bebas dari gejala tersebut bila mereka menemukan kebahagiaan. Apakah 

orang-orang yang tertekan dan menderita mereka cenderung berfikir apakah 

mereka merasakan kebahagiaan. Mereka segan menerima kenyataan atas 

penderitaan dan ini haknya atas keseluruhan perilaku yang dipilih. Mendapatkan 

dua kisaran  rintangan diatas pada terapi dan focus masalah saat ini dapat 

memperpendek proses sebagian besar terapi. 

5.Tantangan gambaran sakit mental tradisional 

 Choice theory menolak pikiran tradisional bahwa orang dengan problem 

gejala fisik dan psikologis dikatakan sakit mental. Glasser melukiskan gambaran 

psikiater sebagai seorang yang mendiagnosa individu secara luas dengan sakit 

mental dan psikiater berusaha meyakinkan pasien-pasien bahwa patologi dari otak 
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merupakan penyebab masalah mereka. Kemudian psikiater mengobati pasien-

pasien tersebut dengan memberi resep obat-obat psikiatri. Glasser mengkritik 

psikiatri tradisional yang cenderung mengecilkan arti terhadap psikoterapi dan 

gagasan tentang sesuatu dimana pasien dengan gejala dapat melakukan untuk 

mereka sendiri agar gejala-gejala tersebut berkurang dan menjadi tidak aktif. 

PROSES REALITY THERAPY 

Keterlibatan 

 Keterlibatan untuk membangun hubungan dengan klien diyakini menjadi 

faktor yang paling penting dalam semua jenis terapi. Tanpa hubungan ini, 

langkah-langkah lainnya tidak akan efektif. Hal ini juga dikenal sebagai 

pengembangkan hubungan yang baik dengan klien  (Glasser, 1981).  

WDEP MODEL 

 Penggunaan akronim telah membantu dalam mengatur konsep untuk praktek 

dalam setting terapi (misalnya REBT, DASAR-ID) (Wubbolding, 2011).Model 

WDEP menyediakan kerangka kerja untuk mengatur sesi terapi dan untuk 

membantu dokter mengingat  konsep Choice Theory dalam pekerjaan mereka 

(Wubbolding, 2000).  

1. W=ingin(menjelajahi keinginan, kebutuhan, dan persepsi) 

"Apa yang kamu inginkan?" Adalah pertanyaan utama terapis realitas yang 

meminta kepada klien. Terapis membantu klien untuk memeriksa “Quality  

World” dan 'bagaimana perilaku mereka ditujukan untuk pindah ke persepsi 

mereka tentang dunia luar yang lebih terbuka kepada keinginan batin 

mereka'’(Corey,2005). 

2. D=Petunjuk/Arah  dan Melakukan 

  Reality Therapy menekankan perilaku saat ini dan oleh karena itu, 

mengajukan pertanyaan, Apa yang kamu lakukan sekarang? Apa yang kamu 

lakukan selama seminggu yang lalu? Apa yang akan ingin kamu lakukan secara 

berbeda dengan minggu lalu? Apa berhenti dari melakukan apa yang Anda 

katakan ingin lakukan? Bahkan jika sebagian besar masalah berakar di masa lalu, 

masa lalu hanya dibahas jika  membantu untuk merencanakan hari esok yang 

lebih baik.  
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3. E = evaluasi 

  Inti dari terapi realitas, sebagaimana telah kita lihat, adalah meminta klien 

untuk membuat evaluasi berikut: "Apakah perilaku Anda sekarang memiliki 

kesempatan yang layak untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang, 

dan itu akan membawa Anda ke tujuan yang ingin anda pergi?". Proses evaluasi 

dianggap penting bagi keberhasilan terapi ( Corey, 2005).  

4. P=perencanaan dan komitmen 

  Pertama apakah klien telah mengidentifikasi apa yang dia ingin ubah , 

disini ada kebutuhan untuk mengembangkan rencana dari beberapa macam aksi. 

Jika rencana tidak berjalan maka dapat diganti dengan yang lain. Kekakuan adalah 

dilarang di reality therapy, fleksibilitas adalah suatu kebajikan yang 

diperlukan.Wubbolding menggunakan SAMIC3 singkatan untuk menjelaskan 

karakteristik rencana yang baik: Simple (sederhana) mudah dimengerti, Attainable 

(dapat dicapai) klien harus mampu melakukan apa yang ditentukan, Measurable 

(terukur) segera (harus dilakukan sesegera mungkin), Involving  melibatkan klien 

C 3 : controlled (dikendalikan oleh perencana) committed (komitmen untuk 

melakukan) continuously practiced (terus dipraktekkan)  (Corey,2005). 

Mengevaluasi perilaku saat ini 

 Terapis harus menekankan “ di sini “ dan “ sekarang”  dengan klien, berfokus 

pada perilaku dan sikap saat ini. Terapis meminta klien untuk membuat 

pertimbangan nilai terhadap perilakunya  saat ini. Dalam banyak kasus terapis 

harus menekankan pada  klien untuk menelaah akibat dari  perilakunya, tetapi  hal 

ini penting bahwa penilaian  dibuat oleh klien bukan oleh terapis. Menurut 

glasser, hal ini penting bagi klien untuk merasakan bahwa dia sedang dalam 

kontrol hidupnya sendiri (Glasser, W. (1985).  

Perencanaan  perilaku yang tepat (memungkinkan) 

 Merencanakan beberapa perilaku yang mungkin untuk bekerja lebih baik. 

Klien  mungkin  perlu beberapa saran dan dorongan  dari terapis, tapi itu 

membantu jika rencana itu sendiri datangnya dari klien. Dalam banyak kasus, 

masalah klien adalah hasil dari  hubungan yang buruk dengan seseorang, dan 

sejak klien tidak bisa mengubah perilaku terhadap siapapun orang lain, terapis 

tersebut akan fokus pada hal-hal yang  klien bisa lakukan (Glasser,1985).  
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Komitmen pada rencana 

 Peserta harus membuat komitmen untuk melaksanakan rencana. Hal ini 

penting karena banyak klien akan melaksanakan sesuatu  untuk terapis, dimana 

mereka mengerjakan tidak untuk mereka sendiri.  Dalam beberapa kasus ini dapat 

membantu untuk membuat komitmen dengan  menulis (Glasser, 1980).  

Tidak ada  alasan, tidak ada hukuman, tidak pernah menyerah 

 Jika tidak ada hukuman, maka tidak ada alasan untuk menerima alasan 

(Catatan bahwa hukuman dapat menjadi tidak efektif dengan klien yang 

berencana untuk gagal) (Glasser, 1980).  

 APLIKASI REALITY THERAPY 

 Reality therapy  juga  ditemukan efektif  meningkatkan konsep diri siswa 

sekolah dasar. Adanya  banyak risiko dan sekolah-sekolah alternatif di seluruh 

Negara ini telah menerapkan teknik terapi realitas dan metode untuk 

meningkatkan fungsi sekolah serta  lingkungan belajar dan sosial. Di bidang 

aplikasi lain telah digunakan dalam pembinaan atletik, obesitas pada anak dan 

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Realitas terapi dapat juga digunakan 

untuk mencegah atau mengendalikan obesitas. Hal ini menyarankan pelaksanaan 

metode  realitas terapi dapat membantu anak-anak mengevaluasi perilaku makan 

mereka , menetapkan tujuan yang realistis dan  evaluasi diri yang efektif serta 

mengintegrasi (Prenzlau, 2006). 

KETERBATASAN 

 Keterbatasan utama mengenai terapi realitas adalah menguraikan secara  

eksklusif  masalah individu  saat ini dan sedang dialami. Tidak ingin membuka 

trauma sebelumnya  atau mimpi yang berulang , realitas terapi hanya bisa 

diterapkan saat ini sekarang dan melangkah dengan cara yang terbaik, dengan 

mengingat pentingnya mengambil tanggung jawab atas  perbuatannya sendiri dan 

menyadari  satu-satunya orang yang dapat mengontrol adalah diri sendiri (Corey, 

2005). 
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