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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PENDEKATAN KONSELING KOGNITIF PERILAKU 

DALAM MENGATASI DAMPAK NEGATIF ALAT KOMUNIKASI 

(SMARTPHONE) PADA PESERTA DIDIK KELAS XI SMK PGRI 4  

BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2017 

 

 Oleh: 

SUNIDA WATI 

 

Smartphone merupakan salah satu perkembangan media teknologi komunikasi 

digital dari ponsel atau telepon genggam. Dampak negatif penggunaan smartphone 

yang terjadi pada peserta didik kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung berpengaruh 

pada penurunan daya serap peserta didik pada materi pembelajaran yang diberikan 

oleh guru dan minat belajar  peserta didik mengalami penurunan. Rumusan masalah 

yang diajukan adalah apakah konseling kognitif perilaku  efektif  dalam mengatasi 

dampak negatif alat komunikasi modern (Smartphone) pada peserta didik kelas XI 

SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun 2016-2017? Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar  efektivitas konseling perilaku kognitif dalam mengatasi 

dampak negatif alat komunikasi (Smartphone) pada peserta didik kelas XI SMK 

PGRI 4 Bandar Lampung dan untuk memberikan informasi kepada peserta didik 

dampak negatif penggunaan smartphone melalui pendekatan konseling kognitif 

prilaku. 

Subyek penelitian kelas XI AK SMK PGRI 4 Bandar Lampung tahun ajaran 

2016/2017 sebanyak 30 peserta didik yang terdiri dari 15 peserta didik kelas kontrol 

dan 15 peserta didik kelas eksperimen. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner 

dampak negative penggunaan Smartphone yang terdiri dari 52 item pernyataan yang 

dikembangkan berdasarkan teknik penyusunan skala model Likert. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini dengan membuat tabulasi skor dari masing-masing item, 

menghitung skor masing-masing responden, menghitung skor total masing-masing 

item, selanjutnya mengkategorisasikan perolehan skor masing-masing aspek dampak 

negative penggunaan smartphone. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negative penggunaan 

smartphone mengganggu dalam aktivitas belajar peserta didik. Penggunaan 

smartphone memberikan dampak negative yang menyebabkan ketergantungan pada 

diri peserta didik sehingga menyebabkan peserta didik kurang berkonsentrasi dalam 

pembelajaran. Efektivitas konseling kognitif perilaku ditandai dengan meningkatnya 

pemikiran positif dan menurunnya pemikiran negative pada diri peserta didik yang 

diakibatkan ketergantungan pada smartphone seperti Individu mengalami 

kesendirian, meningkatnya pengeluaran, menurunnya prestasi akademis, menurunnya 

produktivitas. Hal ini dapat di lihat pada perbandingan nilai pre test dan post test. 
 

Kata kunci: Bimbingan, konseling kognitif, smartphone, dampak negatif 
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MOTTO 

 

 





    

Artinya: 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 

telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan(Q.S. Al-Qasas: 77)
*
 

 

                                                           
*
 Depag RI., Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Diponegoro, 2012), hlm. 302 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang serba canggih seperti sekarang, alat komunikasi 

sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sejak ditemukannya sistem 

telepon genggam pertama oleh Martin Cooper pada tanggal 3April 1973 memberikan 

kemudahan alat komunikasi yang kecil dan dapat dibawa bepergian secara fleksibel. 

Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua 

material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil tersebut untuk pertama 

kalinya. Namun akhirnya sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan 

dengan total bobot seberat dua kilogram. Setelah berhasil memproduksi telepon 

genggam, tantangan terbesar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk 

mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut dengan menciptakan sistem 

jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum, setara dengan lima channel TV 

yang tersalur ke seluruh dunia. 

Tokoh lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia komunikasi seluler 

adalah Amos Joel Jr yang lahir di Philadelphia, 12 Maret 1918, diakui dunia sebagai 

pakar dalam bidang switching. Ia mendapat ijazah bachelor pada tahun 1940 dan 

master  pada tahun 1942 dalam teknik elektronik dari MIT. Memulai kariernya 
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selama 43 tahun dari Juli 1940-Maret 1983 di Bell Telephone Laboratories, tempat ia 

menerima lebih dari 70 paten Amerika di bidang telekomunikasi, khususnya di 

bidang switching. Amos E Joel Jr, membuat sistem penyambung (switching) ponsel 

dari satu wilayah sel ke wilayah sel yang lain. Switching ini harus bekerja ketika 

pengguna ponsel bergerak atau berpindah dari satu sel ke sel lain sehingga 

pembicaraan tidak terputus. Karena penemuan Amos Joel inilah penggunaan ponsel 

menjadi nyaman.1 

Teknologi ponsel terus berkembang, pada 1997, Philippe Kahn sukses 

membuat ponsel yang dilengkapi kamera. Namun, ponsel kamera pertama yang dijual 

di pasaran adalah J-SH04 buatan Sharp Corporation yang dirilis di Jepang pada 

November 2000. Pada tahun 2001, ponsel dengan kemera diperkenalkan. Kamera 

ponsel terus berkembang bahkan kini ada beberapa ponsel yang kualitasnya 

menyamai kamera profesional.2 

Pada tahun 2002, Era ponsel raksasa saat ini yaitu Blackberry pun 

dimulai. Research In Motion menciptakan sebuah peranti yang dinamakan 

BlackBerry. Peranti ini awalnya adalah pager dua arah. Baru kemudian pada 2002, 

RIM merilis ponsel cerdas BlackBerry 5810 yang merupakan cikal bakal ponsel 

BlackBerry yang dikenal seperti sekarang. 

Dahulu Smartphone hanya digunakan untuk berbicara jarak jauh ataupun 

dengan menggunakan SMS (Short Message Service) untuk menyampaikan suatu 

                                                           
1Joko Santoso, Perkembangan Telepon, (Makalah: tersedia http://jokosantosoo.blogspot.co.id,  

September 2015), diunduh pada 2 Februari 2016 
2 Ibid. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bell_Telephone_Laboratories&action=edit&redlink=1
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pesan. Produk-produk Smartphone canggih mulai muncul dengan berbagai fasilitas 

lengkap sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan dan mengikuti arah 

perkembangan media teknologi komunikasi. Majunya teknologi Smartphone canggih 

sehingga muncul produk Smartphone yang mulai diminati oleh banyak orang.  

Smartphone merupakan salah satu perkembangan media teknologi komunikasi 

digital dari ponsel atau telepon genggam. Smartphone dapat diinstal/ditambahi 

dengan program-program dari pengembangan software pihak ketiga (third party), 

sehingga fungsionalitasnya bertambah. Ada beberapa jenis Smartphone yang 

dilengkapi dengan Operation System (OS) tertentu, seperti Blackberry, Android, 

iPhone, Windows Phone, dan lain-lain. Namun, saat ini penggunaan Smartphone 

sudah banyak yang bergeser dari fungsi utamanya sebagai alat komunikasi, terutama 

dikalangan peserta didik usia sekolah menengah atas atau sederajat. 

 Masa usia sekolah menengah atas bertepatan dengan usia remaja merupakan 

masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa awal. Pada masa ini banyak menarik 

perhatian, karena sifat khas dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan 

individu dalam masyarakat orang dewasa.3 Pada masa ini merupakan masa proses 

pencarían jati diri dan mendapatkan pengakuan dari orang lain, sehingga mereka 

berbuat sesuai dengan keinginannya, mencontoh apapun yang dipandang sebagai 

sebuah proses agar tidak disebut orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman, 

tanpa berfikir benar atau salah dan dapat menimbulkan kerugian pada dirinya atau 

orang lain. Selama mereka merasa bahwa itu bisa mewakili dirinya, maka mereka 

                                                           
3 Ahmad Fauzi, Psikologi Umum, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 89 
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menganggap baik untuk dilakukan.  Kemajuan teknologi komunikasi saat ini perlu 

diperhatikan penggunaannya, agar bisa bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi 

para remaja. 

Berdasarkan prasurvey terhadap 39 peserta didik kelas XI SMK PGRI 4 

Bandar Lampung diketahui bahwa sebagian besar peserta didik menggunakan 

smartphone ketika proses pembelajaran berlangsung. Data penggunaan smartphone 

oleh peserta didik kelas XI diketahui bahwa peserta didik yang menggunakan 

smartphone pada saat jam belajar di kelas XI Jurusan Akuntansi SMK PGRI 4 

Bandar Lampung  sebanyak 20 peserta didik  atau sebesar 90.91% yang terdiri dari 3 

peserta didik menggunakan smartphone untuk mendengarkan musik, 2 peserta didik 

menggunakan smartphone untuk melihat-lihat konten porno, 9 peserta didik yang 

mengakses media sosial seperti facebook, instagram, twitter, 2 peserta didik 

menggunakan aplikasi pesan singkat seperti whatsap, line, blackberry messenger, dan 

4 peserta didik menggunakan smartphone untuk bermain game. Dikelas XI Jurusan 

PM dari jumah peserta didik satu kelas sebanyak 17 terdapat 14 peserta didik atau 

sebesar 82.5% yang menggunakan smartphone tidak pada waktu yang tepat dengan 

rincian 2 peserta didik menggunakan smartphone pada jam pembelajaran untuk 

mendengarkan musik, 4 peserta didik mengakses media sosial, 3 peserta didik 

mengirim pesan singkat dan 5 peserta didik  menggunakan smartphone untuk 

bermain game, sedangkan peserta didik yang menggunakan smartphone untuk 

melihat-lihat konten porno tidak ada. 
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Perlu diketahui bahwa tidak semua peserta didik SMK PGRI 4, menggunakan 

Smartphone saat kegiatan belajar mengajar. Penggunaan Smartphone seringkali 

disalahgunakan oleh peserta didik dalam pemakaiannya. Pada kasus peserta didik 

yang ada di SMK PGRI 4 khususnya kelas XI peserta didik  pernah menggunakan 

Smartphone sebagai alat untuk menyontek, sebagai alat untuk komunikasi dalam 

kelas melalui SMS (Short Message Service), untuk mendengarkan musik baik dengan 

earphone atau tidak, bermain internet, dan bermain game saat kegiatan belajar  serta 

digunakan untuk melihat gambar-gambar atau video porno.4  

Dampak negatif penggunaan smartphone yang terjadi pada peserta didik kelas 

XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung tersebut berpengaruh pada penurunan daya serap 

peserta didik pada materi pembelajaran yang diberikan oleh guru karena tidak 

memperhatikan penjelasan guru  dan minat belajar  peserta didik mengalami 

penurunan.5 Apabila terus dibiarkan maka akan menyebabkan proses pembelajaran 

menjadi terganggu dan menjadi kebiasaan buruk yang akan menyebabkan peserta 

didik malas belajar. Upaya yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam 

mengatasi dampak negatif penggunaan smartphone pada peserta didik di kelas XI 

SMK PGRI 4 Bandar Lampung telah dilakukan namun belum maksimal. Terbukti 

dengan adanya pelanggaran yang berulang.6  

                                                           
4 Dokumentasi Guru Bimbingan Konseling SMK PGRI 4 Bandar Lampung 
5 Hasil Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling SMK PGRI 4 Bandar Lampung, 

Tanggal 21 Januari 2016 
6 Hasil Wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling SMK PGRI 4 Bandar Lampung, 

Tanggal 21 Januari 2016 
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Berawal dari berbagai kasus yang terjadi, maka sekolah menetapkan peraturan 

untuk tidak diperkenankan menggunakan Smartphone pada saat proses pembelajaran. 

Peserta didik yang melanggar peraturan akan dikenai sangsi. Peserta didik yang 

menggunakan Smartphone saat kegiatan belajar  akan diambil oleh pihak sekolah dan 

tidak akan dikembalikan selama proses belajar.  Sangsi yang lebih berat lagi adalah 

bagi peserta didik yang masih tetap melanggar tidak diperkenankan untuk mengikuti 

mata pelajaran. Penggunaan alat teknologi komunikasi Smartphone saat belajar 

mengajar berlangsung, sangat mengganggu konsentrasi peserta didik yang 

bersungguh-sungguh dalam proses belajar. Dampak negatif bagi pengguna alat 

tersebut adalah penarikan diri dari lingkungan sehingga kurang bersosialisasi dengan 

teman-temannya di sekolah.  

Menurut Ahmad Juntika, peran guru bimbingan konseling adalah seseorang 

dengan rangkaian untuk membantu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi 

dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan.7 Berkaitan dengan 

penggunaan smartphone oleh peserta didik pada saat jam belajar, maka guru 

bimbingan konseling berupaya mengambil langkah-langkah pencegahan untuk 

mengatasinya. Upaya  guru bimbingan konseling dalam mengatasi dampak negatif 

penggunaan smartphone pada peserta didik dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

                                                           
7 Ahmad Juntika, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan, (Bandung: PT 

Revika Aditama, 2006), hlm. 8 
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1. identifikasi kasus yaitu langkah yang dilakukan untuk memahami kehidupan 

individu serta gejala-gejala yang nampak, langkah ini diperoleh melalui 

interview, observasi dan analisis data; 

2. diagnosa yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi beserta latar 

belakangnya. Hal yang dilakukan adalah mengumpulkan data dan 

mengadakan studi kasus, setelah data terkumpul maka ditetapkan masalah 

yang dihadapi; 

3. prognosa yaitu langkah yang dilakukan untuk menetapkan jenis bantuan yang 

akan dilaksanakan untuk membimbing klien dalam menyelesaikan 

masalahnya. Langkah ini dilakukan berdasarkan pada kesimpulan dalam 

langkah diagnosa; 

4. terapi (treatment) yaitu langkah pelaksanaan bantuan atau Bimbingan 

Langkah ini merupakan pelaksanaan yang membutuhkan waktu dan proses 

yang terus menerus dan sistematis serta membutuhkan adanya pengamatan 

yang cermat; dan 

5. evaluasi dan follow-up yaitu langkah yang dimaksudkan untuk menilai atau 

mengetahui sampai sejauh mana langkah terapi yang dilakukan telah 

mencapai hasilnya. Dalam langkah ini hendaknya dilihat perkembangan 

selanjutnya dalam jangka waktu yang lebih lama.8 

 

Melalui langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh guru bimbingan 

konseling selaku konselor diharapkan dapat merubah perilaku negatif peserta didik 

untuk lebih baik menggunakan smartphone diluar jam belajar. Pemberian terapi 

perilaku oleh konselor dilakukan untuk merubah kebiasaan negatif kearah perilaku 

yang positif berkaitan dengan penggunaan alat komunikasi modern (smartphone) oleh 

peserta didik. Setelah pemberian terapi, peserta didik diharapkan menyadari 

kesalahannya dan dapat lebih selektif dalam menggunakan smartphone. Terapi 

kognitif memfasilitasi individu belajar mengenali dan mengubah kesalahan. Terapi 

kognitif tidak hanya berkaitan dengan positive thinking, tetapi berkaitan pula 

dengan happy thinking. Terapi tingkah laku membantu membangun hubungan antara 

                                                           
8 I. Djumhur dan Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan Disekolah (Malang: CV. Ilmu, 

1975), hlm. 104-106. 
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situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Individu belajar 

mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, 

berpikir lebih jelas dan membantu membuat keputusan yang tepat.9  

Teori Cognitive-Behavior pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia 

terbentuk melalui proses Stimulus-Kognisi-Respon (SKR), yang saling berkaitan dan 

membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, dimana proses kognitif 

menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa dan 

bertindak.10  Keyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran 

yang rasional dan irasional, di mana pemikiran yang irasional dapat menimbulkan 

gangguan emosi dan tingkah laku yang menyimpang, maka konseling kognitif prilaku 

diarahkan pada modifikasi fungsi berfikir, merasa, dan bertindak dengan menekankan 

peran otak dalam menganalisa, memutuskan, bertanya, bertindak, dan memutuskan 

kembali. Mengubah status pikiran dan perasaannya, konseli diharapkan dapat 

mengubah tingkah lakunya, dari negatif menjadi positif. 

Berdasarkan beberapa kasus pelanggaran tersebut selain dapat mengganggu 

proses belajar mengajar dalam kelas juga telah melanggar kode etik. Guru Bimbingan 

dan Konseling mempunyai peran sangat penting dalam menangani peserta didik yang 

bermasalah dan memberikan motivasi, mendampingi, dan menjadi tempat bagi 

peserta didik dalam memecahkan masalah di sekolah yang bersifat pribadi, keluarga, 

                                                           
9Bush, John Winston. Cognitive Behavioral Therapy: The Basics. [Online]. 2003 Tersedia: 

http://cognitivetherapy.com/basics.html diunduh pada 2 Februari 2016 
10Oemarjoedi, A. Kasandra. Pendekatan Cognitive Behavior dalam Psikoterapi. (Jakarta: 

Kreativ Media, 2003), hlm. 6 
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yang berdampak pada hambatan proses dan prestasi belajar peserta didik. Kendala 

yang sering ditemui oleh guru Bimbingan  Konseling adalah tidak semua peserta 

didik mau bersikap terbuka dengan setiap masukan-masukan dan nasehat yang 

diberikan, sehingga akan mengulangi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan 

yang diterapkan.  Dengan demikian perlu penanganan khusus terkait penggunaan 

smartphone. 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk 

melakukan penelitian tentang “Efektivitas Konseling Perilaku Kognitif dalam 

Mengatasi Dampak Negatif Alat Komunikasi (Smartphone) pada Peserta Didik Kelas 

XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun 2016-2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang teridentifikasi 

adalah sebagai berikut: 

1. Adanya peserta didik  yang menggunakan smartphone di dalam kelas untuk hal-

hal yang negatif  seperti mencontek, mengakses situs-situs porno dan bermain 

game pada jam belajar. 

2. Adanya penurunan focus peserta didik terhadap materi pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. 

3. Belum maksimalnya proses bimbingan konseling di SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung. 
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C. Pembatasan Masalah 

Pada penelitian yang akan dikembangkan masalah yang akan dikaji dibatasi 

hanya pada permasalahan:  Efektivitas Konseling Perilaku Kognitif dalam Mengatasi 

dampak negatif Alat Komunikasi modern (Smartphone) pada Peserta Didik Kelas XI 

SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun 2016-2017.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah: apakah konseling 

kognitif perilaku  efektif  dalam mengatasi dampak negatif alat komunikasi modern 

(Smartphone) pada peserta didik kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun 

2016-2017? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar  efektivitas konseling perilaku kognitif dalam 

mengatasi dampak negatif alat komunikasi (Smartphone) pada peserta didik kelas 

XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

2. Untuk memberikan informasi kepada peserta didik dampak negatif penggunaan 

smartphone melalui pendekatan konseling kognitif prilaku. 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Sebagai bahan acuan bagi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam dalam 

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Bimbingan dan 

Konseling Islam yang berkaitan dengan pemberian konseling kelompok pada peserta 

didik pengguna teknologi komunikasi Smartphone saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. 

 

2. Secara Praktis 

a. Mengubah pikiran dan perilaku negatif peserta didik pada penggunaan 

Smartphone melalui kegiatan konseling kognitif perilaku. 

b. Sebagai usaha untuk melatih diri dalam memecahkan permasalahan yang ada 

secara kritis, obyektif dan ilmiyah khususnya dalam bidang Bimbingan dan 

Konseling (BK) dalam meningkatkan kualitas intelektual mahapeserta didik. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi: 

1. Obyek penelitian adalah penerapan pendekatan konseling kognitif perilaku 

pada peserta didik yang menggunakan Smartphone di kelas.  

2. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas XI SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung. 

3. Lokasi penelitian di SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 



 

 

 

 

 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Konseling Kognitif Perilaku 

1. Pengertian Konseling Kognitif Perilaku 

Konseling Kognitif Prilaku yaitu teknik modifikasi perilaku dan mengubah 

keyakinan maladaptif. Ahli terapi membantu individu mengganti interpretasi yang 

irasional terhadap suatu peristiwa dengan interpretasi yang lebih realistik. Atau, 

membantu pengendalian reaksi emosional yang terganggu, seperti kecemasan dan 

depresi dengan mengajarkan mereka cara yang lebih efektif untuk 

menginterpretasikan pengalaman mereka.1 

Teori Cognitive-Behavior pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia 

terbentuk melalui proses Stimulus-Kognisi-Respon (SKR), yang saling berkaitan dan 

membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif 

menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa dan 

bertindak. Sementara dengan adanya keyakinan bahwa manusia memiliki potensi 

untuk menyerap pemikiran yang rasional dan irasional, dimana pemikiran yang 

irasional dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku yang menyimpang, 

                                                           
1Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam, (Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada, 2001), hlm. 214.   
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maka KKP diarahkan pada modifikasi fungsi berfikir, merasa, dan bertindak dengan 

menekankan peran otak dalam menganalisa, memutuskan, bertanya, bertindak, dan 

memutuskan kembali. Dengan mengubah status pikiran dan perasaannya, konseli 

diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya, dari negatif menjadi positif.2 Seseorang 

harus mampu mengubah cara berfikir dan prilakunya sendiri demi mencapai masa 

depan yang dia inginkan, sesuai dengan firman Allah surat Yunus ayat 57: 

   

   

    

   

     

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu 

dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. 3 
 

Berdasarkan paparan definisi mengenai KKP, maka penulis sebagai konselor 

sepakat bahwa pengaertian KKP adalah pendekatan konseling yang menitik beratkan 

pada restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian 

yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis. KKP merupakan konseling 

yang dilakukan untuk meningkatkan dan merawat kesehatan mental. Konseling ini 

akan diarahkan kepada modifikasi fungsi berpikir, merasa dan bertindak, dengan 

menekankan otak sebagai penganalisa, pengambil keputusan, bertanya, bertindak, dan 

memutuskan kembali. Sedangkan, pendekatan pada aspek behavior diarahkan untuk 

                                                           
2Oemarjoedi, A. Kasandra. Pendekatan Cognitive Behavior dalam Psikoterapi. (Jakarta: 

Kreativ Media, 2003), h. 6 
3 Depag RI., Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2012), hlm. 184 
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membangun hubungan yang baik antara situasi permasalahan dengan kebiasaan 

mereaksi permasalahan.  

 

2. Tujuan dan Karakteristik Konseling Kognitif Perilaku (KKP)  

  Tujuan dari konseling Cognitive-Behavior yaitu mengajak konseli untuk 

menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang 

bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Konselor 

diharapkan mampu menolong konseli untuk mencari keyakinan yang sifatnya 

dogmatis dalam diri konseli dan secara kuat mencoba menguranginya.4 Dalam proses 

konseling, beberapa ahli KKP  berasumsi bahwa masa lalu tidak perlu menjadi fokus 

penting dalam konseling. Oleh sebab itu KKP dalam pelaksanaan konseling lebih 

menekankan kepada masa kini dari pada masa lalu, akan tetapi bukan berarti 

mengabaikan masa lalu. KKP tetap menghargai masa lalu sebagai bagian dari hidup 

konseli dan mencoba membuat konseli menerima masa lalunya, untuk tetap 

melakukan perubahan pada pola pikir masa kini untuk mencapai perubahan di waktu 

yang akan datang. Oleh sebab itu, KKP lebih banyak bekerja pada status kognitif saat 

ini untuk dirubah dari status kognitif negatif menjadi status kognitif positif.5 

KKP merupakan bentuk psikoterapi yang sangat memperhatikan aspek peran 

dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Terdapat beberapa pendekatan dalam psikoterapi 

KKP termasuk di dalamnya pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy, Rational 

Behavior Therapy, Rational Living Therapy, Cognitive Therapy, dan Dialectic Behavior 

                                                           
4 Oemarjoedi, A. Kasandra, Op.cit., hlm. 9 
5 Ibid 
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Therapy. Akan tetapi KKP memiliki karakteristik tersendiri yang membuat KKP lebih 

khas dari pendekatan lainnya.  

Karakteristik KKP menurut Para ahli yang tergabung dalam National Association 

of Cognitive-Behavioral Therapists (NACBT) adalah sebagai berikut:  

a. KKP didasarkan pada model kognitif dari respon emosional. KKP didasarkan pada 

fakta ilmiah yang menyebabkan munculnya perasaan dan perilaku, situasi dan 

peristiwa. Keuntungan dari fakta ini adalah seseorang dapat mengubah cara 

berpikir, cara merasa, dan cara berperilaku dengan lebih baik walaupun situasi tidak 

berubah.  

b. KKP lebih cepat dan dibatasi waktu. KKP merupakan konseling yang memberikan 

bantuan dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan pendekatan 

lainnya. Rata-rata sesi terbanyak yang diberikan kepada konseli hanya 16 sesi. 

Berbeda dengan bentuk konseling lainnya, seperti psikoanalisa yang membutuhkan 

waktu satu tahun. Sehingga KKP memungkinkan konseling yang lebih singkat 

dalam penanganannya. 

c. Hubungan antara konseli dengan terapis atau konselor terjalin dengan baik. 

Hubungan ini bertujuan agar konseling dapat berjalan dengan baik. Konselor 

meyakini bahwa sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan dari konseli. 

Namun, hal ini tidak cukup bila tidak diiringi dengan keyakinan bahwa konseli 

dapat belajar mengubah cara pandang atau berpikir sehingga akhirnya konseli dapat 

memberikan konseling bagi dirinya sendiri.  
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d. KKP merupakan konseling kolaboratif yang dilakukan terapis atau konselor dan 

konseli. Konselor harus mampu memahami maksud dan tujuan yang diharapkan 

konseli serta membantu konseli dalam mewujudkannya. Peranan konselor yaitu 

menjadi pendengar, pengajar, dan pemberi semangat.  

e. KKP didasarkan pada filosofi stoic (orang yang pandai menahan hawa nafsu). KKP 

tidak menginformasikan bagaimana seharusnya konseli merasakan sesuatu, tapi 

menawarkan keuntungan perasaan yang tenang walaupun dalam keadaan sulit.  

f. KKP mengunakan metode sokratik. Terapis atau konselor ingin memperoleh 

pemahaman yang baik terhadap hal-hal yang dipikirkan oleh konseli. Hal ini 

menyebabkan konselor sering mengajukan pertanyaan dan memotivasi konseli 

untuk bertanya dalam hati, seperti “Bagaimana saya tahu bahwa mereka sedang 

menertawakan saya?” “Apakah mungkin mereka menertawakan hal lain”. 

g. KKP memiliki program terstruktur dan terarah. Konselor KKP memiliki agenda 

khusus untuk setiap sesi atau pertemuan. KKP memfokuskan pada pemberian 

bantuan kepada konseli untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Konselor KKP tidak hanya mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh konseli, 

tetapi bagaimana cara konseli melakukannya.  

h. KKP didasarkan pada model pendidikan. KKP didasarkan atas dukungan secara 

ilmiah terhadap asumsi tingkah laku dan emosional yang dipelajari. Oleh sebab itu, 

tujuan konseling yaitu untuk membantu konseli belajar meninggalkan reaksi yang 

tidak dikehendaki dan untuk belajar sebuah reaksi yang baru. Penekanan bidang 
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pendidikan dalam KKP mempunyai nilai tambah yang bermanfaat untuk hasil 

tujuan jangka panjang.  

i. KKP merupakan teori dan teknik didasarkan atas metode induktif. Metode induktif 

mendorong konseli untuk memperhatikan pemikirannya sebagai sebuah Jawaban 

sementara yang dapat dipertanyakan dan diuji kebenarannya. Jika Jawaban 

sementaranya salah (disebabkan oleh informasi baru), maka konseli dapat 

mengubah pikirannya sesuai dengan situasi yang sesungguhnya.  

j. Tugas rumah merupakan bagian terpenting dari teknik KKP, karena dengan 

pemberian tugas, konselor memiliki informasi yang memadai tentang 

perkembangan konseling yang akan dijalani konseli. Selain itu, dengan tugas rumah 

konseli terus melakukan proses konselingnya walaupun tanpa dibantu konselor. 

Penugasan rumah inilah yang membuat KKP lebih cepat dalam proses 

konselingnya. 6 

 

3. Prinsip–Prinsip Konseling Kognitif Perilaku (KKP)  

Walaupun konseling harus disesuaikan dengan karakteristik atau 

permasalahan konseli, tentunya konselor harus memahami prinsip-prinsip yang 

mendasari KKP. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini diharapkan dapat 

mempermudah konselor dalam memahami konsep, strategi dalam merencanakan 

proses konseling dari setiap sesi, serta penerapan teknik-teknik KKP.  

                                                           
6 Idat Muqodas, Cognitive-Behavior Therapy: Solusi Pendekatan Praktek Konseling di 

Indonesia, (Bandung : Pascasarjana UPI. 2011), hlm. 12-14 
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Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dari KKP berdasarkan kajian yang 

diungkapkan oleh Beck:  

a. Prinsip nomor 1: Konseling Kognitif Perilaku didasarkan pada formulasi yang 

terus berkembang dari permasalahan konseli dan konseptualisasi kognitif 

konseli. Formulasi konseling terus diperbaiki seiring dengan perkembangan 

evaluasi dari setiap sesi konseling. Pada momen yang strategis, konselor 

mengkoordinasikan penemuan-penemuan konseptualisasi kognitif konseli yang 

menyimpang dan meluruskannya sehingga dapat membantu konseli dalam 

penyesuaian antara berfikir, merasa dan bertindak. 

b. Prinsip nomor 2: Konseling Kognitif Perilaku didasarkan pada pemahaman yang 

sama antara konselor dan konseli terhadap permasalahan yang dihadapi konseli. 

Melalui situasi konseling yang penuh dengan kehangatan, empati, peduli, dan 

orisinilitas respon terhadap permasalahan konseli akan membuat pemahaman 

yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi konseli. Kondisi tersebut akan 

menunjukan sebuah keberhasilan dari konseling.  

c. Prinsip nomor 3: Konseling Kognitif Perilaku memerlukan kolaborasi dan 

partisipasi aktif. Menempatkan konseli sebagai tim dalam konseling maka 

keputusan konseling merupakan keputusan yang disepakati dengan konseli. 

Konseli akan lebih aktif dalam mengikuti setiap sesi konseling, karena konseli 

mengetahui apa yang harus dilakukan dari setiap sesi konseling.  

d. Prinsip nomor 4: Konseling Kognitif Perilaku berorientasi pada tujuan dan 

berfokus pada permasalahan. Setiap sesi konseling selalu dilakukan evaluasi 
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untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Melalui evaluasi ini diharapkan 

adanya respon konseli terhadap pikiran-pikiran yang mengganggu tujuannya, 

dengan kata lain tetap berfokus pada permasalahan konseli.  

e. Prinsip nomor 5: Konseling Kognitif Perilaku berfokus pada kejadian saat ini. 

Konseling dimulai dari menganalisis permasalahan konseli pada saat ini dan di 

sini (here and now). Perhatian konseling beralih pada dua keadaan. Pertama, 

ketika konseli mengungkapkan sumber kekuatan dalam melakukan 

kesalahannya. Kedua, ketika konseli terjebak pada proses berfikir yang 

menyimpang dan keyakinan konseli dimasa lalunya yang berpotensi merubah 

kepercayaan dan tingkahlaku ke arah yang lebih baik. 

f. Prinsip nomor 6: Konseling Kognitif Perilaku merupakan edukasi, bertujuan 

mengajarkan konseli untuk menjadi terapis bagi dirinya sendiri, dan 9 

menekankan pada pencegahan. Sesi pertama KKP mengarahkan konseli untuk 

mempelajari sifat dan permasalahan yang dihadapinya termasuk proses 

konseling cognitive-behavior serta model kognitifnya karena KKP meyakini 

bahwa pikiran mempengaruhi emosi dan perilaku. Konselor membantu 

menetapkan tujuan konseli, mengidentifikasi dan mengevaluasi proses berfikir 

serta keyakinan konseli. Kemudian merencanakan rancangan pelatihan untuk 

perubahan tingkah lakunya. 

g. Prinsip nomor 7: Konseling Kognitif Perilaku berlangsung pada waktu yang 

terbatas. Pada kasus-kasus tertentu, konseling membutuhkan pertemuan antara 6 

sampai 14 sesi. Agar proses konseling tidak membutuhkan waktu yang panjang, 
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diharapkan secara kontinyu konselor dapat membantu dan melatih konseli untuk 

melakukan self-help. 

h. Prinsip nomor 8: Sesi Konseling Kognitif Perilaku yang terstruktur. Struktur ini 

terdiri dari tiga bagian konseling. Bagian awal, menganalisis perasaan dan emosi 

konseli, menganalisis kejadian yang terjadi dalam satu minggu kebelakang, 

kemudian menetapkan agenda untuk setiap sesi konseling. Bagian tengah, 

meninjau pelaksanaan tugas rumah (homework asigment), membahas 

permasalahan yang muncul dari setiap sesi yang telah berlangsung, serta 

merancang pekerjaan rumah baru yang akan dilakukan. Bagian akhir, melakukan 

umpan balik terhadap perkembangan dari setiap sesi konseling. Sesi konseling 

yang terstruktur ini membuat proses konseling lebih dipahami oleh konseli dan 

meningkatkan kemungkinan mereka mampu melakukan self-help di akhir sesi 

konseling.  

i. Prinsip nomor 9: Konseling Kognitif Perilaku mengajarkan konseli untuk 

mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi pemikiran disfungsional dan 

keyakinan mereka. Setiap hari konseli memiliki kesempatan dalam pikiran-

pikiran otomatisnya yang akan mempengaruhi suasana hati, emosi dan tingkah 

laku mereka. Konselor membantu konseli dalam mengidentifikasi pikirannya 

serta menyesuaikan dengan kondisi realita serta perspektif adaptif yang 

mengarahkan konseli untuk merasa lebih baik secara emosional, tingkahlaku dan 

mengurangi kondisi psikologis negatif. Konselor juga menciptakan pengalaman 

baru yang disebut dengan eksperimen perilaku. Konseli dilatih untuk 
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menciptakan pengalaman barunya dengan cara menguji pemikiran mereka 

(misalnya: jika saya melihat gambar laba-laba, maka akan saya merasa sangat 

cemas, namun saya pasti bisa menghilangkan perasaan cemas tersebut dan dapat 

melaluinya dengan baik). Dengan cara ini, konselor terlibat dalam eksperimen 

kolaboratif. Konselor dan konseli bersama-sama menguji pemikiran konseli 

untuk mengembangkan respon yang lebih bermanfaat dan akurat. 

j. Prinsip nomor 10: Konseling Kognitif Perilaku menggunakan berbagai teknik 

untuk merubah pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Pertanyaanpertanyaan 

yang berbentuk sokratik memudahkan konselor dalam melakukan konseling 

cognitive-behavior. Pertanyaan dalam bentuk sokratik merupakan inti atau kunci 

dari proses evaluasi konseling. Dalam proses konseling, KKP tidak 

mempermasalahkan konselor menggunakan teknik-teknik dalam konseling lain 

seperti kenik Gestalt, Psikodinamik, Psikoanalisis, selama teknik tersebut 

membantu proses konseling yang lebih saingkat dan memudahkan konelor 

dalam membantu konseli. Jenis teknik yang dipilih akan dipengaruhi oleh 

konseptualisasi konselor tehadap konseli, masalah yang sedang ditangani, dan 

tujuan konselor dalam sesi konseling tersebut. 7 

Adapun dasar  dari pelaksanaan konseling kognitif perilaku di sekolah tidak 

dapat terlepas dari dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di sekolah pada 

khususnya dan dasar dari pendidikan itu berbeda, dasar dari pendidikan dan 

pengajaran di Indonesia dapat dilihat sebagaimana dalam UU. No. 12/1945 Bab III 

                                                           
7 Oemarjoedi, Op.cit.,  hlm. 6-21.   
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pasal 4 “pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam 

pasal UUD Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan Indonesia”.8 

 

4. Teknik Konseling Kognitif Perilaku (KKP) 

KKP adalah pendekatan psikoterapeutik yang digunakan oleh konselor untuk 

membantu individu ke arah yang positif. Berbagai variasi teknik perubahan kognisi, 

emosi dan tingkah laku menjadi bagian yang terpenting dalam Cognitive-Behavior 

Therapy. Metode ini berkembang sesuai dengan kebutuhan konseli, di mana konselor 

bersifat aktif, direktif, terbatas waktu, berstruktur, dan berpusat pada konseli. 

Konselor atau terapis cognitive-behavior biasanya menggunakan berbagai teknik 

intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan konseli. Teknik 

yang biasa dipergunakan oleh para ahli dalam KKP yaitu:  

a. manata keyakinan irasional; 

b. bibliotherapy, menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang 

menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan; 

c. mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan 

konselor; 

d. mencoba penggunaan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi ril; 

e. mengukur perasaan, misalnya dengan mengukur perasaan cemas yang dialami 

pada saat ini dengan skala 0-100; 

                                                           
8 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010) hal: 

24-25 
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f. menghentikan pikiran. konseli belajar untuk menghentikan pikiran negatif dan 

mengubahnya menjadi pikiran positif; 

g. desensitization systematic. digantinya respons takut dan cemas dengan respon 

relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang dan 

berurutan dari respon takut terberat sampai yang teringan untuk mengurangi 

intensitas emosional konseli; 

h. pelatihan keterampilan sosial. melatih konseli untuk dapat menyesuaikan dirinya 

dengan lingkungan sosialnya; 

i. assertiveness skill training atau pelatihan keterampilan supaya bisa bertindak 

tegas; 

j. penugasan rumah. memperaktikan perilaku baru dan strategi kognitif antara sesi 

konseling; 

k. in vivo exposure. mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan 

memasuki situasi tersebut; dan 

l. covert conditioning, upaya pengkondisian tersembunyi dengan menekankan 

kepada proses psikologis yang terjadi di dalam diri individu. peranannya di 

dalam mengontrol perilaku berdasarkan kepada imajinasi, perasaan dan persepsi.9 

 

5. Merencanakan Proses dan Sesi Konseling  

Merencanakan proses dan sesi konseling sangat penting demi tercapainya 

keberhasilan konseling. Tujuan utama dari konseling yaitu untuk membuat proses 

                                                           
9 McLeod,John. Pengantar Konseling. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), hlm. 

157-158 
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konseling mudah dipahami oleh konselor dan konseli. Konselor akan mencoba 

melakukan proses konseling seefisien mungkin, sehingga dapat meringankan atau 

menyelesaikan permasalahan secepat mungkin. Dengan demikian perencanaan 

diperlukan untuk memudahkan proses konseling, karena KKP bukan konseling yang 

didasarkan pada hafalan langkah-langkah konseling namun berpusat pada 

permasalahan konseli.  

Perencanaan dari setiap sesi konseling tentunya harus didasarkan pada gejala-

gejala yang ditunjukan oleh konseli, konseptualisasi konselor, kerjasama yang baik 

antara konselor dan konseli, serta evaluasi tugas rumah yang dilakukan oleh konseli.  

Menurut teori Cognitive Behavior yang dikemukakan oleh Aaron T. Beck, konseling 

Cognitive Behavior memerlukan sedikitnya 12 sesi pertemuan. Setiap langkah 

disusun secara sistematis dan terencana. Berikut akan disajikan proses konseling 

Cognitive Behavior. 10 

Tabel 1.  

Proses Konseling Berdasarkan Konsep Aaron T. Back 

 

No.  Proses  Sesi  

1.  Assesmen dan Diagnosa  1-2  

2.  Pendekatan Kognitif  2-3  

3.  Formulasi Status  3-5  

4.  Fokus Konseling  4-10  

5.  Intervensi Tingkah Laku  5-7  

6.  Perubahan Core Beliefs  8-11  

7.  Pencegahan  11-12  

                                                           
10 Oemarjoedi,  Kasandra Op.cit., hlm. 12 
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Melihat kultur yang ada di Indonesia, penerapan sesi yang berjumlah 12 sesi 

pertemuan dirasakan sulit untuk dilakukan. Oemarjoedi mengungkapkan beberapa 

alasan tersebut berdasarkan pengalaman, di antaranya: 

a. terlalu lama, sementara konseli mengharapkan hasil yang dapat segera dirasakan 

manfaatnya; 

b. terlalu rumit, di mana konseli yang mengalami gangguan umumnya datang dan 

berkonsultasi dalam kondisi pikiran yang sudah begitu berat, sehingga tidak 

mampu lagi mengikuti program konseling yang merepotkan, atau karena 

kapasitas intelegensi dan emosinya yang terbatas; 

c. membosankan, karena kemajuan dan perkembangan konseling menjadi sedikit 

demi sedikit; dan 

d. menurunnya keyakinan konseli akan kemampuan konselornya, antara lain 

karena alasan-alasan yang telah disebutkan di atas, yang dapat berakibat pada 

kegagalan konseling. 11 

Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Oemarjoedi tersebut, penerapan 

konseling Cognitive Behavior di Indonesia sering kali mengalami hambatan, sehingga 

memerlukan penyesuaian yang lebih fleksibel. Jumlah pertemuan konseling yang 

tadinya memerlukan sedikitnya 12 sesi bisa saja diefisiensikan menjadi kurang dari 

12 sesi.  

Sebagai perbandingan berikut akan disajikan efisiensi konseling menjadi 6 sesi, 

dengan harapan dapat memberikan bayangan yang lebih jelas dan mengundang 

                                                           
11 Ibid., hlm. 12 
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kreativitas yang lebih tinggi.  Berikut akan disajikan tahapan terapi yang diungkapkan 

oleh Kasandra Oemarjoedi. 

Tabel 2. 

Proses Konseling Kognitif-Perilaku (Cognitive Behavior) yang Telah Disesuaikan 

dengan Kultur di Indonesia.12 

 

No.  Proses  Sesi  

1.  Assesmen dan Diagnosa  1  

2.  Mencari Akar Permasalahan yang Bersumber dari Emosi Negatif, 

Penyimpangan Proses Berfikir, dan Keyakinan Utama Yang 

Berhubungan Dengan Gangguan.  

2  

3.  Konselor Bersama Konseli Menyusun Rencana Intervensi Dengan 

Memberikan Konsekwensi positif-negatif Kepada Konseli.  

3  

4.  Formulasi status, Fokus Terapi, Intervensi Tingkah Laku  4  

5.  Pencegahan Relapse dan Training Self-Help  5  

 

Keterangan :  

a. Sesi 1: Asesmen dan Diagnosa Awal  

Dalam sesi ini, terapis (konselor) diharapkan mampu:  

1) Melakukan asesmen, observasi, anamnese, dan analisis gejala, demi 

menegakkan diagnosa awal mengenai gangguan yang terjadi  

2) Memberikan dukungan dan semangat kepada klien untuk melakukan 

perubahan  

3) Memperoleh komitmen dari klien untuk melakukan terapi dan pemecahan 

masalah terhadap gangguan yang dialami  

4) Menjelaskan kepada klien formulasi masalah dan situasi kondisi yang 

dihadapi  

 

b. Sesi 2: Mencari emosi negatif, pikiran otomatis, dan keyakinan utama yang 

berhubungan dengan gangguan  

Beberapa tokoh meyakini bahwa sesi ini sebaiknya dilakukan di sesi 

(paling tidak) 8-10. Namun pada prakteknya sesi ini lebih mudah dilakukan 

segera setelah asesmen dan diagnosa, selain karena tuntutan klien akan gambaran 

                                                           
12Oemarjoedi, A. Kasandra, Pendekatan Cognitive Behavior Dalam Psikoterapi, (Jakarta: 

Kreatif Media, 2003), hlm. 12   
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yang lebih jelas dalam waktu yang singkat, klien juga menuntut adanya manfaat 

terapi yang dapat segera dirasakan dalam pertemuan kedua, dalam sesi ini, terapis 

diharapkan mampu:  

1) memberikan bukti bagaimana sistem keyakinan dan pikiran otomatis sangat 

erat hubungannya dengan emosi dan tingkah laku, dengan cara menolak 

pikiran negatif secara halus dan menawarkan pikiran positif sebagai 

alternatif untuk dibuktikan bersama; dan 

2) memperoleh komitmen klien untuk melakukan modifikasi secara 

menyeluruh, mulai dari pikiran, perasaan sampai perbuatan, dari negatif 

menjadi positif  

Pada umumnya, dalam sesi ini klien cukup dapat menerima penjelasan 

terapis dan tertarik untuk mencoba bereksperimen dengan pikiran dan 

perasaannya. Namun seringkali, mereka melaporkan kesulitan dalam menerapkan 

teknik-teknik modifikasi pikiran dan perasaan, karena sistem keyakinan mereka 

sudah membentuk semacam rajutan yang kokoh dalam ingatannya. Semakin 

negatif pikiran seseorang semakin gelap dan tebal pula rajutan distorsi 

kognitifnya. Oleh karena itu, hipnoterapi sudah dapat dilkukan dalam sesi ini, 

karena umumnya klien akan dapat langsung merasakan manfaat hipnoterapi 

segera setelah menyelesaikan sesi ini, terutama terhadap perasaanya. Klien juga 

diberikan rekomendasi untuk melakukan latihan di rumah, demi mencapai 

keterampilan “auto hypnose” yang diharapkan dapat meningkatkan potensi 

keberhasilan terapi. 
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c. Sesi 3: Menyusun rencana intervensi dengan memberikan konsekwensi positif-

konsekwensi negatif kepada klien dan kepada “significant persosns”  

Pada dasarnya terapis diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip teori 

belajar dengan memberikan penguatan (reinforcement) dan hukuman (punishment) 

secara kreatif kepada klien dan keluarganya sbagai orang-orang yang signifikan 

dalam hidupnya. Terapis juga diharapkan dapat memantapkan komitmen untuk 

merubah tingkah laku dan keinginan untuk merubah situasi. Namun seringkali 

terjadi, istilah hukuman dan hadiah kurang dapat diteima klien, terutama pada klien 

dewasa. Oleh karena itu terapis dapat menampilkan kreativitas dengan memberikan 

istilah yang lebih sesuai, misalnya istilah konsekwensi positif dan negatif. Terapis 

juga perlu memperjelas hubungan antara pikiran negatif yang menghasilkan 

konsekwensi negatif, dan pikiran positif yang menghasilkan konsekwensi posiif.  

Klien diajak membuat komitmen tentang bagaimana ia dan terapis 

menerapkan konsekwensi positif dan negatif terhadap kemajuan proses belajarnya. 

Keterlibatan “significant persons” untuk turut memberi dan menerima konsekwensi 

yang telah disepakati akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi. 

Penggunaan konsekwensi positif dan negatif ini pada tahap selanjutnya bahkan 

dianggap sebagai faktor utama dalam kemampuan klien mengatasi relapse 

(kekambuhan)  

d. Sesi 4: Formulasi status, fokus terapi, intervensi tingkah laku lanjutan 

Pada sesi ini, formulasi status yang dilakukan adalah lebih kepada kemajuan 

dan perkembangan terapi. Terapis diharapkan dapat memberikan feed back atas hasil 
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kemajuan dan perkembangan terapi, mengingatkan fokus terapi, dan mengevaluasi 

pelaksanaan intervensi tingkah laku dengan konsekwensi-konsekwensi yang telah 

disepakati. Dalam sesi ini, terapis diharapkan mampu memberikan:  

1) dukungan dan semangat kepada kemajuan yang dicapai klien; dan  

2) keyakinan untuk tetap fokus kepada masalah utama  

e. Sesi 5: Pencegahan Relapse  

Pada sesi ini, diharapkan klien sudah memiliki pengalaman yang lebih 

mendalam tentang Cognitive Behavior dan bagaimana manfaat langsung dari 

hipnoterapi, serta pentingnya melakukan keterampilan “auto hypnose” untuk 

mencegah relapse (kembalinya gejala gangguan). Pengetahuan umum tentang 

istilah relapse perlu diperjelas oleh terapis di awal sesi untuk meyakinkan agar 

klien memahami artinya dan mampu memilih tindakan yang harus dilakukan. 

Dalam sesi ini, terapis diharapkan mampu memperoleh:  

1) komitmen klien untuk melanjutkan terapi dalam sesi yang lebih jarang dan 

melakukan metode “self help” secara berkesinambungan; dan 

2) komitmen klien untuk secara aktif membentuk pikiran-perasaan-perbuatan 

positif dalam setiap masalah yang dihadapi 

 
 

B. Dampak Negatif Penggunaan Alat Komunikasi Modern (Smartphone) 

1. Pengertian Dampak Negatif  

Pengertian dampak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah 

pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan; benturan yang cukup hebat 
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sehingga menimbulkan perubahan.13 Secara etimologis dampak berarti pelanggaran, 

tubrukan atau benturan.14 Pada mulanya istilah dampak digunakan sebagai padanan 

istilah dalam Bahasa Inggris yakni kata impact. Makna impact dalam Bahasa Inggris 

ialah tabrakan badan; benturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak 

berarti benturan; pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun 

positif). 

Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul 

akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan 

menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif ataupun negative terhadap 

kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang 

lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang 

lebih buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan. 

Seperti dampak negative penggunaan lainnya, smartphone telah menggantikan 

teman dan keluarga sebagai salah satu sumber kesenangan dalam kehidupan 

emosional seseorang. Seorang yang penggunaan menghabiskan lebih banyak waktu 

untuk bermain dengan smartphone demi mendapatkan kesenangan. Pada saat tidak 

bisa bermain atau menggunakan smartphone maka akan menyebabkan kemurungan. 

Ketika seseorang menghabiskan waktu untuk bermain permainan, mengakses media 

sosial dan yang lainnya maka akan terjadi gangguan terutama kehidupan sosial, 

sekolah, dan pekerjaan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, dampak negative 

                                                           
13 Alwi, Hasan,dkk.  Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 234 
14 Soekanto, Soerjono, Pengantar Ilmu Komunikasi. (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 429. 
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alat komunikasi modern atau smartphone adalah perubahan seseorang yang 

menghabiskan waktu untuk menggunakan smartphone demi mendapatkan 

kesenangan sehingga membuat mereka tidak peduli dengan kehidupan diluar. 

 

2. Smartphone 

Smartphone adalah telepon yang menyediakan fitur yang berada di atas dan di 

luar kemampuan sederhana untuk membuat panggilan telepon. Smartphone biasanya 

dipahami sebagai ponsel dan bukan telepon rumah. Smartphone merupakan salah satu 

teknologi konvergensi media yang menyediakan banyak aplikasi di mana mahasiswa 

dapat mengembangkan pengetahuan mereka tentang apapun, termasuk kemampuan 

mereka dalam pembelajaran, jika mereka memaksimalkan fungsi dari fitur-fitur dan 

aplikasi di dalam smartphone tersebut.15 Smartphone memudahkan manusia dalam 

komunikasi intrapribadi, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, 

komunikasi publik, komunikasi organisasi dan bahkan komunikasi massa. Oleh 

karena itu, smartphone merupakan media komunikasi yang berfungsi dalam berbagai 

bentuk komunikasi yang bisa digunakan kapanpun dan di manapun. 

Menurut Istiyanto menyatakan bahwa “Smartphone (ponsel cerdas) 

merupakan salah satu wujud realisasi ubiquitous computing (ubicomp) di mana 

teknologi tersebut memungkinkan proses komputasi dapat terintegrasi dengan 

                                                           
15Ferane Aristrivani Sofian, Konstruksi Makna Smartphone Bagi Mahasiswa Jurusan 

Marketing Komunikasi Di Universitas Bina Nusantara Jakarta, (Jurnal: Humaniora Vol.6 No.2 April 

2015), hlm. 273  
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berbagai aktifitas keseharian manusia dengan jangkauannya yang tidak dibatasi dalam 

suatu wilayah atau suatu scope area”.16 

Namun, penggunaan smartphone tidak selalu berdampak positif, karena 

penggunaan yang tidak bijak terhadap fasilitas canggih yang ada didalamnya dapat 

membawa dampak negatif. Oleh karena smartphone telah menjadi fenomena yang 

kontroversial saat ini dan sebagian besar mahasiswa menggunakan smartphone. 

Mahasiswa yang sudah penggunaan ponsel akan merasa tidak nyaman jika tidak 

berada di dekat ponsel. Banyak penelitian yang sudah melakukan percobaan terhadap 

para responden untuk tidak bersama ponsel dalam rentang waktu tertentu. Hasilnya, 

mereka akan gelisah, tidak tenang, dan bahkan seperti kehilangan sesuatu yang paling 

berharga lainnya.  

Selain itu, dampak negatif dari penggunaan smartphone juga dapat 

mengakibatkan meningkatnya ruang individual karena telah memperoleh informasi 

melalui media komunikasi yang canggih, misalnya internet. Orang akan lebih 

menyukai mengutak-atik smartphone-nya daripada bersosialisasi dengan orang lain di 

dunia nyata. Dengan demikian, social space akan menyempit dan digusur dengan 

individual space tersebut.17 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Istiyanto, J.E., Pemrograman Smartphone Menggunakan SDK Android dan Hacking 

Android. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1 
17 Ibid., hlm 273 
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3. Dampak Negatif Penggunaan Smartphone 

Salah satu ciri perilaku apabila terdapat dampak dari penggunaan ponsel 

secara berlebihan antara lain:  

a. individu mengalami kesendirian karena terisolasi dari orang lain. Ponsel 

merupakan sarana untuk memudahkan komunikasi individu menjadi tak 

terbatasi jarak dan waktu secara fisik, namun keintiman menjadi berkurang 

apabila komunikasi dilakukan melalui ponsel. Sehingga penting untuk 

melakukan komunikasi secara langsung (face-to-face) untuk mencegah individu 

merasakan kesendirian. Ketika individu mengalami kondisi tidak nyaman, ia 

akan mengalihkan perhatian dengan menggunakan ponsel seperti bermain game, 

mendengarkan musik, atau browsing internet; 

b. meningkatnya pengeluaran untuk membiayai ponsel  dan menjadi pendorong 

munculnya perilaku kriminal dengan meminta uang kepada orang lain melalui 

pemaksaan. Layanan operator berlomba-lomba untuk menarik keuntungan dari 

konsumen dengan layanan yang diberikan melalui ponsel, misalnya layanan 

akses internet gratis. Layanan-layanan tersebut dapat membuat individu tertarik 

untuk memanfaatkan layanan tersebut yang tidak gratis, sehingga berdampak 

pada peningkatan pulsa yang dipakai; 

c. menurunnya prestasi akademis pada pelajar karena berkurangnya waktu untuk 

belajar dan mengerjakan tugas. Individu yang menghabiskan banyak waktu 

untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan akan menurunkan 

produktivitasnya dalam melaksanakan tugas atau kewajibannya. Karena ia 
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menggunakan ponsel dalam waktu lama maka ia akan menunda belajar dan 

mengerjakan tugas, yang menyebabkan waktu belajar berkurang sehingga 

prestasi belajar menurun.  

d. menurunnya produktivitas pada pekerja. Terdapat kecenderungan untuk 

menggunakan ponsel pada waktu-waktu tertentu dibandingkan dengan 

mengerjakan pekerjaan yang lebih mendesak; 

e. berkurangnya waktu tidur yang menyebabkan terganggunya pola tidur. Individu 

yang membalas pesan atau mengangkat telepon ketika hendak tidur 

menyebabkan waktu tidur menjadi berkurang; 

f. merasa tidak nyaman apabila tidak membawa ponsel. Ponsel telah menjadi 

bagian dari diri individu. Ketika individu bepergian tanpa membawa ponselnya, 

maka ia akan merasa gelisah dan tidak nyaman karena ada yang kurang dari 

dirinya; dan 

g. individu yang penggunaan ponsel akan sulit mengontrol penggunaan ponsel dan 

akan menggunakan ponsel tanpa memperhatikan waktu dan tempat. Salah satu 

contohnya adalah pada saat mengemudi sambil menggunakan ponsel yang dapat 

menyebabkan terganggunya konsentrasi sehingga mengalami kecelakaan. 18 

 

 

 

                                                           
18 Yuwanto, Listyo, Mobile Phone Addict. (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 19 
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Berdasarkan uraian teori yang dikemukakan Yuwanto, dapat ditarik 

kesimpulan, bahwa dampak penggunaan ponsel antara lain:  

a. keuangan. Pengeluaran biaya (pulsa) yang lebih besar; 

b. psikologis. Merasa tidak nyaman atau gelisah ketika tidak membawa ponsel; 

c. fisik. Terganggunya pola tidur yang menyebabkan kurangnya waktu tidur; 

d. hubungan social. Individu terisolasi dari orang lain karena berkurangnya kontak 

secara langsung; 

e. akademis/Pekerjaan. Berkurangnya waktu atau produktivitas untuk mengerjakan 

kewajiban yang berhubungan dengan akademis atau pekerjaan; 

f. hukum. Penggunaan ponsel yang tidak terkontrol misalnya saat mengemudi 

menyebabkan individu mengalami kecelakaan.19 

 

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan dua penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti tentang efektivitas pendekatan konseling 

perilaku kognitif dalam mengatasi dampak negatif alat komunikasi (smartphone) 

terhadap prestasi belajar peserta didik. 

1. Husni Abdillah dan Diana Rahmasari20 dalam Jurnalnya yang berjudul “Penerapan 

Konseling Kelompok Kognitif-Perilaku Untuk Menurunkan Perilaku Prokrastinasi 

Siswa”.  

                                                           
19 Ibid., hlm. 19 
20 Husni Abdillah dan Diana Rahmasari, Penerapan Konseling Kelompok Kognitif-Perilaku 

Untuk Menurunkan Perilaku Prokrastinasi Siswa, (Jurnal: Prodi Psikologi FIP Unesa, tt.) 
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Fenomena kebiasaan menunda pekerjaan dikenal dengan istilah 

prokrastinasi. Prokrastinasi berasal dari bahasa latin “procrastination” dengan 

awalan “pro” yang berarti mendorong maju atau bergerak maju dan akhiran 

“crastinus” yang berarti keputusan hari esok, yang jika digabungkan bermakna 

menunda sampai hari berikutnya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan konseling 

kelompok kognitif-perilaku untuk membantu siswa mengatasi perilaku 

prokrastinasi mereka. Angket prokrastinasi digunakan untuk mengukur skor 

prokrastinasi siswa. Dari angket prokrastinasi ditemukan bahwa yang menjadi 

subyek pada penelitian ini adalah delapan siswa XI IPS yang mendapat skor tinggi 

pada angket prokrastinasi. Penelitian ini menggunakan desain pre-post one group 

design. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistic non-

parametrik dengan uji wilcoxon. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa ρ = 0 

lebih kecil dibanding α = 4. Jadi hipotesis yang diajukan yang berbunyi”terdapat 

perbedaan yang signifikan skor prokrastinasi siswa sebelum dan sesudah 

penerapan konseling kelompok kognitif perilaku” diterima. Artinya penerapan 

konseling kelompok kognitif perilaku dapat mengatasi perilaku prokrastinasi 

siswa. 

2. Sekar Dewi Hapsari21 dalam Skripsinya yang berjudul Dampak Penggunaan 

Smartphone Terhadap Aktivitas Belajar Siswa 

                                                           
21 Sekar Dewi Hapsari, Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Aktivitas Belajar Siswa, 

(Yogyakarta: Skripsi Prodi BK Universitas Sanata Dharma, 2015) 
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Adanya smartphone tersebut beserta aplikasi yang ada karena seringkali 

pada saat remaja melakukan aktivitas belajar, fokus mereka terbagi menjadi dua 

antara belajar dan smartphone. Kebanyakan siswa akan meninggalkan belajar atau 

konsentrasi belajar dan siswa terganggu untuk sekedar membuka akun media 

sosial mereka atau sekedar melihat notifikasi pada smartphone mereka. 

Pengukuran penggunaan smartphone terhadap aktivitas belajar siswa yang 

terdiri dari 30 item pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teknik 

penyusunan skala model Likert. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan 

membuat tabulasi skor dari masing-masing item, menghitung skor masing-masing 

responden, menghitung skor total masing-masing item, selanjutnya 

mengkategorisasikan perolehan skor masing-masing aspek penggunaan 

smartphone. 

Kategori ini terdiri dari empat jenjang yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak 

sesuai dan sangat tidak sesuai. Namun untuk mempermudah pembahasan, 

kategorisasi jenjang dibuat menjadi tiga jenjang yaitu, tinggi, sedang, dan rendah. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah penggunaan smartphone terhadap aktivitas 

belajar siswa kelas VII dan VIII di SMP Kristen 1 Klaten tahun ajaran 2014/2015 

sedang. Hal ini dibuktikan dengan 44 siswa (60,27%) yang termasuk dalam 

kategori sedang, 27 siswa (36,98%) yang termasuk dalam kategorisasi tinggi dan 2 

siswa (2,7%) yang termasuk dalam kategori rendah. Aspek yang tergolong yaitu, 

mobilitas tinggi, anti sosial, mengganggu konsentrasi belajar, demensia digital dan 

sebagai alat komunikasi. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil skoring kuesioner. 
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Hasil perhitungan dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach diperoleh 

koefisien reliabilitas instrumen 0,546 yang berarti masuk dalam kategori cukup. 

 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan penyajian diskripsi teoritik dapat disusun suatu kerangka berpikir 

untuk memperjelas arah dan maksud penelitian. Kerangka berpikir ini disusun 

berdasarkan variabel yang dipakai dalam penelitian yaitu; 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Alur Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Smartphone 

1. Assesmen dan Diagnosa  

2. Mencari Akar Permasalahan  

3. Menyusun Rencana Intervensi  

4. Formulasi status, Fokus Terapi, Intervensi 

Tingkah Laku  

5. Pencegahan Relapse dan Training Self-Help  

 

1. individu mengalami kesendirian karena 

terisolasi dari orang lain 

2. meningkatnya pengeluaran  

3. menurunnya prestasi akademis  

4. menurunnya produktivitas  

5. berkurangnya waktu tidur  

6. merasa tidak nyaman apabila tidak membawa 

ponsel 

7. sulit mengontrol penggunaan smartphone  

 

Dampak Positif Alat Komunikasi 

Modern Smartphone  

 

1. Membantu dalam pembelajaran 

2. memudahkan komunikasi  intrapribadi 

3. memudahkan komunikasi 

interpersonal,  

4. memudahkan komunikasi kelompok,  

5. memberikan kemudahan komunikasi 

publik,  

6. kemudahan komunikasi organisasi dan 

komunikasi massa 

Dampak Negatif Alat Komunikasi 

Modern Smartphone  

 

Konseling Kognitif Prilaku 
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E. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sutrisno Hadi menyatakan bahwa “Hipotesis adalah kesimpulan 

sementara yang harus dibuktikan kebenarannya atau dapat dikatakan proporsisi 

tentatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih”.22 Hipotesis adalah dugaan 

yang dikemukakan untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah, dimana 

hipotesis tersebut masih bersifat sementara yang bias diterima atau ditolak, tergantung 

pada hasil penelitian di lapangan yang dianalisis dan ditarik kesimpulan akhir semua 

dengan fakta-fakta tersebut. Adapun hipotesis yang penulis kemukakan adalah 

sebagai berikut:  

HI :   Penerapan Pendekatan Konseling Kognitif Perilaku efektif dalam mengatasi 

dampak negatif penggunaan alat komunikasi modern (smartphone) di kelas 

XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

H0 :   Penerapan Pendekatan Konseling Kognitif Perilaku tidak efektif dalam 

mengatasi dampak negatif penggunaan alat komunikasi modern 

(smartphone) di kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

 

 

 

                                                           
22Masyhur dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif, 

(Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 142  



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Rancangan dalam penelitian fokus pada penelitian eksperimental. Bertujuan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan.1 Penelitian menggunakan metode pre-eksperimental designs (quasi 

eksperimen). Penerapan penggunaan konseling kognitif-perilaku (KKP) diterapkan 

pada satu kelas eksperimen.2 Pengukuran menurunnya dampak negative penggunaan

smartphone pada peserta didik Kelas XI dilaksanakan melalui pretes dan postes, 

sehingga desain penelitian yang digunakan seperti yang dikemukakan oleh Creswell 

dalam Hardiyansyah Masya, adalah “between-group design Pretest-Posttest kontrol 

group design”3 yang tervisualisasikan pada Gambar 3.1 berikut:

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), 
hlm. 106

2 Hardiyansyah Masya, Konseling Kognitif-Perilaku (KKP) dalam Menangani Gangguan 
Kecanduan smartphone Pada Remaja (Penelitian Eksperimen Kuasi Terhadap Siswa Kelas XI SMA 
Negeri 6 Bandung Tahun Pelajaran 2012/2013), (dalam www.perpustakaan.upi.edu. diunduh pada 10 
April 2016), hlm. 54 

3 Ibid., hlm. 54
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Select Kontrol Group (CG) ‡	Pretes-‡	No Treatment ‡	Posttest

Select Experimental Group (EG)‡	Pretest ‡	Experiment Treatment(ET) 

‡	Posttest

Bagan 3.1
Desain Penelitian

Keterangan 

ET = Konseling Kognitif Perilaku 
CG = Kelompok Eksperimen 
EG = Kelompok Kontrol

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.4

Tabel 3.
Definisi Operasional Hubungan Pengetahuan Tentang Efektivitas Konseling Perilaku 

Kognitif dalam Mengatasi Dampak Negatif Alat Komunikasi (Smartphone) pada 
Peserta Didik Kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun 2015-2016

No. Variabel Definisi Indikator Cara Ukur Hasil Ukur
1 Konseling 

Kognitif 
Perilaku 
(KKP)
(X)

KKP adalah 
pendekatan 
konseling 
yang menitik 
beratkan pada 
restrukturisasi 
atau 
pembenahan 
kognitif yang 
menyimpang 
akibat 

1. assesmen dan 
Diagnosa 

2. mencari Akar 
permasalahan yang 
bersumber dari 
emosi negatif, 
penyimpangan 
proses berfikir, dan 
keyakinan utama 
yang berhubungan 
dengan gangguan. 

- Observasi Sesuai 
SATLAN 
Kognitif Prilaku

4 Ibid., hlm. 38
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kejadian yang 
merugikan 
dirinya baik 
secara fisik 
maupun 
psikis

3. konselor bersama 
konseli menyusun 
rencana intervensi 
dengan memberikan 
konsekwensi positif-
negatif kepada 
konseli. 

4. formulasi status, 
fokus terapi, 
intervensi tingkah 
laku 

5. pencegahan relapse 
dan training self-
help

2 Dampak 
Negatif 
Penggunaan
Smartphone
(Y)

Dampak negaif 
penggunaan 
Smartphone
adalah aktivitas 
yang diakibatka 
penggunaan 
Smartphone
secara 
berlebihan 
meskipun 
mengetahui 
konsekuensi 
buruk yang 
akan terjadi 
pada dirinya 
baik secara 
fisik, sosial, 
dan 
kesejahteraan

a. individu 
mengalami 
kesendirian karena 
terisolasi dari 
orang lain;

b. meningkatnya 
pengeluaran; 

c. menurunnya 
prestasi akademis;

d. menurunnya 
produktivitas;

e. berkurangnya 
waktu tidur;

f. merasa tidak 
nyaman apabila 
tidak membawa 
ponsel; dan

g. sulit mengontrol 
penggunaan 
smartphone.

Kuesioner Menggunakan 
skala likert
- Sangat Sesuai: 

4
- Sesuai: 3
- Tidak Sesuai: 

2
- Sangat Tidak 

Sesuai : 1

Kriteria 
Dampak 
Negatif
1. Tinggi: 75-

100%

2. Sedang: 56-

74%

3. Rendah: <55%

Variabel bebas penelitian adalah penerapan konseling kognitif perilaku yang 

diberikan kepada peserta didik. Adapun variabel terikat penelitian adalah dampak 

negative penggunaan alat komunikasi modern (smartphone). Berikut dikemukakan 

penjelasan mengenai variabel-variabel secara operasional.
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1. Konseling Kognitif-Perilaku (KKP) 

Konseling kognitif perilaku adalah komunikasi dua arah antara peneliti 

dan peserta didik Kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung, dengan cara 

keduanya berpartisipasi dalam mengeksplorasi masalah dengan tujuan 

menghasilkan perubahan perilaku (penggunaan smartphone secara bijaksana) 

melalui modifikasi perilaku, pengkondisian, dan memaksimalkan aktivitas 

kognitif.

2. Dampak Negatif Penggunaan Smartphone

Dampak penggunaan Smartphone adalah aktivitas penggunaan secara 

berlebihan yang dilakukan peserta didik kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung

meskipun mengetahui konsekuensi buruk yang akan terjadi pada dirinya baik 

secara fisik, sosial, dan kesejahteraan yang ditandai dengan indikator sebagai 

berikut;

a. individu mengalami kesendirian karena terisolasi dari orang lain;

b. meningkatnya pengeluaran;

c. menurunnya prestasi akademis;

d. menurunnya produktivitas;

e. berkurangnya waktu tidur;

f. merasa tidak nyaman apabila tidak membawa ponsel; dan

g. sulit mengontrol penggunaan smartphone.
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi adalah 

keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti5. Populasi 

penelitian adalah seluruh peserta didik kelas XI di SMK PGRI 4 Bandar Lampung

yang berjumlah 39 peserta didik.

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua  yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi tersebut.6

Penentuan sampel penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling

yang disesuaikan dengan keberadaan masalah dan jenis data yang dikumpulkan 

dengan mempertimbangkan kriteria dampak penggunaan alat komunikasi modern 

(smartphone) : (1) individu mengalami kesendirian karena terisolasi dari orang 

lain; (2) meningkatnya pengeluaran; (3) menurunnya prestasi akademis;  (4) 

menurunnya produktivitas; (5) berkurangnya waktu tidur; (6) merasa tidak 

nyaman apabila tidak membawa ponsel; dan (7) sulit mengontrol penggunaan 

5 Ibid., hlm.117
6 Ibid., hlm. 118
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smartphone. Teknik purposive sampling dilakukan dengan menyebar angket dan 

mengelompokkan sampel berdasarkan tingkat penggunaan alat komunikasi 

modern smartphone. 

Dalam menentukan jumlah sampel penelitian, penelitian ini mengacu 

pada pendapat Creswell dalam Hardiyansyah7, estimasi jumlah sampel yang 

dibutuhkan untuk prosedur pengolahan statistik sehingga dapat mewakili 

populasi secara tepat adalah sekitar 15 orang, dengan demikian jumlah sampel 

yang diambil berjumlah 15 orang peserta didik pada kelompok eksperimen dan 

15 orang peserta didik pada kelompok kontrol.

D. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Angket (Kuosioner) 

Koesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaaan 

mengenai suatu masalah atau bidang yang telah diteliti. Menurut Suharsimi, 

koesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang 

ia ketahui. Angket digunakan untuk mendapatkan keterangan dari sampel atau 

sumber yang beraneka ragam yang berada di lokasi penelitian. Peneliti dalam 

teknik ini akan memberikan angket kepada setiap peserta didik yang dijadikan 

sampel penelitian. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang 

7 Hardiyansyah, Masya, Op.cit., hlm. 55
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berkaitan dengan dampak negatif penggunaan smartphone pada peserta didik

kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

2. Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. 8 Observasi yang dilakukan  adalah observasi terhadap 

sampel, prilaku sampel, selama wawancara, interaksi sampel dengan peneliti dan 

hal-hal yang dianggap relevan sehingga  dapat memberikan  data tambahan 

terhadap hasil wawancara.9

Berdasarkan jenisnya, observasi yang dipergunakan dalam penelitian adalah 

observasi partisipatif. Observasi partisipasi merupakan metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan dimana observer atau peneliti benar-benar berada dalam keseharian 

pelaku yang diteliti atau informan, keberadaan peneliti dapat terlibat secara aktif 

maupun tidak aktif.. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap 

subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan 

hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan 

terhadap hasil wawancara. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang 

8 Sugiyono.Op.cit., hlm. 203
9Lexy J. Moleong, Op.cit., hlm. 73
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berkaitan dengan dampak negatif penggunaan smartphone pada peserta didik

kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung melalui pengamatan secara langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. 

Teknik ini merupakan cara pengumpulan data dalam bentuk data yang sudah jadi 

atau hasil laporan. Melalui teknik dokumentasi peneliti akan mengumpulkan 

informasi penting yang berkaitan dengan keadaan SMK PGRI, guru dan pegawai, 

keadaan peserta didik serta dokumen-dokumen lainnya yang menunjang 

penelitian.

E. Pengembangan Instrumen Penelitian 

Dalam mengembangkan kisi-kisi instrumen penelitian, dibuat indikator 

efektivitas konseling kognitif-perilaku dengan menggunakan kriteria/faktor 

dampak negatif penggunaan smartphone yang mengacu pada pendapat 

Yuwanto.10 Sejumlah gejala kriteria yakni sebagai berikut: (1) individu 

mengalami kesendirian karena terisolasi dari orang lain; (2) meningkatnya 

pengeluaran; (3) menurunnya prestasi akademis;  (4) menurunnya produktivitas; 

(5) berkurangnya waktu tidur; (6) merasa tidak nyaman apabila tidak membawa 

ponsel; dan (7) sulit mengontrol penggunaan smartphone.

Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang

diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk 

10 Yuwanto, Listyo, Mobile Phone Addict. (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 19
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penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Karena 

instrument penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan 

tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrument

harus mempunyai skala.11

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah modifikasi 

skala Likert, yaitu dari 1 sampai 4. Adapun penggunaan skala 1- 4 untuk setiap 

jawaban responden selanjutnya dibagi ke dalam empat kategori yakni: Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS), yang 

masing-masing diberi skor 1 (SS), 2 (S), 3 (TS), dan 4 (STS). Setelah skor 

diperoleh lalu dicari rata-rata skor per responden. Data responden secara individu 

didistribusikan berdasarkan kriteria tertentu, sehingga dapat dideskripsikan 

distribusi jawabannya. Berikut disajikan kisi-kisi instrumen dampak penggunaan

smartphone sebelum uji coba dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Matrik Kisi-Kisi Dampak Negatif Penggunaan Alat Komunikasi Modern 

(Smartphone) Sebelum Uji Coba

Indikator Sub-Indikator
Item Butir Soal

No. Item ∑
1. Individu mengalami 

kesendirian
1)Jarang berkomunikasi dengan 

teman-teman secara langsung
1,2,3 3

2)Lebih senang menyendiri 4,5 2
3)Kurang peduli dengan 

lingkungan
6,7,8 3

4)Tidak memiliki banyak teman 9,10 2
2. Meningkatnya 

pengeluaran
1)Melakukan pembelian pulsa 

sesering mungkin
11,12 2

11 Ibid., hlm. 133
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2) Keharusan melakukan 
pembelian paket data

13,14,15 3

3) Membeli aplikasi-aplikasi yang 
disenangi

16,17,18,19,
20

5

3. Menurunnya 
prestasi akademis

1) Memperoleh Nilai ulangan 
yang rendah

21,22 2

2) Kesulitan mengerjakan soal-
soal yang diberikan guru

23,24,25,26 4

3) Sulit berkonsentrasi pada 
pelajaran

27,28 2

4. Menurunnya 
produktivitas

1) Kurang aktif dalam 
pembelajaran

29,30 2

2) Jarang mengerjakan tugas 31,32,33,34 4
3) Sering terlambat ke sekolah 35,36 2
4) Suka membolos pada saat jam 

pelajaran dimulai
37,38 2

5) Tidak memperhatikan guru 
ketika jam belajar

39,40 2

5. Berkurangnya 
waktu tidur

1) Sering tidur sampe larut malam 41,42 2
2) Bangun tidur sering kesiangan 43,44 2

6. Merasa tidak 
nyaman apabila 
tidak membawa 
ponsel

1) Gelisah jika tidak membuka 
smartphonenya

45,46 2

2) Keingingan membuka 
smartphone sesering mungkin

47,48 2

3) Tidak bisa mengalihkan 
perhatian dari smartphone

49,50 2

7. Sulit mengontrol 
penggunaan 
smartphone

1) menghalalkan segala cara agar 
bisa memiliki smartphone

51,52 2

2) tidak bisa menahan diri untuk 
tidak membuka smartphone

53,54,55,56 4

3) menjual atau menukarkan apa 
saja untuk bisa memiliki 
smartphone

57,58,59,60 4

4) tidak bisa menahan diri untuk 
melakukan pembelian paket 
data

61,62 2

Jumlah 62
Sumber: Diadopsi dari Lystio12 dan Masya13

12 Yuwanto, Listyo, Mobile Phone Addict,(Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 19
13 Hardiyansyah, Masya, Op.cit., hlm. 68
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Setelah dilakukan ujicoba terdapat beberapa instrument yang tidak valid, 

seperti pada indikator individu mengalami kesendirian nomor instrument 1, 

indikator meningkatnya pengeluaran dengan nomor instrument 14, indikator

menurunnya prestasi akademis nomor instrument 28, indikator menurunya 

produktivitas pada nomor instrument 34, indikator berkurangnya waktu tidur  

pada instrument nomor  42 dan 43,  pada indikator sulit mengontrol penggunaan 

smartphone nomor 53, 57 dan 60. Instrument yang tidak valid selanjutnya tidak 

digunakan untuk mengambil data. Berikut disajikan kisi-kisi instrumen dampak 

penggunaan smartphone setelah uji coba dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Matrik Kisi-Kisi Dampak Negatif Penggunaan Alat Komunikasi Modern 

(Smartphone) Setelah Uji Coba

Indikator Sub-Indikator
Item Butir Soal

No. Item ∑
1. Individu 

mengalami 
kesendirian

1) Jarang berkomunikasi dengan 
teman-teman secara langsung

2,3 2

2) Lebih senang menyendiri 4,5 2
3) Kurang peduli dengan 

lingkungan
6,7,8 3

4) Tidak memiliki banyak teman 9,10 2
2. Meningkatnya 

pengeluaran
1) Melakukan pembelian pulsa 

sesering mungkin
11,12 2

2) Keharusan melakukan 
pembelian paket data

13, 15 2

3) Membeli aplikasi-aplikasi 
yang disenangi

16,17,18,19,
20

5

3. Menurunnya 
prestasi akademis

1) Memperoleh Nilai ulangan 
yang rendah

21,22 2

2) Kesulitan mengerjakan soal-
soal yang diberikan guru

23, 25,26 3

3) Sulit berkonsentrasi pada 
pelajaran

27 1
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4. Menurunnya 
produktivitas

1) Kurang aktif dalam 
pembelajaran

29,30 2

2) Jarang mengerjakan tugas 31,32,33 3
3) Sering terlambat ke sekolah 35,36 2
4) Suka membolos pada saat jam 

pelajaran dimulai
37,38 2

5) Tidak memperhatikan guru 
ketika jam belajar

39,40 2

5. Berkurangnya 
waktu tidur

1) Sering tidur sampe larut 
malam

41 1

2) Bangun tidur sering kesiangan 44 1
6. Merasa tidak 

nyaman apabila 
tidak membawa 
ponsel

1) Gelisah jika tidak membuka 
smartphonenya

45,46 2

2) Keingingan membuka 
smartphone sesering mungkin

47,48 2

3) Tidak bisa mengalihkan 
perhatian dari smartphone

49,50 2

7. Sulit mengontrol 
penggunaan 
smartphone

1) menghalalkan segala cara agar 
bisa memiliki smartphone

51,52 2

2) tidak bisa menahan diri untuk 
tidak membuka smartphone

54,55,56 1

3) menjual atau menukarkan apa 
saja untuk bisa memiliki 
smartphone

58,59 2

4) tidak bisa menahan diri untuk 
melakukan pembelian paket 
data

61,62 2

Jumlah 52

F. Pengembangan Program Konseling kognitif-perilaku dalam Mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone

1. Rencana Pengembangan Program 

Rencana pengembangan program konseling kognitif prilaku dalam mengatasi 

dampak negative penggunaan smartphone terdiri dari beberapa aspek yaitu;
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a. rasional;

b. tujuan program;

c. komponen program;

d. kompetensi konselor;

e. karakteristik hubungan;

f. komposisi kelompok;

g. adegan layanan;

h. rencana operasional;

i. pengembangan tema dan topik;

j. prosedur pelaksanaan;

2. Rancangan Langkah-langkah Program Intervensi Konseling Kognitif 

Perilaku

Tabel 6.
Matriks Rancangan Program Intervensi Konseling Kognitif Perilaku dalam 

Mengatasi Dampak Negative Penggunaan Smartphone Peserta Didik kelas XI 
SMK PGRI 4 Bandar Lampung

Nama Sesi
Tahapan Intervensi 

Konseling
Tujuan

Penunjang 
Teknis

Sesi 1 Assesmen 
dan Diagnosa 
melalui Pre Test (1x 
pertemuan) 50 menit 

Pembangunan 
hubungan, orientasi 
kegiatan intervensi 
konseling, penjelasan 
tujuan umum intervensi 
konseling dan 
pelaksanaan pre test 

1. Peserta didik 
memahami tujuan 
umum dan garis besar 
sesi intervensi 
konseling yang akan 
dilaksananakan. 

2. Peserta didik merasa 
diterima dan terlibat 
dalam sesi intervensi 
konseling yang akan 
dilaksanakan. 

3. Peserta didik 

Instrumen 
gangguan 
penggunaan
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memahami tujuan pre 
test. 

Sesi 2 
Mencari akar 
permasalahan yang 
bersumber dari 
emosi negatif, 
penyimpangan 
proses berfikir, dan 
keyakinan utama 
yang berhubungan 
dengan gangguan.
(1x pertemuan) 60
menit 

1. Konselor 
memperkenalkan diri 
dan memberikan 
pengatar tentang 
konseling kognitif-
perilaku. 

2. Konselor berdiskusi 
dengan anggota 
kelompok tentang 
profil gangguan 
penggunaan
smartphone. 

3. Konselor memberikan 
motivasi untuk 
membantu 
menghentikan 
perilaku penggunan 
internet kepada 
anggota kelompok. 

1. Peserta didik dapat 
menganalisis 
gangguan penggunaan 
smartphone 

2. Peserta didik 
menyadari keadaan 
gangguan penggunaan 
smartphone yang ada 
pada dirinya sendiri 

3. Peserta didik mampu 
menggambarkan 
keadaan dirinya dalam 
upaya pencegahan

Lembar 
kontrak 
komitmen 

Sesi 3. konselor 
bersama konseli 
menyusun rencana 
intervensi dengan 
memberikan 
konsekwensi positif-
negatif kepada 
konseli (1 x 
pertemuan) 60 menit 

1. Konselor meminta 
anggota kelompok 
untuk 
mengidentifikasi 
pikiran-pikiran 
irasional yang 
menyebabkan 
gangguan penggunaan
internet. 

2. Konselor bersama 
anggot memonitoring 
pikiran-pikiran 
melalui thought 
record. 

3. Konselor membantu 
menganalisa isyarat-
isyarat yang muncul 
dan mendiskusikan 
dengan konseli dalam 
memodifikasi pikiran-
pikiran negatif 
menjadi pikiran 
positif 

1. Peserta didik mampu 
mengidentifitasi dan 
mengatasi pikiran 
tentang penggunaan 
smartphone 

2. Peserta didik dapat 
memonitor pikiran-
pikiran melalui 
thought record 

3. Peserta didik dapat 
mengintervensi 
pikiran-pikiran negatif 
menjadi pikiran-
pikiran positif

Analisis 
fungsional
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Sesi 4 Formulasi 
status, Fokus Terapi, 
Intervensi Tingkah 
Laku (1x pertemuan) 
60 menit 

1. Konselor memberikan 
pemaham konsep 
seputar penilaian 
realistis terhadap 
lingkungan, mencakup 
pengertian dan 
manfaat penggunaan 
smartphone dengan 
baik dan benar.

2. Konseli memberikan 
pemahaman
pentingnya untuk 
fokus terhadap hal-hal 
yang berada dalam 
kendali diri dan 
menerima hal-hal 
yang diluar kendali 
diri. 

3. Konseli mengarahkan 
penggunaan 
smartphone pada hal-
hal yang positif dan 
mendukung proses 
pembelajaran yang 
berlangsung

1. Peserta didik mampu 
memahami perilaku 
gangguan penggunaan 
smartphone 

2. Peserta didik mampu 
menggambarkan 
perilaku gangguan 
penggunaan 
smartphone 

3. Peserta didik mampu 
mengidentifikasi 
pemicu perilaku 
gangguan penggunaan 
smartphone 

4. Peserta didik mampu 
mangatasi gangguan 
penggunaan 
smartphone

Lembar 
identifikasi 
perilaku 
Homework 

Sesi 5. Pencegahan 
Relapse dan 
Training Self-Help 
(Post-test)  (1x 
pertemuan) 50 menit 

1. Konselor menjelaskan 
secara singkat 
mengenai kegiatan 
akhir intervensi 

2. Konselor membagikan 
instrument gangguan 
penggunaan
smartphone kemudian 
menjelaskan cara 
pengisiannya

3. Siswa mengerjakan 
instrument yang telah 
diberikan 

4. Konselor menutup 
seluruh rangkaian 
kegiatan konseling 
dengan menyimpulkan 
dan memberikan 
motivasi kepada 
seluruh anggota 
kelompok supaya 

Peserta didik 
mengetahui hasil dari 
perilaku gangguan 
penggunaan smartphone 
setelah melakukan 
konseling kognitif

Instrument 
gangguan 
penggunaan
smartphone
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terus diangat dan 
dilaksanakan upaya-
upaya yang telah 
didiskusikan. 

3. Langkah-Langkah Implementasi Program Konseling Kognitif-Perilaku 

Langkah-langkah implementasi program konseling kognitif-perilaku 

dilakukan melalui Pretest dan Posttest. Pretest dilakukan sebelum penelitian 

dilakukan untuk mendapat subjek/sampel penelitian. Selanjutnya observasi dan 

wawancara dilakukan setelah subjek penelitian ditentukan untuk mendapatkan data 

yang menunjang dalam penelitian. Posttest diberikan setelah langkah-langkah dalam 

proses konseling kognitif-perilaku dilakukan dalam beberapa sesi untuk mengetahui 

efektivitas KKP dalam menangani dampak negative penggunaan smartphone. Setiap 

sesi KKP terdiri atas komponen: (1) tugas-tugas pokok; (2) tujuan; (3) intervensi-

intervensi pokok; dan (4) latihan praktek. Garis besar isi setiap sesi KKP 

dideskripsikan sebagai berikut. 

Sesi 1: Pretest kegiatan untuk mengetahui profil dampak negatif penggunaan

Sesi 2: Pengantar Konseling Kognitif-Perilaku (KKP). Tujuan sesi dua adalah: (1) 

mulai membangun hubungan dengan konseling; (2) menilai karakteristik penggunaan

smartphone peserta didik yang menjadi faktor penting dalam konsseling; (3) 

mendeskripsikan pentingnya KKP; (4) mendeskripsikan struktur seluruh sesi 

konseling; dan (5) memulai sesi konseling. 

Sesi 3: Restrukturisasi Kognitif. Tujuan sesi ini adalah: (1) mengatasi penolakan yang 

sering hadir di antara pengguna smartphone dan (2) memerangi rasionalisasi yang 
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membenarkan penggunaan smartphone secara berlebihan. Dalam sesi ini dilakukan 

selama dua kali pertemuan. 

Sesi 4: Modifikasi Perilaku. Tujuan sesi ini adalah: (1) memahami pengalaman 

dampak negatif penggunaan smartphone peserta didik; (2) menyampaikan sifat 

dampak negatif penggunaan smartphone; (3) mengidentifikasi isyarat-isyarat dan

dampak negatif penggunaan; (4) menanamkan dan mempraktikkan teknik-teknik 

pengawasan penggunaan dan penyebab penggunaan yang kuat; dan (5) homework. 

Pada sesi ini dilakukan selama dua kali pertemuan 

Sesi 5: Posttest merupakan kegiatan untuk mengetahui menurunnya profil dampak 

negative penggunaan smartphone pada peserta didik setelah melakukan sesi 

konseling.

G. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari lapangan terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari 

seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, perhitungan untuk 

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang telah diajukan.14

Data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan 

instrumen yang berupa angket (kuesioner) sehingga data yang ada harus melalui uji 

14 Ibid., 142
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validitas untuk mengetahui keabsahan suatu hasil penelitian dan uji reliabilitas untuk 

mengetahui keandalan dari alat ukur yang digunakan. 

1. Uji Validitas Instrumen

Yang dimaksud dengan uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya 

kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut Sugiyono15 bahwa valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Valid menunjukan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti.

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu 

mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap 

skor butir. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan 

diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono16 yang harus dipenuhi yaitu 

harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1) Jika r ≥ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid

2) Jika r ≤ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi Product Moment

dengan rumus sebagai berikut:

? ? ? ?∑??−∑? ?∑?
?? ?∑??−?∑??? ??? ?∑??−?∑???

Keterangan:
r = Koefisien validitas butir pertanyaan yang dicari
n = Banyaknya koresponden

15 Ibid., hlm.172
16 Ibid., hlm. 179



58

X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item
Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item
∑X = Jumlah Skor dalam distribusi X
∑Y = Jumlah Skor dalam distribusi Y
∑X² = Jumlah kuadrat masing-masing X
∑Y² = Jumlah kuadrat masing-masing Y

Rekapitulasi hasil perhitungan uji validitas data gangguan penggunaan internet tersaji 

pada tabel 7.

Tabel 7.
Hasil Rekapitulasi Uji Validitas Dampak Negatif Penggunaan Smartphone

No. 
Pernyataan

r Hitung r  
tabel

Criteria No. 
Pernyataan

r Hitung r  
tabel

Criteria 

1 0.068 0,30 Invalid 32 0.586 0,30 Valid 
2 0.433 0,30 Valid 33 0.773 0,30 Valid 
3 0.339 0,30 Valid 34 -0.054 0,30 Invalid 
4 0.665 0,30 Valid 35 0.554 0,30 Valid 
5 0.643 0,30 Valid 36 0.831 0,30 Valid 
6 0.535 0,30 Valid 37 0.904 0,30 Valid 
7 0.485 0,30 Valid 38 0.96 0,30 Valid 
8 0.62 0,30 Valid 39 0.859 0,30 Valid 
9 0.484 0,30 Valid 40 0.764 0,30 Valid 

10 0.668 0,30 Valid 41 0.935 0,30 Valid 
11 0.507 0,30 Valid 42 -0.342 0,30 Invalid 
12 0.589 0,30 Valid 43 -0.064 0,30 Invalid 
13 0.468 0,30 Valid 44 0.888 0,30 Valid 
14 -0.465 0,30 Invalid 45 0.685 0,30 Valid 
15 0.664 0,30 Valid 46 0.553 0,30 Valid 
16 0.651 0,30 Valid 47 0.891 0,30 Valid 
17 0.341 0,30 Valid 48 0.808 0,30 Valid 
18 0.653 0,30 Valid 49 0.817 0,30 Valid 
19 0.611 0,30 Valid 50 0.638 0,30 Valid 
20 0.609 0,30 Valid 51 0.811 0,30 Valid 
21 0.455 0,30 Valid 52 0.659 0,30 Valid 
22 0.56 0,30 Valid 53 0.207 0,30 Invalid 
23 0.577 0,30 Valid 54 0.732 0,30 Valid 
24 -0.064 0,30 Invalid 55 0.798 0,30 Valid 
25 0.56 0,30 Valid 56 0.72 0,30 Valid 
26 0.54 0,30 Valid 57 -0.064 0,30 Invalid 
26 0.646 0,30 Valid 58 0.798 0,30 Valid 
28 -0.344 0,30 Invalid 59 0.609 0,30 Valid 
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29 0.96 0,30 Valid 60 -0.13 0,30 Invalid 
30 0.664 0,30 Valid 61 0.591 0,30 Valid 
31 0.96 0,30 Valid 62 0.553 0,30 Valid 

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh pernyataan yang tidak valid yaitu nomor 1, 14, 

24, 28, 34, 42, 43, 53, 57, dan 60. Jumlah item yang dipakai untuk penelitian adalah 

52 pernyataan.

2. Pengujian Reliabilitas Insrumen

Penggunaan pengujian reliabilitas oleh peneliti adalah untuk menilai 

konsistensi pada objek dan data, apakah instrument yang digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Alat ukur 

dikatakan memiliki reliabilitas apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama, yang berarti bahwa 

reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dan akurasi atau ketepatan. Uji 

reliabilitas instrumen penelitian ini akan menggunakan reliability analysis dengan 

teknik Alpha Cronbach yang mempunyai rumus sebagai berikut:

? ? ? ??−?????−∑ ????????? ?
Keterangan:
α = Koefisien reliabilitas instrumen Alpha Cronbach
n = Jumlah butir pernyataan
S2 = Varian skor secara keseluruhan17

Jumlah varian dicari terlebih dahulu dengan cara mencari nilai varian tiap 

butir dengan persamaan sebagai berikut:

17 Sugiyono.Op.cit., hlm. 148
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? ? S???S???
?

?
Keterangan:
S = varian 
X = nilai skor yang dipilih
n = jumlah sampel18

Suatu instrumen alat ukur dikatakan reliabel dan bisa diproses pada tahap 

selanjutnya jika nilai Cronbach Alpha > 0,7. Jika instrumen alat ukur memiliki nilai 

Cronbach Alpha < 0,7 maka alat ukur tersebut tidak reliabel. Untuk mempermudah 

perhitungan uji validitas dan reliabilitas, maka digunakan perangkat lunak komputer 

(software) program Exel for windows dan SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) versi 19 for windows.

Kriteria untuk mengetahui reliabilitas, menggunakan klasifikasi kriteria yang 

dikemukakan oleh Sugiyono19 yang tercantum pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8
Kriteria Reliabilitas Instrumen

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0.80 – 1.000 Derajat reliabilitas sangat tinggi 
0.60 – 0.799 Derajat reliabilitas tinggi 
0.40 – 0.599 Derajat reliabilitas sedang 
0.20 – 0.399 Derajat reliabilitas rendah 
0.00 – 0.199 Derajat reliabilitas sangat rendah 

Proses pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak MS 

Excel 2007. Hasil pengujian didapatkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.869. 

18 Ibid., hlm. 148
19 Ibid., hlm. 149
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Merujuk pada pedoman kriteria korelasi dari Sugiyono20, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa reliabilitas instrumen pengungkap dampak negatif penggunaan smartphone

berada pada kategori sangat tinggi. Artinya, instrumen tersebut memiliki tingkat 

reliabilitas yang sangat tinggi.

3. Uji Normalitas

Menurut Iriyanto21 uji normalitas data dimaksudkan untuk memperlihatkan

bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Data yang 

mempunyai distribusi normal merupakan salah satu syarat dilakukannya parametric-

test. Data populasi akan berdistribusi normal jika rata-rata nilainya sama dengan 

modenya serta sama dengan mediannya. Ini berarti bahwa sebagian nilai (skor) 

mengumpul pada posisi tengah, sedangkan  frekuensi  skor  yang rendah  dan  yang 

tinggi  yang semakin sedikit  seimbang.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data mengikuti 

sebaran baku normal atau tidak. Normalitas data hanya dikenakan terhadap variabel 

terikat (Y). Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji test Kolmogorov-

Smirnov. Sebaran data dikatakan normal jika dari test Kolmogorov-Smirnov  angka 

sig > 0.05, berarti data berdistribusi normal. Untuk pengujian ini digunakan bantuan 

komputasi SPSS 19.0. Berdasarkan hasil uji normalitas data yang dilakukan, 

diperoleh hasil sebagai berikut:

20 Ibid., hlm. 149
21 Agus Irianto. Statistika Konsep Dasar dan Aplikasinya. (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 62



62

Tabel 9.
Hasil Uji Normalitas Data Dampak Negatif Penggunaan Alat Komunikasi Modern 

(Smartphone)

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kontrol .142 30 .124 .938 30 .081
Eksperimen .102 30 .200* .957 30 .259
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah semua variabel berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov dalam 

perhitungan menggunakan program SPSS 19.00. Untuk mengetahui normal tidaknya 

adalah jika sig > 0,05 maka normal dan jika sig < 0,05 dapat dikatakan tidak normal. 

Hasil perhitungan yang diperoleh kelompok kontrol di peroleh signifikansi sebesar 

0.081 yang artinya data berdistribusi normal karena lebih besar dari 0.05. Dan pada 

kelas ekperimen data berdistribusi normal dengan signifikansi 0.259. Berdasarkan 

tabel di atas, terlihat bahwa data baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

memiliki nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan kelompok data tersebut 

berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok 

data penelitian memiliki varians yang sama atau tidak. Dengan kata lain, homogenitas 

berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama.
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Populasi-populasi dengan varians yang sama besar dinamakan populasi dengan 

varians yang homogen, sedangkan populasi-populasi dengan varians yang tidak sama 

besar dinamakan populasi dengan varians yang heterogen. Uji ini digunakan untuk 

menguji ukuran dengan cuplikan yang sama maupun tidak sama (n yang sama 

maupun n yang berbeda) untuk tiap kelompok.

Metode yang akan digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah dengan 

melihat signifikansi pada uji Lavene. Uji ini digunakan untuk menguji ukuran dengan

cuplikan yang sama maupun tidak sama (n yang sama maupun n yang berbeda) untuk 

tiap kelompok. Untuk pengujian ini digunakan SPSS 19. Setelah diketahui tingkat 

kenormalan data, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas 

digunakan untuk mengetahui tingkat kesamaan varians antara dua kelompok yaitu 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. untuk menerima atau menolak hipotesis 

dengan membandingkan harga sig pada levene’s statistic dengan 0,05 ( sig > 0,05) 

Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10.
Hasil Uji Homogentitas Data Dampak Negatif Penggunaan Alat Komunikasi Modern 

(Smartphone)

Test of Homogeneity of Variances
Kontrol

Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

F Hitung

4.935 2 27 .115 38.824
Eksperimen

Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

F Hitung

1.207 2 27 .315 83.828
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Hasil uji homogenitas variabel penelitian diketahui nilai F hitung pre-test 38.824 

dengan nilai signifikan 0,115 sedangkan F hitung post-test 38.824 dengan signifikan 

0.315. Dari hasil perhitungan harga signifikan data pre-test ataupun post -test lebih 

besar dari 0,05 (sig > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini 

memiliki varians yang homogen.

4. Uji Hipotesis dengan menggunakan Analisis uji t

Rumus t-test (Student’s), yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan:

1X = Rata-rata sampel 1

2X = Rata-rata sampel 2
S1

2 = varians sampel 1
S2

2 = varians sampel 2
n1 : jumlah sampel pertama 
n2 : jumlah sampel kedua

Dalam pengujian ini terdapat dua kelompok data, yaitu banyaknya sampel 

dari kelompok pertama (n1) dan sampel dari kelompok kedua (n2). Sehingga 

jumlah sampel atau disimbolkan dengan n adalah n1 + n2. Dengan demikian 

untuk degree of freedom (df) adalah n1 + n2 – 2.
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5. Hipotesis Statistik:

H0: µ1 = µ2

H1 : µ1  ≠   µ2

Aturan keputusan:

Jika harga t hitung ≥ t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima

Jika harga t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak komputer (software) 

program Exel for windows dan SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 

16 for windows.



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian dengan judul “Efektivitas Pendekatan Konseling Kognitif Perilaku  

dalam Mengatasi Dampak Negatif Alat Komunikasi Modern (Smartphone)  pada 

Peserta Didik Kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun 2016-2017”telah 

dilaksanakan pada bulan September-Oktober tahun 2016. Pelaksanaan penelitian ini 

bertujuan untuk mengatasi dampak negatif penggunaan smartphone peserta didik 

kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Dampak negatif penggunaan smartphone 

merupakan kunci motivasi diri. Individu tidak dapat menjalani hidup dengan baik 

tanpa kepercayaan diri. Peneliti dalam menangani permasalahan yang terjadi 

menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan konseling kognitif perilaku 

sebagai media bimbingan dan konseling.  

1. Profil Umum Dampak Negatif Penggunaan Smartphone 

Berdasarkan hasil penyebaran instrumen penelitian dampak negatif 

penggunaan smartphone peserta didik kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2016/2017 yang selanjutnya dikategorikan dalam tiga kategori 

sebagaimana yang terdapat pada tabel 8 sebagai berikut. 
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Tabel 11. 

Gambaran Umum Dampak Negatif Penggunaan Smartphone di Kelas XI 

 SMK PGRI 4 Bandar Lampung 

 

Kategori RentangSkor Frekuensi Persentase 

Tinggi 138.67-208 15 50% 

Sedang     69.67-137.33 15 50% 

Rendah <68.33 0 0% 

Jumlah 30 100 % 

 

Tabel 8 menyatakan bahwa gambaran dampak negatif penggunaan smartphone 

pada peserta didik kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017, 

terdapat  15 peserta didik (50%) berada pada kategori tinggi, 15 peserta didik (50%) 

pada kategori sedang,  dan 0% pada kategori rendah. 

Hasil tersebut didapatkan dari penyebaran angket penelitian kepada seluruh 

populasi penelitian yang berjumlah 30 peserta didik. Berdasarkan hasil persentase 

yang ditampilkan pada tabel 8 terlihat bahwa dampak negatif penggunaan 

smartphone pada peserta didik kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun 

Ajaran 2016/2017 sebagian besar berada pada kategori tinggi dan sebagian lagi 

berada pada kategori sedang. Dalam kategori ini peserta didik  menunjukkan dampak 

penggunaan smartphone cukup serius, namun masih terdapat peserta didik yang 

berada pada kategori sedang, dalam kategori ini peserta didik terlihat penggunaan 

smartphone belum dilakukan secara terus-menerus.  

Tujuan diadakan layanan bimbingan kelompok kognitif prilaku sebagai media 

bimbingan dan konseling agar peserta didik dapat menurunkan dampak negatif pada 

penggunaan smartphone. Dampak negatif penggunaan smartphone dapat dilihat pada 
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berbagai indikator,  diantaranya:  (1) individu mengalami kesendirian; (2) 

meningkatnya pengeluaran; (3) menurunnya prestasi akademis; (4) menurunnya 

produktivitas; (5) berkurangnya waktu tidur; (6) merasa tidak nyaman apabila tidak 

membawa ponsel; (7) sulit mengontrol penggunaan smartphone. 

a. Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator 

Individu Mengalami Kesendirian  

Hasil penelitian menunjukkan gambaran Dampak negatif penggunaan 

smartphone peserta didik pada indikator individu mengalami kesendirian berada 

pada kategori tinggi sebanyak 14 peserta didik (46.7%), pada kategori sedang 

sebanyak 13 peserta didik (43.3%), pada kategori rendah sebanyak 3 peserta didik 

(10.0%) Secara rinci disajikan pada Tabel 12. 

Tabel 12 

Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator Individu 

Mengalami Kesendirian 

Kategori Interval Frekuensi Persentase ∑ Persentase 

Tinggi  25-36 14 46.7% 

40.71%  Sedang  13-24 13 43.3% 

Rendah 1-12 3 10.0% 

 

Berdasarkan tabel 12 persentase pada indikator individu mengalami 

kesendirian dalam dampak negatif penggunaan smartphone  peserta didik sebagian 

besar berada pada kategori rendah, sedangkan peserta didik lainnya berada pada 

kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan sangat rendah. Hal ini ditandai dengan 

sikap peserta didik yang masih memiliki pendirian yang mudah berubah-ubah. 
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b. Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator 

Meningkatnya Pengeluaran  

Hasil penelitian menunjukkan gambaran Dampak negatif penggunaan 

smartphone peserta didik pada indikator meningkatnya pengeluaran berada pada 

kategori tinggi sebanyak 17 peserta didik (56.7%), pada kategori sedang 

sebanyak 10 peserta didik (33.3%), pada kategori rendah sebanyak 3 peserta 

didik (10%). Secara rinci disajikan pada Tabel 13. 

Tabel 13. 

Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator 

Meningkatnya Pengeluaran 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Tinggi  25-36 17 56.7% 

51.61%  Sedang  13-24 10 33.3% 

Rendah 1-12 3 10% 

 

Berdasarkan tabel 13 persentase pada indikator meningkatnya 

pengeluaran dalam Dampak negatif penggunaan smartphone  peserta didik 

sebagian besar berada pada kategori rendah, sedangkan peserta didik lainnya 

berada pada kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, dan sangat rendah. Hal ini 

ditandai dengan masih banyaknya peserta didik yang merasa bahwa orang lain 

lebih mampu daripada mereka, dan peserta didik selalu merasa mudah putus asa. 
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c. Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator 

Menurunnya Prestasi Akademis 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran Dampak negatif penggunaan 

smartphone peserta didik pada Menurunnya prestasi akademis berada pada 

kategori  tinggi sebanyak 20 peserta didik (66.7%), pada kategori sedang sebanyak 

9 peserta didik (30.0%), pada kategori rendah sebanyak 1 peserta didik (3.3%). 

Secara rinci disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14. 

Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Menurunnya 

Prestasi Akademis 

 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Tinggi  17 – 24 20 66.7% 35.68 

 Sedang  9-16 9 30.0%  

Rendah 1-8 1 3.3%  

 

Berdasarkan tabel 14 persentase pada menurunnya prestasi akademis dalam 

dampak negatif penggunaan smartphone  peserta didik sebagian besar berada pada 

kategori tinggi, sedang, dan rendah. Tingkat Dampak negatif penggunaan 

smartphone peserta didik masih cenderung sangat tinggi yang terlihat dari perilaku 

yang sering memperoleh nilai ulangan yang kurang bagus, dan setiap ulangan 

harian tidak menjawab soal-soal dengan benar. 
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d. Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator 

Menurunnya Produktivitas 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran Dampak negatif penggunaan 

smartphone peserta didik pada indikator Menurunnya produktivitas berada pada 

kategori tinggi sebanyak 23 peserta didik (76.7%), pada kategori sedang 

sebanyak 6 peserta didik (20.0%), pada kategori rendah sebanyak 1 peserta didik 

(3.3%). Secara rinci disajikan pada Tabel 15. 

Tabel 15 

Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator 

Menurunnya produktivitas 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Tinggi  29.33 – 44 23 76.7% 

66.45%  Sedang  14.67-28.27 6 20.0% 

Rendah 1-13.33 1 3.3% 

 

Berdasarkan tabel 15 persentase pada indikator menurunnya produktivitas 

dalam dampak negatif penggunaan smartphone  peserta didik sebagian besar 

berada pada kategori tinggi, sedangkan peserta didik lainnya berada pada 

kategori sedang, dan 1 berada pada tingkat rendah. Tingkat Dampak negatif 

penggunaan smartphone peserta didik pada indikator ini cenderung tinggi yang 

ditandai dengan sikap peserta didik yang sering terlambat masuk kelas, dan lebih 

sering main games ketika pelajaran dimulai. 
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e. Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator 

Berkurangnya Waktu Tidur 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran Dampak negatif penggunaan 

smartphone peserta didik pada indikator berkurangnya waktu tidur berada pada 

kategori sangat tinggi sebanyak 1 peserta didik (3.70%), pada kategori tinggi 

sebanyak 3 peserta didik (11.11%), pada kategori sedang sebanyak 7 peserta didik 

(25.92%), pada kategori rendah sebanyak 13 peserta didik (48.14%) dan pada 

kategori sangat rendah sebanyak 3 peserta didik (11.11%). Secara rinci disajikan 

pada Tabel 16. 

Tabel 16 

Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator 

Berkurangnya Waktu Tidur 

 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Tinggi  6.33-8.0 10 33.3% 

9.48%  Sedang  3.33-5.67 3 10% 

Rendah 1.0-2.67 17 56.7% 

 

Berdasarkan tabel 16 persentase pada indikator berkurangnya waktu tidur 

dalam dampak negatif penggunaan smartphone  peserta didik sebagian besar 

berada pada kategori rendah, sedangkan peserta didik lainnya berada pada kategori 

tinggi, dan rendah. Tingkat Dampak negatif penggunaan smartphone pada 

indikator ini cenderung rendah dikarenakan peserta didik lebih suka tidur sampe 

larut dan bangun selalu kesiangan. 
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f. Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator Merasa 

Tidak Nyaman Apabila Tidak Membawa Ponsel 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran Dampak negatif penggunaan 

smartphone peserta didik pada indikator merasa tidak nyaman apabila tidak 

membawa ponsel berada pada kategori tinggi sebanyak 14 peserta didik (46.7%), 

pada kategori sedang sebanyak 4 peserta didik (13.3%), pada kategori rendah 

sebanyak 12 peserta didik (40.0%). Secara rinci disajikan pada Tabel 17. 

Tabel 17 

Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator Merasa 

Tidak Nyaman Apabila Tidak Membawa Ponsel 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Tinggi  11.67-16.00 14 46.7% 21.16 

 Sedang  6.67-10.33 4 13.3%  

Rendah 1.00-5.33 12 40.0%  

 

Berdasarkan tabel 17 persentase pada indikator merasa tidak nyaman 

apabila tidak membawa ponsel dalam dampak negatif penggunaan smartphone  

peserta didik sebagian besar berada pada tinggi, dan rendah. Tingkat dampak 

negatif penggunaan smartphone peserta didik pada indikator ini cenderung tinggi, 

peserta didik masih banyak mengalami kesulitan untuk jauh dari smartphone 

pribadinya, dan mereka juga masih merasa nyaman ketika tidak membuka 

smartphonenya. 
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g. Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator Sulit 

Mengontrol Penggunaan Smartphone 

Hasil penelitian menunjukkan gambaran dampak negatif penggunaan 

smartphone peserta didik pada indikator sulit mengontrol penggunaan smartphone 

berada pada kategori tinggi sebanyak 17 peserta didik (56.7%), pada kategori 

sedang sebanyak 12 peserta didik (40.0%), pada kategori rendah sebanyak 1 

peserta didik (3.3%). Secara rinci disajikan pada Tabel 18. 

Tabel 18. 

Gambaran Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Indikator sulit 

Mengontrol Penggunaan Smartphone  
 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 
 

Presentase 

Tinggi  29.33 – 44 17 56.7% 

62.77  Sedang  14.67-28.27 12 40.0% 

Rendah 1-13.33 1 3.3% 

 

Berdasarkan tabel 18 persentase pada indikator sulit mengontrol penggunaan 

smartphone dalam dampak negatif penggunaan smartphone  peserta didik 

sebagian besar berada pada kategori tinggi, dan sedang. Tingkat Dampak negatif 

penggunaan smartphone pada indikator ini masih tinggi, yang ditandai dengan 

banyaknya peserta didik yang berganti-ganti smartphone, dan menggunakan 

smartphone kakak atau adiknya apabila smartphone pribadinya sedang tidak dapat 

digunakan. 

Secara keseluruhan persentase rasa Dampak negatif penggunaan smartphone 

peserta didik pada setiap indikator dapat dilihat pada tabel 19 sebagai berikut. 
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Tabel 19 

Gambaran Dampak negatif penggunaan smartphone  Berdasarkan Indikator 
 

Indikator Kriteria Interval Frekuensi Persentase 
 

Persentase 

Individu 

Mengalami 

Kesendirian 

Tinggi 25-36 14 46.7% 40.71% 

 
Sedang 13-24 13 43.3% 

Rendah 1-12 3 10.0% 

Meningkatnya 

Pengeluaran 

Tinggi 25-36 17 56.7% 51.61% 

 
Sedang 13-24 10 33.3% 

Rendah 1-12 3 10% 

Menurunya 

Prestasi 

Akademis 

Tinggi 17 – 24 20 66.7% 35.68% 

 
Sedang 9-16 9 30.0% 

Rendah 1-8 1 3.3% 

Menurunnya 

produktivitas 

Tinggi 29.33 – 44 23 76.7% 66.45% 

 
Sedang 14.67-28.27 6 20.0% 

Rendah 1-13.33 1 3.3% 

Berkurangnya 

waktu tidur 

Tinggi 6.33-8.0 10 33.3% 9.48% 

 
Sedang 3.33-5.67 3 10% 

Rendah 1.0-2.67 17 56.7% 

Merasa Tidak 

nyaman apabila 

tidak membawa 

ponsel 

Tinggi 11.67-16.00 14 46.7% 
21.16% 

 

Sedang 6.67-10.33 4 13.3% 

Rendah 1.00-5.33 12 40.0% 

Sulit mengontrol 

Penggunaan 

smartphone 

Tinggi 29.33 – 44 17 56.7% 62.77% 

 
Sedang 14.67-28.27 12 40.0% 

Rendah 1-13.33 1 3.3% 

 

Secara keseluruhan gambaran dampak negatif penggunaan smartphone 

pada tiap indikator menunjukkan perbedaan yang tidak jauh berbeda dari setiap 

indikatornya. Berdasarkan persentase tertinggi urutan pada indikator dampak 

negatif penggunaan smartphone adalah sebagai berikut: (1) indikator 

meningkatnya pengeluaran (51.61%); (2) indikator individu mengalami 

kesendirian  (40.71%); (3)  indikator merasa tidak nyaman apabila tidak 

membawa ponsel (21.16%); (4) indikator menurunnya produktivitas (66.45%); 
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(5) indikator berkurangnya waktu tidur (9.48%); (6) Menurunnya prestasi 

akademis (35.68%); dan (7) indikator sulit mengontrol penggunaan smartphone 

(62.77%).   

Dalam hal ini, peneliti membagi peserta didik kedalam dua kelompok. 

Peserta didik yang memiliki indikator keterdampakan tinggi dijadikan sebagai 

kelompok eksperimen, sedangkan peserta didik yang memiliki keterdampakan 

penggunaan smartphone kategori rendah dijadikan sebagai kelompok kontrol. 

 

2. Gambaran Pelaksanaan Layanan Konseling Kognitif Perilaku dalam 

Mengatasi Dampak Negatif Penggunaan Alat Komunikasi (Smartphone) pada 

Peserta Didik Kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2016/2017 

a. Kelompok Eksperimen 

1)   Sesi 1  Assesmen dan Diagnosa  Pre Test 

Hari/Tanggal : Senin, 26 September 2016 

Waktu   : 13.00 WIB – 13.50 WIB 

Tempat  : Ruang BK 

Kegiatan Konseling Kognitif Prilaku dibuka dengan mengucapkan salam. 

Konselor mengucapkan terimakasih kepada anggota kelompok atas 

kesediaannya untuk mengikuti bimbingan konseling kognitif perilaku. Konseli 

memimpin doa dengan harapan supaya pelaksanaan bimbingan konseling 

kognitif perilaku dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. 
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Pada pertemuan ini merupakan membangun hubungan, orientasi kegiatan 

intervensi konseling, penjelasan tujuan umum intervensi konseling dan 

pelaksanaan pre test. Adapun tujuan dari pertemuan pertama ini adalah;  

a) Peserta didik memahami tujuan umum dan garis besar sesi intervensi 

konseling yang akan dilaksananakan.  

b) Peserta didik merasa diterima dan terlibat dalam sesi intervensi konseling 

yang akan dilaksanakan.  

c) Peserta didik memahami tujuan pre test. 

Pada pertemuan pertama ini, konselor tidak langsung masuk pada 

pengungkapan masalah namun khusus untuk melakukan  pembahasan tentang 

layanan Konseling Kognitif Prilaku dan dilanjutkan dengan pre test. 

Konselor memberi kesempatan kepada para anggota kelompok untuk 

bertanya serta memberi lembar laiseg secara tertulis kepada anggota 

kelompok. Selanjutnya, konselor menanyakan pesan dan kesan anggota secara 

bergantian, anggota kelompok menyampaikan pesan dan kesan mereka pada 

saat mengikuti sesi konseling tersebut, ada yang menyampaikan kesan mereka 

mengikuti kegiatan ini cukup senang dan bersemangat karena alasan mereka 

bias mengetahui maksud dari pre test dan ada yang merasa senang karena baru 

pertama kali merasakan sesi konseling dengan berkelompok. Dan setelah 

anggota menyampaikan pesan kesannya, konselor dan peserta didik 

membahas untuk pertemuan bimbingan Konseling Kognitif Perilaku 
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berikutnya. Kegiatan Konseling Kognitif Prilaku diakhiri dengan doa dan 

salam.  

2) Sesi 2 Mencari akar permasalahan yang bersumber dari emosi negatif, 

penyimpangan proses berfikir, dan keyakinan utama yang berhubungan 

dengan gangguan. 

Hari/Tanggal: Rabu, 28 September 2016 

Waktu : 12.30 WIB  

Tempat : Ruang BK 

Kegiatan Konseling Kognitif Prilaku pada tahap permulaan dibuka 

dengan mengucapkan salam. Konselor membahas secara singkat mengenai 

kegiatan Konseling Kognitif Prilaku sebelumnya.  

Selanjutnya konselor bersama dengan anggota kelompok menetapkan 

kontrak waktu. Pada tahap ini anggota kelompok terlihat lebih rileks 

dibandingkan dengan bimbingan konseling kognitif perilaku sebelumnya. 

Pada tahap peralihan, konseli mencoba menjelaskan kembali maksud dan 

tujuan dari pelaksanaan Konseling kognitif perilaku. Setelah anggota 

kelompok dipastikan siap untuk menuju tahap berikutnya, kegiatan konseling 

Kognitif perilaku dilanjutkan. 

Setelah Konselor memperkenalkan diri dan memberikan pengantar 

tentang konseling kognitif-perilaku, kemudian Konselor menjelaskan kepada 

anggota kelompok tentang aturan selama mengikuti sesi intervensi konseling 

dan mendorong anggota kelompok untuk mantap dalam mengikuti seluruh 
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sesi ini. Selanjutnya Konselor berdiskusi dengan anggota kelompok tentang 

profil gangguan penggunaan smartphone. Konselor memberikan motivasi 

untuk membantu mengurangi perilaku penggunaan smartphone kepada 

anggota kelompok yang membawa dampak negatif.  

Konselor mendorong semua anggota kelompok untuk aktif membahas 

permasalahan tersebut. Pada pertemuan kali ini seluruh anggota kelompok 

mulai lebih berani dalam memberikan pendapatnya. Selanjutnya agar kegiatan 

Konseling Kognitif Prilaku lebih menarik, konselor memberikan kesempatan 

kepada anggota kelompok untuk mengungkapkan hal-hal apa saja yang paling 

digemari dari penggunaan smartphone masing-masing. Di sini angota 

kelompok mulai mengungkapkan kesenangan dari smartphone yang mereka 

miliki, ada yang menyebutkan dengan smartphone yang dimiliki mereka 

senang dengan aplikasi BBM, WhatsApp, Line, IG (Instagram), Facebook, 

kamera yang bagus, aplikasi musik yang canggih dan ada juga yang lebih 

senang berkomunikasi dengan video call, dan lain-lain. 

Pada tahap pengakhiran, konselor menyimpulkan seluruh kegiatan 

bimbingan konseling kognitif perilaku yang telah berlangsung, yaitu 

pertemuan kedua ini cukup baik dan anggota kelompoknya juga lebih antusias 

ketika diberi kesempatan dalam mengungkapkan kesenangan pada masing-

masing smartphone mereka dan sesi konseling yang kedua ini berlangsung 

dengan tertib dan aman. Kemudian, anggota kelompok diminta untuk 

mengungkapkan pesan dan kesan terhadap kegiatan dipertemuan kedua ini. 
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Kemudian anggota kelompok menyampaikan pesan dan kesan mereka dalam 

mengikuti sesi ini yaitu ada yang menyampaikan mereka senang, lebih 

bersemangat dan yang paling penting mereka cukup puas dengan informasi 

yang mereka dapat tentang dampak negatif dari smartphone tersebut.  

 

3) Sesi 3. Konselor Bersama Konseli Menyusun Rencana Intervensi Dengan 

Memberikan Konsekwensi positif-negatif Kepada Konseli. 

Hari/Tanggal: Sabtu, 1 Oktober 2016 

Waktu : 11:00 WIB  

Tempat : Ruang BK 

Pada tahap permulaan bimbingan konseling kognitif perilaku dibuka 

dengan salam dan berdoa. Pada pertemuan yang ke tiga ini anggota kelompok 

menyepakati untuk membahas mengenai topik dampak penggunaan 

smartphone, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan apabila menggunakan 

smartphone secara berlebihan. Karena menurut mereka permasalahan yang 

dialami oleh mereka hampir sama yaitu sama-sama merasa memiliki 

ketergantungan pada smartphone. Masih terdapat beberapa anggota kelompok 

masih belum berani mengeluarkan pendapat, sebelum ditanya atau ditunjuk 

terlebih dahulu. Sehingga dalam Konseling Kognitif Prilaku ini sebisa 

mungkin konseli mendorong aktif anggota kelompok untuk membantu dan 

mengeluarkan pendapat terkait pembahasan tersebut. 
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Pada tahap ini Konselor meminta anggota kelompok untuk 

mengidentifikasi pikiran-pikiran irasional yang menyebabkan gangguan 

penggunaan smartphone.  Konselor membantu menganalisa isyarat-isyarat 

yang muncul dan mendiskusikan dengan konseli dalam memodifikasi pikiran-

pikiran negatif menjadi pikiran positif. 

Kemudian konselor meminta kesan dan pesan dari anggota kelompok 

terkait kegiatan konseling kognitif prilaku pertemuan ketiga ini. Dan anggota 

kelompok mulai secara bergantian menyampaikan pesan dan kesan mereka 

yaitu dipertemuan ketiga ini lebih nyaman, semangatnya mulai meningkat 

karena membahas dampak dari penggunaan smartphone yang berlebihan, 

kemudian ada yang merasa malu karena permasalahan dibahas pada 

pertemuan ke tiga ini dialami sendiri oleh mereka. Kemudian konselor 

menyimpulkan kegiatan yang telah dilalui pada sesi kali ini, yaitu pada 

penggunaan smartphone yang berlebihan memiliki dampak yang begitu buruk 

bagi peserta didik, dan dengan adanya sesi konseling kognitif perilaku ini 

diharapkan peserta didik dapat mengurangi penggunaan dari smartphone 

tersebut. Selanjutnya konselor  membahas waktu dan tempat untuk 

melaksanakan konseling kognitif perilaku tersebut. 

 

 

 

 

 

 
, 
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4) Sesi 4. Formulasi status, Fokus Terapi, Intervensi Tingkah Laku 

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Oktober 2016 

Waktu  : 10:30 WIB  

Tempat : Ruang BK 

Tahap permulaan ini diawali dengan salam dan berdoa bersama. 

Konselor menjelaskan kembali mengenai kegiatan Konseling kognitif prilaku 

(pengertian, tujuan, manfaat, asas, norma dan cara pelaksanaan) kepada 

seluruh anggota layanan. Konselor memastikan kesiapan para anggota layanan 

untuk mengikuti kegiatan selanjutnya.  

Pada tahap ini konselor berusaha membantu peserta didik supaya 

mampu memahami perilaku gangguan penggunaan smartphone, peserta didik 

mampu menggambarkan perilaku gangguan penggunaan smartphone, seperti 

jarang bersosialisasi dengan teman, lebih asik menyendiri, sibuk dengan 

smartphone yang dimiliki, dan lain-lain, peserta didik mampu mengatasi 

gangguan penggunaan smartphone. 

Setiap anggota memberikan motivasi satu sama lain sehingga setiap 

anggota layanan berani untuk memberikan pendapatnya. Konselor juga 

memberikan motivasi terhadap semua anggota layanan. Kegiatan keempat ini 

dilanjutkan dengan menceritakan apa saja yang dirasakan ketika tidak dapat 

menggunakan smartphonenya, di sini anggota kelompok menyampaikan 

perasaan ketika tidak menggunakan smartphone yaitu ada yang merasa tidak 

bersemangat, kemudian ada yang suka meminjam smartphone teman yang 
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lain, merasa bosan karena tidak bias mendengarkan musik, merasa minder 

ketika tidak menggunakan smartphone dan lain-lain.  

Pada tahap pengakhiran konselor menyimpulkan kegiatan yang telah 

dibahas dalam pertemuan keempat ini, yaitu setiap anggota layanan mulai 

memahami dan mampu membedakan antara mana yang baik dilakukan dan 

yang harus ditinggalkan pada penggunaan smartphone tersebut, dan di sini 

juga sudah terlihat bahwa masing-masing dari anggota layanan bisa saling 

memotivasi, dan mulai berani dalam menyampaikan pendapat masing-masing. 

Konselor meminta kesan dan pesan terkait pelaksanaan konseling kognitif 

prilaku. Kemudian anggota kelompok mulai menyampaikan kesan pesan pada 

pertemuan keempat ini, yaitu bahwa dalam sesi konseling berikutnya 

diharapkan tidak terlalu berisik, kegiatan sesi konseling berikutnya lebih aktif 

lagi, dan ada juga yang menyampaikan kesan bahwa dipertemuan keempat ini 

membuat anggota layanan menjadi lebih kompak, semangat dan bekerja sama 

karena mereka dipertemuan keempat ini bisa saling memotivasi satu sama 

lain, setelah anggota layanan menyampaikan pesan dan kesan mereka, 

konselor menjelaskan Kegiatan Konseling Kognitif Perilaku diakhiri dengan 

salam dan doa.  
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5) Sesi 5. Pencegahan Relapse dan Training Self-Help  dan memberikan Post 

Test 

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Oktober 2016 

Waktu  : 10:25 WIB  

Tempat : Ruang BK 

Tahap permulaan ini diawali dengan salam dan doa. Konselor 

menyampaikan sedikit tentang beberapa pertemuan yang telah ditempuh. 

Selanjutnya konselor memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada pertemuan kelima ini.  Pada tahap peralihan ini konselor 

menjelaskan kembali tentang kegiatan yang akan ditempuh.  Konselor 

menanyakan kesiapan anggota melanjutkan kegiatan konseling kognitif 

perilaku. Setelah seluruh anggota siap, kegiatan konseling kognitif 

perilakupun dilanjutkan. Pada tahap kegiatan ini anggota kelompok 

menyepakati untuk membahas dan memecahkan topic tugas, yaitu perasaan 

peserta didik ketika tidak dapat menggunakan smartphonenya. Pada 

pertemuan kelima ini konselor menjelaskan secara singkat mengenai kegiatan 

akhir ini. Konselor membagikan instrument gangguan penggunaan 

smartphone kemudian menjelaskan cara pengisiannya. Anggota layanan 

mengerjakan instrument yang telah diberikan oleh konselor, setelah anggota 

layanan mengisi instrument konselor mengumpulkan kembali instrument 

tersebut untuk dilihat hasilnya. Setelah dilihat dan dicari hasilnya ternyata 

Konseling kognitif perilaku ini mampu menurunkan dampak negative dari 
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penggunaan smartphone, dapat dilihat dari hasil pre test, post test dan gain 

scorenya. 

Kemudian Konselor menutup seluruh rangkaian kegiatan konseling 

dengan menyimpulkan bahwa setiap rangkaian kegiatan yang dijalankan 

memiliki hasil yang sangat baik. Terutama pada sesi konselingnya. Anggota 

layanannya sangat antusias, bersemangat, bekerjasama dan yang paling 

peniting mendapatkan hasil yang begitu bagus dalam mengurangi damak 

negative dari penggunaan smartphone tersebut serta mamou memahami setiap 

kegiatan yang telah dilalui. Dan konselor juga  memberikan motivasi kepada 

seluruh anggota layanan supaya terus diingat dan dilaksanakan upaya-upaya 

yang telah didiskusikan. Anggota dan konselor secara bersama-sama menutup 

kegiatan pada sesi konseling pada kelas eksperimen ini. Konseling kognitif 

perilaku ditutup dengan doa dan salam serta ucapan terimakasih dari konselor 

kepada anggota layanan yang selama ini sudah bersedia mengikuti sesi 

konseling. 
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b. Kelompok Kontrol 

1) Pertemuan Pertama 

Hari/Tanggal: Senin, 10 Oktober 2016 

Waktu  : 11:30 WIB 

Tempat  : Ruang BK 

Tahap permulaan ini diawali dengan salam dan doa. Konseli menyampaikan 

sedikit tentang Konseling Kognitif Prilaku. selanjutnya konselor membahas materi 

tentang dampak penggunaan smartphone secara berlebihan. Selanjutnya konselor 

memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

pertama ini. Pada pertemuan pertama ini anggota kelompok sudah terlihat aktif 

untuk memberikan pendapatnya terkait permasalahan yang sedang dibahas 

walaupun masih ada beberapa peserta didik yang masih terlihat malu-malu. 

Pada tahap akhir konselor menyimpulkan kegiatan yang telah ditempuh dalam  

kelompok. Anggota kelompok diminta untuk memberikan pesan dan kesan serta 

mengisi lembar laiseg terkait pelaksanaan Konseling Kognitif Prilaku yang telah 

berlangsung. Pertemuan pertama ini diakhiri dengan salam dan doa. 
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2) Pertemuan Ke Dua 

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Oktober 2016 

Waktu   : 09.30 WIB 

Tempat   : Ruang BK 

Tahap permulaan ini diawali dengan salam dan doa. Konselor mengulas 

sedikit tentang pertemuan yang dilaksanakan sebelumnya. Selanjutnya konselor 

memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan 

kedua ini dan pertemuan kedua ini pertemuan yang terakhir untuk kelompok 

kontrol. Pada pertemuan terakhir ini anggota kelompok menyepakati membahas 

kembali topik tentang dampak negatif penggunaan smartphone. 

Setiap anggota kelompok terlihat sangat senang. Hali ini terlihat dari hasil 

pengisian laiseg anggota kelompok sebagian besar menjawab sangat senang dan 

senang. Pada tahap akhir konselor menyimpulkan kegiatan yang telah ditempuh 

dalam Konseling Kognitif Prilaku. Anggota kelompok diminta untuk memberikan 

pesan dan kesan serta mengisi lembar laiseg terkait pelaksanaan bimbingan 

konseling kognitif perilaku yang telah berlangsung. Pada pertemuan terakhir ini 

anggota dan konselor secara bersama-sama saling menuliskan harapan kepada 

konselor dan diakhiri dengan salam dan doa.  
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3. Efektivitas Pendekatan Kognitif Perilaku dalam Mengatasi Dampak Negatif 

Penggunaan Alat Komunikasi (Smartphone) pada Peserta Didik Kelas XI 

SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

a. Pelaksanaan Pendekatan Kognitif Perilaku dalam Mengatasi Dampak 

Negatif Penggunaan Alat Komunikasi (Smartphone) pada Peserta Didik 

Kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan layanan Konseling Kognitif 

Prilaku dengan pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan 

dan konseling dilakukan pada anggota kelompok eksperimen. Kegiatan 

tersebut dilaksanakan di ruang BK SMK PGRI 4 Bandar Lampung. Pretest 

diberikan pada hari senin, 26 September 2016  kepada seluruh peserta didik 

kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung yang tergabung pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dalam waktu yang bersamaan. 

Pada tahap ini bertujuan untuk membina hubungan baik diawal 

pertemuan dengan peserta didik, serta memberikan pengarahan tentang 

penelitian yang akan dilakukan tentang efektivitas pendekatan kognitif 

perilaku serta menggali informasi terkait sikap Dampak Negatif Penggunaan 

Smartphone peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil pelaksanaan pretest dapat dikatakan cukup lancar hal ini dapat 

dilihat dari seluruh peserta didik  yang bersedia untuk mengisi instrumen 

penelitian yang dapat terisi sesuai dengan petunjuk pengisian. Kegiatan 

pretest dilaksanakan selama ± 30 menit.  
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Berdasarkan hasil pretest yang telah dilakukan, kemudian dilakukan 

analisis berdasarkan kategori skor yang diperoleh. Hasil skor tersebut 

digunakan untuk menentukan apakah peserta didik tersebut akan masuk dalam 

kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Peserta didik yang memperoleh 

skor tinggi dalam kategori keterdampakan penggunaan smartphone maka akan 

dikelompokan ke dalam kelas eksperimen sedangkan yang memperoleh skor 

keterdampakan rendah akan dikelompokan dalam kelas kontrol. 

Kelompok eksperimen merupakan kelompok yang akan diberikan 

perlakuan menggunakan bimbingan konseling kognitif perilaku dengan 

pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan konseling 

sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan menggunakan 

bimbingan konseling kognitif perilaku dengan pendekatan kognitif perilaku 

sebagai pendekatan bimbingan konseling namun tetap dikontrol 

perkembangannya. Pelaksanaan Konseling Kognitif Prilaku tersebut 

dilaksanakan dari tanggal 22 September-22 Oktober 2016 dengan topik 

pembahasan yang berbeda pada tiap pertemuannya.  

Pada pertemuan kedua setelah pengelompokan kelas kontrol dan 

eksperimen, konselor menjelaskan tentang proses layanan konseling yang 

akan dilakukan. Konselor menjelaskan tujuan layanan, mengadakan kontrak 

waktu layanan yang tepat serta menjelaskan sedikit dampak negatif dari 

penggunaan alat komunikasi modern (smarrtpone). Pada sesi kedua konselor 

mulai melakukan pendekatan pada peserta layanan mengenai indikator-



90 

 

indikator keterdampakan yang paling tinggi. Peserta didik diminta untuk 

mengeluarkan pendapat mengenai apa saja yang dirasakan bila tidak 

menggunakan smartphone. Meskipun belum semua peserta layanan bersedia 

mengungkapkan bagaimana perasaannya jika tidak menggunakan smartphone, 

namun komunikasi sudah mulai terjalin dengan baik. 

Pada pertemuan selanjutnya, konselor kembali membangun komunikasi 

yang lebih intensif, sehingga peserta layanan semakin berani membuka diri 

untuk mengungkapkan hal-hal apa saja yang dirasakannya ababila tidak 

menggunakan smartphone. Selama pelaksanaan layanan, selalu ada 

kesepakatan waktu antara anggota dan konselor yakni menyepakati waktu 

yang akan ditempuh dalam layanan konseling ini yaitu 30 menit. Pada tahap 

layanan setiap pertemuannya konselor mengulas kembali mengenai kegiatan 

yang akan ditempuh. Konselor memastikan kesiapan para anggota layanan 

untuk mengikuti kegiatan selanjutnya.  

Konselor berusaha mengintervensi peserta didik supaya mampu 

memahami perilaku gangguan penggunaan smartphone, peserta didik mampu 

menggambarkan perilaku gangguan penggunaan smartphone, peserta didik 

mampu mengidentifikasi pemicu perilaku gangguan penggunaan smartphone, 

peserta didik mampu mangatasi gangguan penggunaan smartphone.  

Pada pertemuan kelima di kelas eksperimen konselor menjelaskan secara 

singkat mengenai kegiatan akhir intervensi. Konselor membagikan instrument 

gangguan penggunaan smartphone kemudian menjelaskan cara pengisiannya 
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Peserta didik mengerjakan instrument yang telah diberikan. Pada tahap akhir 

konselor menyimpulkan kegiatan yang telah ditempuh dalam  kelompok. 

Anggota kelompok diminta untuk memberikan pesan dan kesan serta mengisi 

lembar laiseg terkait pelaksanaan Konseling Kognitif Prilaku yang telah 

berlangsung. 

Pelaksanaan layanan konseling kognitif perilaku pada pertemuan terakhir 

setelah semua sesi dilaksanakan, maka dilakukan posttest baik pada kelompok 

kontrol maupun kelompok eksperimen. Pemberian posttest bertujuan untuk 

mengukur perbedaan keterdampakan peserta didik pada penggunaan 

smartphone setelah di berikan intervensi layanan konseling kognitif perilaku. 

Hasil posttes selanjutnya akan digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas 

pelaksanaan konseling kognitif perilaku dalam mengatasi dampak negatif 

penggunaan smartphone. 

. 
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b. Hasil Uji Efektivitas Pendekatan Kognitif Perilaku dalam Mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Alat Komunikasi (Smartphone) pada 

Peserta Didik Kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2016/2017 

Efektifitas pendekatan kognitif perilaku sebagai kegiatan bimbingan dan 

konseling dalam menurunkan ketergantungan peserta didik pada 

keterdampakan penggunaan smartphone dapat dilihat dari perbandingan hasil 

gain score pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dan 

sesudah pelaksanaan layanan pendekatan kognitif perilaku. Sebelum 

dilakukan perbandingan gain score, terlebih dahulu dilakukan uji t untuk 

mengetahui pengaruh pendekatan kognitif perilaku dalam mengatasi dampak 

negatif penggunaan smartphone peserta didik. 

1) Hasil Uji Efektivitas Pendekatan kognitif perilaku dalam mengatasi 

dampak negatif penggunaan alat komunikasi (smartphone) 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

a) Ho= Penerapan pendekatan konseling kognitif perilaku tidak efektif 

dalam mengatasi dampak negatif penggunaan alat komunikasi modern 

(smartphone) di kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

b) Ha= Penerapan pendekatan konseling kkognitif perilaku efektif dalam 

mengatasi dampak negatif penggunaan alat komunikasi modern 

(smartphone) di kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung. 

c) Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 
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H0 : µ1 ≠ µ0 

H1 : µ1= µ0 

Berdasarkan hasil uji t independen sampel test pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol untuk mengatasi dampak negatif 

penggunaan smartphone dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 20. 

Hasil Uji t Independen Dampak Negatif Penggunaan Smartphone  Peserta 

Didik Kelompok Eksperimen dan Kontrol Secara Keseluruhan 

 

Kelompok 
Rata-

Rata 
Sd 

Perbedaan 

Rerata 

Statistik 

Uji t 

Sign Sig.2 

tailed 
Keterangan 

Eksperimen 2.8000 21.77963 
0.80 3.595 0.343 .003 Signifikan 

Kontrol 2.0000 22.86565 

 

Berdasarkan Tabel 20, diperoleh nilai Sig (0,343) ≥ α (0,05), maka 

varians kedua kelompok tidak homogen, dan berdasarkan hasil perhitungan 

pengujian diperoleh thitung 3,595 pada derajat kebebasan (df) 14 kemudian 

dibandingkan dengan ttabel 0,05 = 1.761, maka thitung ≥ ttabel (3,595 ≥ 1.761) 

atau nilai sign.(2-tailed) lebih kecil dari nilai kritik 0,005 (0.003 ≤ 0,005), 

ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, selain itu didapatkan 

nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih besar dari pada kelompok 

kontrol (2.8000≥ 2.0000). Jika dilihat dari nilai rata-rata, maka dampak 

negatif penggunaan smartphone  kelompok eksperimen lebih rendah 

dibanding dengan kelompok kontrol. Gambar 6 menunjukkan rata-rata 

penurunan keterdampakan penggunaan smartphone kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol.  
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Gambar 6 

Grafik penurunan dampak negatif penggunaan smartphone 

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

 

2) Hasil Uji Efektivitas Pendekatan kognitif perilaku Dalam mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone Peserta Didik Pada Indikator 

individu mengalami kesendirian. 

Hasil uji efektivitas pendekatan kognitif perilaku dalam meningkatkan 

rasa Dampak Negatif Penggunaan Smartphone peserta didik pada indikator 

individu mengalami kesendirian sebagai berikut. 

Tabel 21. 

Hasil Uji t Independen Dampak Negatif Penggunaan Smartphone 

Peserta Didik Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Pada Indikator individu mengalami kesendirian 

 

Kelompok 
Rata-

Rata 
Sd 

Perbedaan 

Rerata 

Statistik 

Uji t 

Sig Sig.2 

tailed 
Keterangan 

Eksperimen 5.2667 1.83095 
0.73 1.408 .309 0.181 

Tidak 

Signifikan Kontrol 4.5333 1.50555 

 

Berdasarkan Tabel 21 pada indikator individu mengalami kesendirian,   

hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol tidak signifikan, 

0
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150
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karena memiliki nilai sig 2. Tailed > 0,05 (0,181 > 0,05). Jika dilihat dari 

rata-rata, maka penurunan pada indikator individu mengalami kesendirian 

pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. 

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan bimbingan konseling dengan 

pendekatan kognitif perilaku pada kelompok eksperimen lebih efektif 

dalam mengurangi dampak negatif penggunaan smartphone peserta didik.  

 

3) Hasil Uji Efektivitas Pendekatan Kognitif Perilaku dalam Mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone Peserta Didik pada Indikator 

Meningkatnya Pengeluaran. 

Hasil uji efektivitas pendekatan kognitif perilaku dalam mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone peserta didik pada Indikator 

Meningkatnya Pengeluaran sebagai berikut. 

Tabel 22 

Hasil Uji t Independen Dampak Negatif Penggunaan Smartphone 

Peserta Didik Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol Pada Indikator 

Meningkatnya Pengeluaran 

 

Kelompok 
Rata-

Rata 
Sd 

Perbedaan 

Rerata 

Statistik 

Uji t 

Sig Sig.2 

tailed 
Keterangan 

Eksperimen 26.6667 5.38074 
0.00 0.000 .929 1.000 

Tidak 

Signifikan 
Kontrol 26.6667 4.38613 

 

Berdasarkan Tabel 22 pada indikator  optimis,  hasil uji t independen 

kelompok eksperimen dan kontrol menurun namun, tidak signifikan  

karena memiliki nilai sig 2. Tailed > 0,05 (1.00≥0,05). Namun, jika dilihat 

dari rata-rata, maka pingkatan pada indikator Meningkatnya Pengeluaran  
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pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol 

hal ini menunjukkan bahwa penerapan Konseling Kognitif Prilaku dengan 

pendekatan kognitif perilaku pada kelompok eksperimen lebih efektif pada 

indikator meningkatnya pengeluaran.  

 

4) Hasil Uji Efektivitas Pendekatan kognitif perilaku Dalam mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone Peserta Didik Pada Indikator 

Menurunnya Prestasi Akademik. 

Hasil uji efektivitas pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan 

bimbingan dan konseling  dalam  meningkatan  rasa Dampak Negatif 

Penggunaan Smartphone peserta didik pada Indikator Menurunnya Prestasi 

Akademik adalah sebagai berikut: 

Tabel 23 

Hasil Uji t Independen Dampak Negatif Penggunaan Smartphone 

Peserta Didik Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Pada Indikator Menurunnya Prestasi Akademik 

 

Kelompok Rata-Rata Sd 
Perbedaan 

Rerata 

Statistik 

Uji t 

Sig Sig.2 

tailed 
Keterangan 

Eksperimen 23.7333 6.12334 
-3.13 1.443 .898 .171 

Tidak 

Signifikan 
Kontrol 26.8667 3.87052 

 

Berdasarkan Tabel 23 pada Indikator Menurunnya Prestasi 

Akademik  hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol 

meningkat namun tidak signifikan, karena memiliki nilai sig 2. Tailed > 

0,05 (0,171 ≥0,05). Namun, jika dilihat dari rata-rata, maka pingkatan pada 

Indikator Menurunnya Prestasi Akademik  pada kelompok eksperimen 
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lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan 

konseling pada kelompok eksperimen lebih efektif dalam meningkatkan 

kemandirian  peserta didik.  

 

5) Hasil Uji Efektivitas Pendekatan kognitif perilaku Dalam mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone Peserta Didik Pada Indikator 

Menurunnya Produktivitas. 

Hasil uji efektivitas pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan 

bimbingan dan konseling  dalam  meningkatan  rasa Dampak Negatif 

Penggunaan Smartphone peserta didik pada Indikator Menurunnya 

Produktivitas adalah sebagai berikut: 

Tabel 24. 

Hasil Uji t Independen Dampak Negatif Penggunaan Smartphone 

Peserta Didik Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Pada Indikator Menurunnya Produktivitas 

 

Kelompok 
Rata-

Rata 
Sd 

Perbedaan 

Rerata 

Statistik 

Uji t 

Sign Sig.2 

tailed 
Keterangan 

Eksperimen 19.1333 2.64215 
1.40 3.761 .003 .002 Signifikan 

Kontrol 17.7333 2.57645 

 

Berdasarkan Tabel 24 pada Indikator Menurunnya Produktivitas  hasil 

uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol meningkat signifikan, 

karena memiliki nilai sig 2. Tailed < 0,05 (0,002≥0,05). Dilihat dari rata-

rata, maka peningkatan pada indikator Menurunnya produktivitas pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol hal ini 
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menunjukkan bahwa penerapan pendekatan kognitif perilaku sebagai 

pendekatan bimbingan dan konseling pada kelompok eksperimen lebih 

efektif dalam meningkatkan produktivitas  peserta didik.  

 

6) Hasil Uji Efektivitas Pendekatan kognitif perilaku Dalam mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone Peserta Didik Pada Indikator 

Berkurangnya Waktu Tidur. 

Hasil uji efektivitas pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan 

bimbingan dan konseling  dalam  meningkatan  rasa Dampak Negatif 

Penggunaan Smartphone peserta didik pada Indikator Berkurangnya Waktu 

Tidur adalah sebagai berikut: 

Tabel 25. 

Hasil Uji t Independen Dampak Negatif Penggunaan Smartphone 

Peserta Didik Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Pada Indikator Berkurangnya Waktu Tidur 

 

Kelompok 
Rata-

Rata 
Sd 

Perbedaan 

Rerata 

Statistik 

Uji t 

Sign Sig.2 

tailed 
Keterangan 

Eksperimen 5.38074 1.8309 
0.733 1.408 .309 .181 

Tidak 

Signifikan 
Kontrol 4.38613 1.5055 

 

Berdasarkan Tabel 25 pada Indikator Berkurangnya Waktu Tidur  hasil 

uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol meningkat namun tidak 

signifikan, karena memiliki nilai sig 2. Tailed > 0,05 (0,181≥0,05). Namun, 

jika dilihat dari rata-rata, maka pingkatan pada Indikator Berkurangnya 

Waktu Tidur pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelompok kontrol hal ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan 
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kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan konseling pada 

kelompok eksperimen lebih efektif dalam meningkatkan meningkatkan 

waktu tidur  peserta didik.  

 

7) Hasil Uji Efektivitas Pendekatan Kognitif Perilaku dalam Mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone Peserta Didik pada Indikator 

Merasa Tidak Nyaman Apabila Tidak Membawa Ponsel 

Hasil uji efektivitas pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan 

bimbingan dan konseling  dalam  meningkatan  rasa Dampak Negatif 

Penggunaan Smartphone peserta didik pada Indikator Merasa Tidak 

Nyaman Apabila Tidak Membawa Ponsel adalah sebagai berikut: 

Tabel 26 

Hasil Uji t Independen Dampak Negatif Penggunaan Smartphone 

Peserta Didik Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Pada Indikator Merasa Tidak Nyaman Apabila Tidak Membawa Ponsel 

 

Kelompok 
Rata-

Rata 
Sd 

Perbedaan 

Rerata 

Statistik 

Uji t 

Sign Sig.2 

tailed 
Keterangan 

Eksperimen 11.2000 3.02844 
0.533 0.446 .872 .662 

Tidak 

Signifikan Kontrol 10.6667 3.63842 

 

Berdasarkan Tabel 26 pada Indikator Merasa Tidak Nyaman Apabila 

Tidak Membawa Ponsel hasil uji t independen kelompok eksperimen dan 

kontrol meningkat dan tidak signifikan, karena memiliki nilai sig 2. Tailed 

> 0,05 (0,662≥0,05). Sedangkan jika dilihat dari rata-rata, maka 

peningkatan pada Indikator Merasa Tidak Nyaman Apabila Tidak 

Membawa Ponsel pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan 
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kelompok kontrol hal ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan 

kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan konseling pada 

kelompok eksperimen lebih efektif dalam meningkatkan kenyamanan 

peserta didik pada saat tidak membawa ponsel.  

 

8) Hasil Uji Efektivitas Pendekatan kognitif perilaku Dalam mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone Peserta Didik Pada Indikator 

sulit mengontrol penggunaan smartphone. 

Hasil uji efektivitas pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan 

bimbingan dan konseling  dalam  meningkatan  rasa Dampak Negatif 

Penggunaan Smartphone peserta didik pada Indikator sulit mengontrol 

penggunaan smartphone adalah sebagai berikut: 

Tabel 27 

Hasil Uji t Independen Dampak Negatif Penggunaan Smartphone Peserta 

Didik Pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol Pada Indikator sulit 

mengontrol penggunaan smartphone 

Kelompok 
Rata-

Rata 
Sd 

Perbedaan 

Rerata 

Statistik 

Uji t 

Sign Sig.2 

tailed 
Keterangan 

Eksperimen 31.2667 5.41778 
-2.33 -1.363 .366 .194 

Tidak 

Signifikan Kontrol 33.6000 2.69391 

 

Berdasarkan Tabel 27 pada Indikator sulit mengontrol penggunaan 

smartphone hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol 

meningkat namun tidak signifikan, karena memiliki nilai sig 2. Tailed , 

0,05 (0.194 > 0,05). Namun, jika dilihat dari rata-rata, maka pingkatan 

pada Indikator sulit mengontrol penggunaan smartphone pada kelompok 
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eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan pendekatan kognitif perilaku sebagai 

pendekatan bimbingan dan konseling pada kelompok eksperimen lebih 

efektif dalam meningkatkan kemandirian  peserta didik.  

 

9) Perbandingan Nilai Prestest, Posttest, dan Gain Score 

Setelah dilakukan layanan pendekatan kognitif perilaku sebagai 

pendekatan bimbingan dan konseling didapat hasil pretest, posttest, dan 

gain score yang dapat dilihat pada tabel 28 sebagai berikut: 

Tabel 28 

Deskripsi Data Pretest, Posttest, Gain Score 

 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

No Pretest Posttest 
Gain 

Score 
No Pretest Posttest 

Gain 

Score 

1 180 90 90 1 169 116 53 

2 151 63 88 2 156 155 1 

3 139 74 65 3 147 164 17 

4 132 88 44 4 146 148 2 

5 127 124 3 5 148 110 38 

6 134 110 24 6 170 98 72 

7 146 84 62 7 172 116 56 

8 157 113 44 8 161 102 59 

9 150 101 49 9 153 168 15 

10 157 121 36 10 127 137 10 

11 157 64 93 11 152 116 36 

12 162 92 70 12 159 128 31 

13 158 91 67 13 158 127 31 

14 169 138 31 14 138 145 7 

15 176 106 70 15 139 158 19 

∑ 2295 1459 836 ∑ 2295 1988 307 

R 287 97 56    R 287 249 38 
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Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata pretest dan posttest pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sama-sama mengalami 

kenaikan, pada kelompok eksperimen (287 ≤ 97) dan pada kelompok 

kontrol (287 ≤ 249). Meskipun kedua kelompok sama-sama mengalami 

peningkatan, tetapi nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan kelompok kontrol, hal ini dapat dilihat dari hasil posttest 

kelompok ekperimen lebih besar dari pada kelompok kontrol (1459 < 

1988). Maka, dapat disimpulkan setelah pemberian layanan pendekatan 

kognitif perilaku dalam menangani  dampak negatif penggunaan 

Smartphone peserta didik mengalami peningkatan.  

Sedangkan untuk mengetahui kelompok mana yang lebih efektif 

menggunakan pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan 

dan konseling dapat dilihat dengan membandingkan rata-rata gain 

score. Pada tabel 28 terlihat bahwa rata-rata gain score kelompok 

eksperimen lebih tinggi dari pada rata-rata gain score kelompok kontrol 

(56  > 38). Maka dapat disimpulkan bahwa  dikatakan layanan konseling  

konseling kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan konseling 

lebih efektif untuk mengurangi Dampak Negatif Penggunaan Smartphone 

peserta didik.  

 

 

 

 

 



103 

 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Layanan Konseling Kognitif Perilaku dalam Mengatasi 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone pada Peserta Didik di SMK PGRI 

4 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone peserta didik di SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017, efektif dalam menurunkan Dampak Negatif 

Penggunaan Smartphone, hal ini yang menyebabkan peserta didik sering 

menutup diri mereka terhadap dunia luar yang lebih luas. Adanya akibat atau 

dampak negatif Penggunaan Smartphone secara berlebihan menyebabkan peserta 

didik memiliki resiko kegagalan ataupun kurang optimal dalam mengerjakan 

tugas-tugasnya. Berbanding terbalik dengan peserta didik yang memiliki 

keterdampakan negatif Smartphone, mereka cenderung berani berusaha 

mengerjakan bahkan tanpa persiapan apapun dan tanpa memikirkan hasilnya. 

Ketika peserta didik tidak terkena Dampak Negatif Penggunaan Smartphone 

maka produktivitas belajarnya akan meningkat dan perilaku menutup diri juga 

menurun. Hal tersebut akan dimanifestasikan dalam sebuah tingkah laku yang 

wajar atau tidak menyimpang. Hal ini sesuai dengan pendapat Septi Rahayu 

Purwanti dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak semua peserta didik 

memiliki Dampak Negatif Penggunaan Smartphone. Peserta didik yang selalu 

beranggapan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan, merasa dirinya tidak 

berharga, merupakan gambaran dari peserta didik yang mempunyai masalah 
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dampak negatif penggunaan Smartphone. Hal ini dapat dimanifestasikan dalam 

bentuk tingkah laku yang kurang wajar atau menyimpang, seperti menutup diri, 

terisolir, bahkan prestasi belajar yang rendah. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin membantu peserta didik 

untuk mengurangi dampak negatif penggunaan smartphonenya terutama pada 

saat pembelajaran di sekolah dengan mengunakan pendekatan kognitif perilaku 

sebagai pendekatan bimbingan dan konseling, agar peserta didik dapat 

menurunkan dampak negatif penggunaan smartphone yang akan berpengaruh 

pada perkembangan psikologis serta membuat peserta didik dapat bersosialisasi 

dengan baik (pandai bergaul). 

 

2. Efektivitas Pendekatan Kognitif Perilaku dalam Mengatasi Dampak Negatif 

Penggunaan Smartphone Peserta Didik Kelas XI SMK PGRI 4 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2016/2017 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

setiap indikator antara kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan 

menggunakan layanan Konseling Kognitif Prilaku dengan pendekatan kognitif 

perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan konseling  dan kelompok kontrol 

yang tidak mendapat perlakuan menggunakan layanan Konseling Kognitif 

Prilaku dengan pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan 

konseling. Perbedaan setiap indikator tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Indikator individu mengalami kesendirian 
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Berdasarkan penyebaran angket Dampak Negatif Penggunaan 

Smartphone pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, keduanya 

mengalami peningkatan. pada indikator individu mengalami kesendirian,   

hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol tidak signifikan, 

karena memiliki nilai sig 2. Tailed > 0,05 (0,181 > 0,05). Jika dilihat dari rata-

rata, maka penurunan pada indikator individu mengalami kesendirian pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan bimbingan konseling dengan pendekatan 

kognitif perilaku pada kelompok eksperimen lebih efektif dalam mengurangi 

dampak negatif penggunaan smartphone peserta didik. 

Efektifitas konseling kognitif perilaku mengatasi dampak negatif 

penggunaan smartphone pada indikator mengalami kesendirian terjadi 

penurunan sebesar 14,58%, dimana sebelum dilakukan intervensi 

keterdampakan pada peserta didik yang mengalami kesendirian mencapai 

40,71%, setelah intervensi menurun menjadi 26,13%. Kesendirian yang 

dialami pengguna smartphone secara berlebihan sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Chairunisa dalam jurnalnya bahwa Smartphone dapat 

menyebabkan si pengguna menjadi anti sosial, karena pengguna sudah bisa 

chatting tanpa harus menemui orang secara langsung. Pengguna lebih banyak 

berkomunikasi dengan orang lain melalui media sosial saja sudah cukup tanpa 
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harus menemui orang tersebut.
1
 Indikator mengalami kesendirian bagi peserta 

didik yang terdampak penggunaan smartphone juga sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Istiyanto bahwa dampak negatif dari penggunaan 

smartphone juga dapat mengakibatkan meningkatnya ruang individual karena 

telah memperoleh informasi melalui media komunikasi yang canggih, 

misalnya internet. Orang akan lebih menyukai mengutak-atik smartphone-nya 

daripada bersosialisasi dengan orang lain di dunia nyata. Dengan demikian, 

social space akan menyempit dan digusur dengan individual space tersebut.
2
 

 

b. Indikator Meningkatnya Pengeluaran 

Berdasarkan penyebaran angket Dampak Negatif Penggunaan 

Smartphone pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, keduanya 

mengalami peningkatan. pada indikator  optimis,  hasil uji t independen 

kelompok eksperimen dan kontrol menurun namun, tidak signifikan  karena 

memiliki nilai sig 2. Tailed > 0,05 (1.00≥0,05). Namun, jika dilihat dari rata-

rata, maka pingkatan pada Indikator Meningkatnya Pengeluaran  pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan Konseling Kognitif Prilaku dengan 

pendekatan kognitif perilaku pada kelompok eksperimen lebih efektif pada 

indikator meningkatnya pengeluaran. Pada indikator ini, peserta didik sudah 

                                                           
1
 Choirunnisa. Dampak dan Pengaruh Bagi Pengguna Smartphone. (Diakses dari 

http://chochoirunnisa.wordpress.com, 2012). tanggal 18 Oktober,  
2
 Istiyanto, J.E., Pemrograman Smartphone Menggunakan SDK Android dan Hacking 

Android. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 273 
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terlihat mampu untuk mengerjakan suatu hal dengan baik, dan memiliki 

keyakinan dalam belajar. Sebelum dilakukan intervensi indikator peningkatan 

pengeluaran mencapai 51.61%, setelah intervensi menurun menjadi 33.81%, 

artinya terjadi penurunan tingkat pengeluaran sebesar 17.8%. maka, dapat 

dikatakan bahwa konseling kognitif perilaku efektif dalam mengatasi dampak 

negatif penggunaan smartphone pada indikator meningkatnya pengeluaran. 

Indikator peningkatan pengeluaran yang diakibatkan penggunaan smartphone 

yang berlebihan sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Listyo 

Yuwanto bahwa meningkatnya pengeluaran untuk membiayai ponsel  dan 

menjadi pendorong munculnya perilaku kriminal dengan meminta uang 

kepada orang lain melalui pemaksaan. Layanan operator berlomba-lomba 

untuk menarik keuntungan dari konsumen dengan layanan yang diberikan 

melalui ponsel, misalnya layanan akses internet gratis. Layanan-layanan 

tersebut dapat membuat individu tertarik untuk memanfaatkan layanan 

tersebut yang tidak gratis, sehingga berdampak pada peningkatan pulsa yang 

dipakai.
3 

 

c. Indikator Menurunnya Prestasi Akademik 

Berdasarkan penyebaran angket Dampak Negatif Penggunaan 

Smartphone pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, keduanya 

mengalami peningkatan. Kelompok eksperimen meningkat dari 41.5%  

                                                           
3
 Yuwanto, Listyo, Mobile Phone Addict. (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 19 
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menjadi 79.5%. Sedangkan pada kelompok kontrol meningkat dari 36.5% 

menjadi 75%. Namun, kelompok eksperimen lebih besar peningkatannya 

dibandingkan dengan kelompok kontrol (79.5%>75%). Maka dapat dikatakan 

bahwa layanan Konseling Kognitif Prilaku dengan pendekatan kognitif 

perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan konseling lebih efektif untuk 

meningkatkan rasa Dampak Negatif Penggunaan Smartphone peserta didik 

dibandingkan dengan Konseling Kognitif Prilaku tanpa pendekatan kognitif 

perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan konseling. Pada indikator ini, 

peserta didik sudah berusaha untuk bersikap tenang dalam menyelesaikan 

masalah dan berusaha untuk menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain. 

Dampak Negatif Penggunaan Smartphone adalah keyakinan bahwa orang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan 

tertentu. Dampak Negatif Penggunaan Smartphone juga merupakan keyakinan 

orang atas kemampuannya untuk menghasilkan level-level pelaksanaan yang 

memengaruhi kejadian-kejadian yang memengaruhi kehidupan mereka.
4
 

Penurunan tingkat akademisi akibat dari penggunaan smartphone yang 

berlebihan tersebut sesuai dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekar Dewi 

Hapsari
5
 yang menyebutkan bahwa adanya smartphone tersebut beserta aplikasi yang 

ada karena seringkali pada saat remaja melakukan aktivitas belajar, fokus mereka 

terbagi menjadi dua antara belajar dan smartphone. Kebanyakan peserta didik akan 

                                                           
4
 Mustari, Mohamad, Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, PT Raja Grafindo Persada. 

Jakarta, h.52 
5
 Sekar Dewi Hapsari, Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Aktivitas Belajar Peserta 

didik, (Yogyakarta: Skripsi Prodi BK Universitas Sanata Dharma, 2015), hlm. 87 
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meninggalkan belajar atau konsentrasi belajar dan peserta didik terganggu untuk 

sekedar membuka akun media sosial mereka atau sekedar melihat notifikasi pada 

smartphone mereka. Selain itu, penggunaan smartphone menyebabkan menurunnya 

prestasi akademis pada pelajar karena berkurangnya waktu untuk belajar dan 

mengerjakan tugas. Individu yang menghabiskan banyak waktu untuk melakukan 

aktivitas yang menyenangkan akan menurunkan produktivitasnya dalam 

melaksanakan tugas atau kewajibannya. Karena ia menggunakan ponsel dalam waktu 

lama maka ia akan menunda belajar dan mengerjakan tugas, yang menyebabkan 

waktu belajar berkurang sehingga prestasi belajar menurun. 6  

 

d. Indikator Menurunnya Produktivitas 

Berdasarkan penyebaran angket Dampak Negatif Penggunaan 

Smartphone pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, keduanya 

mengalami peningkatan. pada Indikator Menurunnya Prestasi Akademik  hasil 

uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol meningkat namun tidak 

signifikan, karena memiliki nilai sig 2. Tailed > 0,05 (0,171 ≥0,05). Namun, 

jika dilihat dari rata-rata, maka pingkatan pada Indikator Menurunnya Prestasi 

Akademik  pada kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok 

kontrol hal ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan kognitif perilaku 

sebagai pendekatan bimbingan dan konseling pada kelompok eksperimen 

lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian  peserta didik. Penurunan 

produktivitas peserta didik yang disebabkan oleh penggunaan smartphone 

                                                           
6
 Yuwanto, Listyo, Mobile Phone Addict. (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 19 
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yang berlebih sebelum dilakukan intervensi mencapai 66,45%, setelah 

dilakukan intervensi berkurang menjadi 54,19, artinya terjadi penurunan 

keterdampakan atau produktivitas peserta didik meningkat sebesar 12.26%.  

Perubahan produktivitas peserta didik setelah intervensi membuktikan 

bahwa konseling kognitif perilaku mampu merubah pola pikir penerima 

layanan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kasandra dengan adanya 

keyakinan bahwa manusia memiliki potensi untuk menyerap pemikiran yang 

rasional dan irasional, dimana pemikiran yang irasional dapat menimbulkan 

gangguan emosi dan tingkah laku yang menyimpang, maka KKP diarahkan 

pada modifikasi fungsi berfikir, merasa, dan bertindak dengan menekankan 

peran otak dalam menganalisa, memutuskan, bertanya, bertindak, dan 

memutuskan kembali. Dengan mengubah status pikiran dan perasaannya, 

konselor diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya, dari negatif menjadi 

positif.
7
 

 

e. Indikator Berkurangnya Waktu Tidur 

Berdasarkan penyebaran angket Dampak Negatif Penggunaan 

Smartphone pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, keduanya 

mengalami peningkatan. pada Indikator Menurunnya Produktivitas  hasil uji t 

independen kelompok eksperimen dan kontrol meningkat signifikan, karena 

memiliki nilai sig 2. Tailed < 0,05 (0,002≥0,05). Dilihat dari rata-rata, maka 

                                                           
7
Oemarjoedi, A. Kasandra. Pendekatan Cognitive Behavior dalam Psikoterapi. (Jakarta: 

Kreativ Media, 2003), h. 6 



111 

 

peningkatan pada indikator Menurunnya produktivitas pada kelompok 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan 

dan konseling pada kelompok eksperimen lebih efektif dalam meningkatkan 

produktivitas  peserta didik.  

Berkurangnya waktu tidur akibat dari penggunaan smartphone merupakan 

salah satu dampak negatif yang akan berpengaruh pada fisik peserta didik, 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yuwanto bahwa  dampak 

penggunaan ponsel pada fisik salah satunya adalah terganggunya pola tidur 

yang menyebabkan kurangnya waktu tidur.
8
 Namun, penggunaan smartphone 

bukanlah satu-satunya penyebab peserta didik mengalami kekurangan tidur, 

menurut peneliti banyak faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini 

yang menyebabkan peserta didik kurang tidur. 

 

f. Indikator Merasa Tidak Nyaman Apabila Tidak Membawa Ponsel. 

Berdasarkan penyebaran angket Dampak Negatif Penggunaan 

Smartphone pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, keduanya 

mengalami peningkatan. pada Indikator Merasa Tidak Nyaman Apabila Tidak 

Membawa Ponsel hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol 

meningkat dan tidak signifikan, karena memiliki nilai sig 2. Tailed > 0,05 

(0,662≥0,05). Sedangkan jika dilihat dari rata-rata, maka peningkatan pada 

                                                           
8
 Yuwanto, Listyo, Mobile Phone Addict. (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 19 
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Indikator Merasa Tidak Nyaman Apabila Tidak Membawa Ponsel pada 

kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol hal ini 

menunjukkan bahwa penerapan pendekatan kognitif perilaku sebagai 

pendekatan bimbingan dan konseling pada kelompok eksperimen lebih efektif 

dalam meningkatkan kenyamanan peserta didik pada saat tidak membawa 

ponsel.   

Ketidaknyamanan peserta didik akibat berlebihan dalam penggunaan 

smartphone sebagaimana yang dikemukakan oleh Yuwanto merasa tidak 

nyaman apabila tidak membawa ponsel. Ponsel telah menjadi bagian dari diri 

individu. Ketika individu bepergian tanpa membawa ponselnya, maka ia akan 

merasa gelisah dan tidak nyaman karena ada yang kurang dari dirinya.
9
 

Maka dapat dikatakan bahwa layanan Konseling Kognitif Prilaku dengan 

pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan konseling 

lebih efektif untuk meningkatkan dampak negatif penggunaan Smartphone 

peserta didik dibandingkan dengan Konseling Kognitif Prilaku tanpa 

pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan konseling. 

Pada indikator ini, peserta didik sudah dapat memahami potensi yang dimiliki 

dan ingin mengembangkan potensi tersebut. Dampak Negatif Penggunaan 

Smartphone adalah keyakinan bahwa orang mempunyai kemampuan untuk 

memutuskan jalannya suatu tindakan yang dituntut untuk mengurusi situasi-

situasi yang dihadapi. 

                                                           
9
 Ibid., hlm. 19 
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g. Indikator sulit mengontrol penggunaan smartphone. 

Berdasarkan penyebaran angket Dampak Negatif Penggunaan 

Smartphone pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, keduanya 

mengalami peningkatan. pada Indikator sulit mengontrol penggunaan 

smartphone hasil uji t independen kelompok eksperimen dan kontrol 

meningkat namun tidak signifikan, karena memiliki nilai sig 2. Tailed , 0,05 

(0.194 > 0,05). Namun, jika dilihat dari rata-rata, maka pingkatan pada 

Indikator sulit mengontrol penggunaan smartphone pada kelompok 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol hal ini menunjukkan 

bahwa penerapan pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan 

dan konseling pada kelompok eksperimen lebih efektif dalam meningkatkan 

kemandirian  peserta didik.  

Efektivitas konseling kognitif perilaku pada inikator dampak 

penggunaan smartphone dalam hal sulitnya mengontrol penggunaan 

smartphone sebelum intervensi adalah sebesar 62, 77%, setelah intervensi 

menurun menjadi 48,13% artinya ada peningkatan kemampuan peserta didik 

dalam mengontrol penggunaan smartphonenya sebesar 14.65%. kemampuan 

peserta didik mengontrol penggunaan smartphone sesuai dengan pendapat  

yang menyatakan bahwa manusia mampu melakukan modifikasi dan perubahan 

pada tingkah laku karena antara lain, kemampuan mereka berinteraksi dengan diri 
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sendiri yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, 

menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya.10  

Maka dapat dikatakan bahwa layanan Konseling Kognitif Prilaku 

dengan pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan 

konseling lebih efektif untuk menurunkan Dampak Negatif Penggunaan 

Smartphone peserta didik dibandingkan dengan Konseling Kognitif Prilaku 

tanpa pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan 

konseling.Pada indikator ini, peserta didik sudah terlihat bahagia dan 

menerima apa yang menjadi anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dampak 

Negatif Penggunaan Smartphone pada dasarnya merupakan suatu keyakinan 

untuk menjalani kehidupan, mempertimbangkan pilihan dan membuat 

keputusan sendiri pada diri sendiri bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu. 

Artinya keyakinan dan dampak negatif penggunaan Smartphone hanya timbul 

pada saat seseorang mengerjakan sesuatu yang memang mampu 

dilakukannya. Pada dasarnya seseorang merasa puas pada dirinya sendiri 

hanya pada saat melakukan suatu kegiatan, pekerjaan atau menyalurkan 

kemampuannya.  

Setelah melaksanakan kegiatan layanan Konseling Kognitif Prilaku 

dengan pendekatan kognitif perilaku sebagai pendekatan bimbingan dan 

konselingyang dilakukan sebanyak 5 kali pada kelompok eksperimen dan 

                                                           
10

 Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Prenada Media, 

2011), hlm. 289. 
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Konseling Kognitif Prilaku tanpa pendekatan kognitif perilaku sebanyak 2 

kali pada kelompok kontrol,  terdapat beberapa kesan bagi peneliti bahwa 

peneliti merasa senang ketika melihat anggota kelompok dapat merubah pola 

fikir mereka tentang kelebihan masing-masing. Anggota kelompok merasakan 

banyak manfaat yang diambil setelah pelaksanaan Konseling Kognitif Prilaku.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian “Efektivitas Pendekatan Konseling Kognitif Perilaku  

dalam Mengatasi Dampak Negatif Alat Komunikasi Modern (Smartphone)  pada 

Peserta Didik Kelas XI SMK PGRI 4 Bandar Lampung Tahun 2016-2017”, maka 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

Sebagian peserta didik kelas XI  (15 peserta didik) menunjukkan kecenderungan 

keterdampakan penggunaan smartphone termasuk tinggi, sebagian lagi (15 peserta 

didik) yang terdeteksi tingkat keterdampakan rendah. Teknik konseling kognitif 

perilaku diprediksi dapat mengurangi keterdampakan penggunaan smartphone. 

Terdapat perbedaan penurunan keterdampakan penggunaan smartphone pada lima 

belas orang konseli kelas eksperimen sebelum dan setelah menerima intervensi. 

Indikator yang mengalami tingkat keterdampakan penggunaan smartphone paling 

besar adalah aspek menurunnya prestasi akademis. Aspek keterdampakan 

penggunaan smartphone yang paling rendah adalah merasa tidak nyaman apabila 

tidak membawa ponsel. Konseli yang mengalami penurunan paling besar 

keterdampakan dari penggunaan smartphone adalah HR. Konseli yang mengalami 

penurunan tingkat kecenderungan paling kecil adalah DH.  
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B.  Saran 

Berikut ini dikemukakan saran yang sesuai dengan hasil penelitian untuk berbagai 

pihak:  

1. Pengambil Kebijakan 

a. Pemerintah melalui Menkominfo dapat membatasi aplikasi yang dapat 

diakses melalui smartphone sehingga peserta didik dalam menggunakan 

smartphone tidak mengganggu aktivitas belajar peserta didik. 

b. Pemerintah membuat aturan baku untuk melarang peserta didik membawa 

smartphone ke sekolah, sehingga akan mengurangi dampak negatif 

penggunaan smartphone pada peserta didik. 

2. Guru Bidang Study 

a. Guru bidang study diharapkan mampu mengawasi peserta didik dalam 

menggunakan smartphone pada aktivitas belajar mereka. 

b. Guru bidang study diharapkan mampu mengontrol peserta didik dalam 

menggunakan smartphone pada aktivitas belajar mereka 

3. Guru Bimbingan dan Konseling 

Bagi Guru Bimbingan dan Konseling, seyogyanya dapat 

mengimplementasikan Konseling Kognitif Perilaku dalam menangani dampak 

negatif penggunaan smartphone kepada peserta didik sebagai upaya 

pencegahan agar peserta didik tidak terkena dampak negatif penggunaan 

smartphone. Intervensi dapat disampaikan dalam bentuk layanan dasar, 

layanan responsif, perencanaan individual serta dukungan sistem.  
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