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ABSTRAK 

Farjantoky, Belardo. (2019). Efek Konseling Kognitif-Perilaku Terhadap 
Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem, Dan Kecenderunagan Mobile 
phone addiction Pada Siswa SMK. Tesis. Program Studi Bimbingan dan 
Konseling. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I 
Sunawan, S.Pd., M.Si., Ph.D., Pembimbing II Mulawarman, M.Pd., Ph.D. 

 
Kata Kunci: konseling kognitif-perilaku, sensitivitas interpersonal, self-eesteem, 

kecenderunagan mobile phone addiction. 
 

Penggunaan mobile phone pada remaja meningkat secara drastis dan 
berpotensi timbulnya kecenderungan mobile phone addiction yang berakibat pada 
masalah pribadi dan sosialnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
efek intervensi konseling kognitif-perilaku terhadap self-esteem dan 
kecenderungan mobile phone addiction pada siswa SMK Muhammadiyah 1 
Semarang. Metode penelitian yang digunakan eksperimen, pretest-postest kontrol 
group design yang melibatkan subjek penelitian sebanyak 12 orang siswa yang 
dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria self-esteem rendah dan 
kecenderungan mobile phone addiction tinggi.  

Hasil uji MANCOVA menunjukan bahwa konseling kognitif-perilaku 
memberikan efek pada interpersonal sensitivity (F(1.7)= 88.31; p<0.01), self-esteem 
(F(1.7)= 107.44; p<0.01) Dan mobile phone addiction (F(1.7)= 199.16; p<0.05). 
Sumbangan konseling kognitif-perilaku dalam menurunkan interpersonal 
sensitivity sebesar 98.0% (ηp2 = 0.980), menigkatkan self-esteem sebesar 99.4% 
(ηp2 = 0.994), dan mengurangi kecenderungan penggunaan mobile phone 
addiction sebesar 99.6% (ηp2 = 0.996). Selanjutnya, uji Wilcoxon mempertegas 
dalam pembuktian bahwa kelompok eksperimen menurunkan tingkat 
interpersonal sensitivity (Z = -2.207; 0.027< 0.05), meningkatkan self-esteem (Z = 
-2.26; 0.026< 0.05) dan pengurangan kecenderunagan mobile phone addiction (Z 
= -2.206; 0.028< 0.05) secara signifikan. Sedangkan kelompok kontrol 
menunjukan menurunkan tingkat interpersonal sensitivity (Z = -1.732; 
0.083<0.05), meningkatkan self-esteem (Z = -1.636; 0.083<0.05) dan 
pengurangan kecenderunagan mobile phone addiction (Z = -1.6414; 0.183<0.05) 
tidak menunjukan perubahan yang signifikan. Temuan penelitian ini 
membuktikan bahwa terdapat efek positif pada intervensi konseling kognitif-
perilaku terhadap penurunan interpersonal sensitivity, peningkatan self-esteem 
dan pengurangan kecenderungan mobile phone addiction pada siswa. 

Berdasarkan penelitian ini, terdapat temuan yang dapat diimplikasikan 
oleh konselor atau guru Bimbingan konseling ketika ingin menangani 
permasalahan yang berhubungan dengan interpersonal sensitivity yang tinggi, 
self-esteem rendah, dan kecenderungan pada penggunaan mobile phone addiction 
secara bersamaan dapat menggunakan konseling kognitif-perilaku. Bagi peneliti 
dimasa depan untuk dapat melakukan penelitian yang sama namun dalam bentuk 
layanan konseling yang berbeda serta perlunya subjek yang lebih banyak seperti, 
dengan menggunakna layanan psikoedukasi atau layanan kelompok. 
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ABSTRACT 

Farjantoky, Belardo. (2019). Effects of Cognitive-Behavioral Counseling on 
Interpersonal Sensitivity, Self-Esteem, and Mobile phone addiction Trends 
in Vocational Students. Thesis. Guidance and Counseling Program. 
Postgraduate of Semarang State University. First Advisor Sunawan, S.Pd., 
M.Si., Ph.D., Second Advisor Mulawarman, M.Pd., Ph.D. 

 
Keywords: cognitive-behavioral counseling, interpersonal sensitivity, self-esteem, 

tendencies for mobile phone addiction. 
 

The use of mobile phones in adolescents has increased dramatically and 
the potential for mobile phone addiction is likely to result in personal and social 
problems. This study aims to identify the effect of cognitive-behavioral 
counseling interventions on self-esteem and the tendency of mobile phone 
addiction in students of SMK Muhammadiyah 1 Semarang. The research method 
used was an experiment, pretest-posttest control group design involving 12 
research subjects which were selected using purposive sampling with low self-
esteem criteria and a high tendency for mobile phone addiction. 

MANCOVA test results show that cognitive-behavioral counseling has an 
effect on interpersonal sensitivity (F(1.7) = 88.31; p <0.01), self-esteem (F(1.7) = 
107.44; p <0.01) and mobile phone addiction (F(1.7) = 199.16; p <0.05). The 
contribution of cognitive-behavioral counseling in reducing interpersonal 
sensitivity was 98.0% (ηp2 = 0.980), increasing self-esteem by 99.4% (ηp2 = 
0.994), and reducing the tendency to use mobile phone addiction by 99.6% (ηp2 = 
0.996). Furthermore, the Wilcoxon test confirms in the proof that the experimental 
group decreases the level of interpersonal sensitivity (Z = -2.207; 0.027 <0.05), 
increases self-esteem (Z = -2.26; 0.026 <0.05) and decreases the tendency of 
mobile phone addiction (Z = -2.206; 0.028 <0.05) significantly. While the control 
group showed a decrease in the level of interpersonal sensitivity (Z = -1.732; 
0.083 <0.05), increased self-esteem (Z = -1.636; 0.083 <0.05) and reduced 
tendency for mobile phone addiction (Z = -1.6414; 0.183 <0.05) no showed 
significant changes. The findings of this study prove that there is a positive effect 
on cognitive-behavioral counseling interventions on decreasing interpersonal 
sensitivity, increasing self-esteem and reducing the tendency of mobile phone 
addiction in students. 

Based on this study, there are findings that can be implicated by 
counselors or counseling teachers when they want to deal with problems related to 
high interpersonal sensitivity, low self-esteem, and the tendency to use mobile 
phone addiction simultaneously using cognitive-behavioral counseling. For future 
researchers to be able to do the same research but in the form of different 
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counseling services and the need for more subjects such as, by using 
psychoeducation services or group services. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mobile phone merupakan salah satu teknologi komunikasi dan informasi 

yang saat ini menjadi kebutuhan dalam menjalankan kehiduapan manusia. Setiap 

pengguna diharapkan mampu memilah dan memilih serta mampu mengontrol 

penggunaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan individu. Melalui kontrol 

diri, siswa akan lebih mampu membawa dan mengarahkan diri pada penggunaan 

mobile phone atau smartphone, dan terhindar dari kecanduan (Addiction) akibat 

dari perilaku kompulsif (Akın, et al, 2015; Fitri, Erwinda, & Ifdil, 2018). Namun 

berbeda apabila kontrol diri yang dimiliki individu yang tinggi akan memberikan 

pengaruh dalam keberlangsungan kehidupan individu, sebab kontrol diri yang 

tinggi akan sangat mempengaruhi pada self-esteem yang tinggi pula, timbulnya 

kinerja akademik yang baik, dan adanya hubungan interpersonal yang baik 

terhadap lingkungan sosialnya dengan mengurangi gaya hidup yang tidak sehat 

(Sensitivitas Interpersonal), sehingga dalam hal ini siswa tersebut dapat 

menggunakan mobil phone sebagai salah satu alat dalam menunjang kemampuan 

diri untuk penerimaan sosialnya yang lebih baik (Tangney, et al, 2014; Wills, et 

al, 2007; Park, 2005; Billieux, et al, 2015).   

Oleh karena itu kontrol diri sangatlah diperlukan untuk mampu lebih 

selektif (Cho, Kim & Park, 2017), mampu mengarahkan diri dalam pemanfaatan 

mobile phone, agar dapat memutuskan dalam penggunaan waktu yang baik, serta 

mampu mengarahkan diri sesuai kebutuhan secara optimal (Henden, 2008; Putri, 

1 
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Daharnis, & Marjohan, 2018; Syahran, 2015). Dari beberapa hal tersebut dapat 

memberikan faktor protektif dalam pengendalian penggunaann mobile phone 

kompulsif yang berakibat pada kecenderungan kecanduan (addiction), sebab 

kontrol diri akan memberikan kemampuan pada diri untuk mengedalikan emosi, 

pikiran, perilaku terhadap adanya impuls yang memberikan pengaruh pada 

perubahan perilaku individu dan adanya godaan untuk melakukan perilaku 

tersebut (Kim, et al, 2018). Sehingga siswa tersebut mampu mencapai 

keoptimalan dalam penggunaan mobile phone sesuai dengan yang diharapkan.  

Addiction secara menyeluruh merupakan pola kebiasaan yang berulang 

dimana akan meningkatkan resiko penyakit atau masalah pada pribadi dan sosial 

yang terkait dengan individu, dan perilaku adiktif sering dialami sebagai bukti 

individu tersebut kehilangan kontrol diri (Marlatt, et al, 1988,). Keadaan tersebut 

dapat terlihat dari beberapa komponen umum yang memberikan bukti kuat bahwa 

siswa tersebut mengalami addiction yakni adanya arti-penting, modifikasi suasana 

hati, toleransi, penarikan, konflik, dan kambuh (Brown, 1993). Dalam hal ini 

perilaku adiktif non-kimia seperti kecanduan teknologi yakni mobile phone 

merupakan perilaku yang berhubungan dengan mesin hingga menyebabkan 

timbulnya kompulsifitas pada siswa pengguna (Griffiths, 1996, 2005).  

Mobile phone addiction sendiri merupakan suatu kecenderungan atau 

keterkaitan terhadap mobile phone atau smartphone akibat penggunaan yang 

berlebih (Kompulsif). Kecanduan ini memiliki kriteria yang merupakan 

pengalihan dari permasalahan perilaku akibat penggunaan internet, dimana mobile 

phone merupakan bagian dari penggunaan tersebut, sebab masih dalam ranah 

hubungannya dengan dunia virtual yang dilakukan secara berlebihan (Pranitika, 
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Hendriyani, & Mabruri, 2014; Chasanah, Mulawarman, & Murtadho, 2019). 

Karakteristik tersebut hampir sama dengan kriteria penyalahgunaan zat dan 

perjudian yang dikategorikan dalam perilaku adiktif (Billieux et al., 2015), yang 

terlihat pada DSM-V yang berhubungan efek permasalahan penggunaan mobile 

phone yang komplusif yakni; perilaku tidak tepat dan berlebih (compulsive 

behaviours), penarikan diri (withdrawal), toleransi (tolerance), kegagalan akan 

pengontrolan penggunaan (unsuccessful attempts to kontrol), Penurunan funsional 

diri (functional impairment), (American Psychiatric Association, 2013; Lin, et al, 

2017). Dari kriteria tersebut terlihat bahwasanya yang ditimbulkan dari 

penggunaan mobile phone yang tidak tepat (maladiktif) berdampak pada masalah 

pribadi, sosial, perilaku, dan afektif, pada aktifitas sehari-hari atau gangguan 

kontrol impuls pada diri individu (Choliz, 2010; Kwon, et al. 2013; Lin, et al, 

2017; Dewi, & Trikusumaadi, 2016; Pebriana, 2017).  

Dengan mengoptimalkan penggunaan mobile phone dengan kontrol, 

membuat pengguna dapat memanfaatkan mobile phone sesuai dengan kebutuhan 

yang ingin dicapainya. Layaknya pendidikan remaja saat ini, dimana mobile 

phone juga memberikan pengaruh pada proses pembelajaran dan pada saat 

bersosialisasi dengan lingkungannya. Sesuai dengan survey yang dilakukan oleh 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2017, 

menjelaskan bahwasanya pengguna internet aktif yakni mencapai 143,26 

pengguna atau sekitar 54,68% dari jumlah populasi pengguna di Indonesia. 

Dengan jumlah tersebut otomatis dalam peningkatan penggunaan media teknologi 

yakni salah satunya mobile phone akan memberikan dampak yang positif bagi 

siswa seperti dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada saat proses 
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kegiatan pembelajaran berlangsung maka siswa mampu mengembangkan 

keterampilan serta karakteristik kognitif yang dimilikiya (Stošić, 2015).  

Keadaan tersebut terlihat pada manfaat penggunaan mobile phone saat 

proses pembelajaran yang disampaikan oleh seorang pendidik dapat lebih jelas, 

intuitif, menarik siswa memberikan motivasi bagi pelajar dalam mengakses dan 

mencari sumber informasi dari internet secara luas sesuai kebutuhan, mengurangi 

ketegangan, kebutuhan emosional yang terpenuhi, meningkatkan rasa percaya diri, 

meningkatkan prestasi dan membangun komuikasi antar guru dan murid (Wang, 

2017; Wahyu & Fandiran, 2013; Sarwar & Soomro, 2013; Alrasheed, & Aprianti, 

2018). Selain itu, juga dalam dunia remaja mobile phone digunakan sebagai 

identitas untuk menjaga dan memperluas hubungan sosial antar sesamanya 

(Oksman & Turtiainen, 2004). 

Menurut studi yang dilakukan Concordia University of Portland Oregon 

(2016) juga menegaskan bahwa dengan penggunaan mobile phone di sekolah 

yang tepat akan membantu proses pendidikan yakni: 1) siswa mampu belajar 

dengan nyaman, 2) siswa mampu mencari jawaban yang dirasa sulit dengan cepat, 

3) dengan adanya audio dan video mampu lebih menghidupkan pembelajaran 

kelas, 4) memberikan akses pendidikan dalam proses pembelajaran, dan 5) 

memberikan pembelajaran sosial antar pengguna smartphone. Dengan ini 

penggunaan mobile phone yang sesuai dengan arahan yang tepat dapan 

memberikan pengoptimalan dalam pembelajaran bagi siswa. 

Dari beberapa pengaruh positif penggunaan mobile phone tersebut terdapat 

pula pengaruh negatif yang sekarang semakin hari semakin memberikan pengaruh 

yang buruk pada perilaku kehidupan siswa. Permasalahan buruk pengaruh mobile 
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phone tersebut dapat diakibatkan dari begitu luasnya dunia virtual saat ini, 

sehingga membingungkan seorang remaja untuk membedakan mana yang nyata 

dan yang tidak nyata (virtual), selain itu juga dikarenakan kurangnya dalam 

pembuka diri dari lingkungan membuat pribadi menjadi dingin, adanya penarikan 

diri, dan timbulnya penyakit psikologis lainnya, seperti meningkatnya penggunaan 

mobile phone  yang berakibat pada perilaku kompulsif atau penggunaan dalam 

jangka waktu yang lama akan berdampak pada timbulnya resiko kecanduan 

smartphone atau mobile phone (Wang, 2017; Cha & Seo, 2018). 

Fakta ditemukan bahwa terdapatnya permasalahan penggunaan mobile 

phone dengan yang tidak tepat mengakibatkan pada perubahan perilaku yang 

kompulsif. Menuurut penelitian Emanuel, et al. (2015) dimana terdapat tiga 

seperempat lebih dari setengah (57%) responden rata-rata sering memeriksa 

ponselnya setidaknya lima menit sekali tanpa adanya peringatan atau 

pemberitahuan yang berasal dari mobile phone itu sendiri dan selanjutnya 

sepertiga (36%) lagi mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi akibat dari 

penggunaan mobile phone tersebut. Selain itu juga, survey dari yang dilakukan 

oleh HP (Hewlett-Packard) dan Universitas Paramadina didapatkan hasil 85% 

siswa menggunakan mobile phone, ketika berada di kelas tanpa diketahui oleh 

guru ketika mengajar (dikutip dari https://jabarprov.go.id). Sejalan dengan Muflih, 

Hamzah, & Puniawan (2017) menjelaskan temuan penelitian di SMA sebanyak 

207 siswa, dimana 121 orang (58,8%) mengalami kategori kurang baik dalam 

penggunaan mobile phone, karena dalam pemakaian tersebut siswa menghabiskan 

waktu pemakaian lebih dari 3 jam/hari dengan lebih sering menggunakan sosial 

media, bermain game, serta dengan tujuan lain mencari informasi, sehingga 
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interaksi dengan keluarga dan sosialnya menjadi berkurang, karena ia lebih 

memilih mobile phone (Wiryada, Martiarini,  & Budiningsih, 2017; Kusuma, 

Setyanto, & Khasan, 2019). Dari temuan tersebut, terlihat bahwa sangat besar 

dampak negatif dari mobile phone untuk kehidupan siswa sehari-hari. Kecanduan 

mobile phone juga, menimbulkan permasalahan dalam siswa yakni permasalahan 

sosial dan akademik di lingkungan sekolah (Seo, et al, 2016; Utami, 2019), serta 

memberikan dampak pada perenungan dan kualitas tidur yang buruk (Kruger & 

Djerf, 2017; Pandey, Ratag, & Langi, 2019; Liu, et al., 2017).  

Kecenderungan mobile phone addiction akan memberikan dampak yang 

negatif bagi pengguna, dimana terlihat dari hasil studi pendahuluan sebagai 

langkah awal dalam pelaksanaan penelitian ini ke beberapa SMK Swasta di Kota 

Semarang, yaitu; SMK Muhamadiyah 1 Semarang, SMK Ibu Kartini Semarang, 

dan SMK Teku Umar Semarang. Terdapat satu sekolah dimana siswanya lebih 

cenderung dapam penggunaan mobile phone addiction yakni SMK 

Muhammadiyah 1 Semarang. Keadaan tersebut didapat dari hasil wawancara oleh 

guru Bimbingan dan Konseling serta hasil angket menemukan bahwa 69% dari 

keseluruhan siswa kelas XI mengalami kecenderungan mobile phone addiction 

dimana siswa yang lebih memfokuskan diri pada mobile phone, sehingga siswa 

kurang dalam berkomunikasi langsung dengan teman sebayanya, pengurangan 

kinerja dalam mengikuti pembelajaran di kelas, karena siswa sering mengakses 

mobile phonenya ketika pembelajaran berlangsung, bahkan siswa sering 

menyendiri dari lingkungan bermainnya.  

Permasalahan tersebut terlihat, bahwasanya dampak dari penggunaan mobile 

phone kompulsif merupakan perilaku adiktif yang sangat merugikan pengguna. 
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Sesuai dengan temuan Zhiqi (2019) menunjukan bahwa interpersonal sensitivity 

dan self-esteem merupakan salah beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

kecenderungan penggunaan mobile phone addiction. Interpersonal sensitivity 

merupakan suatu kecenderungan psikologis yang lebih merusak pada kepekaan 

atau kesensitifan siswa yang berlebih ketika ia merasa deperesi atau adanya 

ketidak nyamanan dalam diri, kaitannya dengan kontak langsung antar pribadi 

(Davidson, et al, 1989), keadaan tersebut dirasakan pada saat adanya kritikan atau 

penolakan dari orang lain (Derogatis, Rickels & Rock, 1976). Dengan adanya 

interpersonal sensitivity pada seorang remaja tersebut akan mengalami penarikan 

diri atau penghindaran terhadap lingkungannya karena adanya ketidak nyamanan 

yang dirasakan oleh remaja (Widya, 2014), sehingga pernarikan tersebut akan 

membuat remaja lebih menutup diri dari lingkungan sosialnya. Keadaan tersebut 

akan terus dialami seorang remaja karena selalu berfokus pada mobil phone, 

sehingga berdampak pada pola fikir yang salah dan lebih kearah negatif bagi 

dirinya seperti anggapan keritikan orang lain, penolakan, tidak dianggap, merasa 

dihindari oleh temannya (Watson & Nesdale, 2012), dari hal tersebut akan 

berakibat pada permasalahan interaksi interpersonal dengan lingkungannya.  

Sama dengan siswa yang memiliki interpersonal sensitivity yang termasuk 

salah satu gangguan psikologis pada siswa yang mengalami kecenderungan 

kecanduan internet dan terdapat pada salah satu media teknologi saat ini yakni 

mobile phone (Adalıer & Balkan, 2012). Selain itu, Zhiqi, et al (2019) 

menjelaskan bahwasannya interpersonal sensitivity yang tinggi akan lebih 

cenderung pada penggunaan mobile phone addiction. Sehingga dapat dikatakan 

interpersonal sensitivity memberikan prediksi pada kecenderungan penggunaan 
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mobile phone addiction yang terdapat pada kalangan remaja saat ini (Babadi-

Akashe et al, 2014). Oleh karena itulah, interpersonal sensitivity merupakan 

permasalahan psikologis yang memberikan dampak pada permasalahan hubungan 

antar interpersonal yang sangat merugikan bagi kehidupan sosial remaja. Selain 

itu juga temuan lain dari penelitian Zhiqi (2019) menjelaskan bahwa perilaku 

addiction dapat menjadi kuat atau melemah karena beberapa hal seperti rendahnya 

self-essteem, maksud ketika self-esteem siswa cenderung rendah maka 

kemungkinan besar untuk penggunaan mobile phone komplusif menjadi lebih 

tinggai di bandingkan dengan orang yang self-esteem yang lebih bagus.  

Self-esteem merupakan rasa yang terdapat pada diri individu yang lebih pada 

kelayakan siswa untuk dapat dianggap oleh orang lain atas dirinya sendiri 

(Rosenbreg, 1979; Nikmarijal, & Ifdil, 2014; Olva, Ibrahim, & Marjohan, 2014).. 

Dalam kaitannya dengan kecenderungan penggunaan mobile phone addiction, 

self-esteem sangatlah memberikan pengaruh yang besar bagi perubahan perilaku 

di diri siswa. Dapat dilihat bahwa, rendahnya self-esteem pada pengguna mobile 

phone akan menunjukan bahwa kecenderungan penggunaan mobile phone 

addition yang tinggi. Namun sebaliknya, jika seorang siswa yang memilki tingkat 

self-esteem yang tinggi maka tingkat kecenderungan penggunaan mobile phone 

addiction rendah (Park dan Lee, 2014; Hong, Chiu & Huang, 2012; Rahardjo, 

2019). Selanjutnya, terdapatnya hubungan yang negatif antara self-esteem rendah 

dengan kecenderungan mobile phone addiction, yakni semakin tingginya self-

esteem pada diri siswa maka semakin rendah pula resiko remaja mengalami 

kecenderungan mobile phone addition (Lee, et al. ,2016; Mulyana, Afriani, 2017). 

Oleh itu, seorang remaja dengan self-esteem yang rendah membuatnya menjadi 
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tidak nymanan dan tidak mampu berhubungan secara langsung dengan lingkungan 

sosialnya yang mengakibatkan pada penggunaan mobile phone sebagai alat 

bersosialisasi, hingga timbulnya hubungan yang eksklusif dengan mobile phone 

yang mengarah pada perilaku kompulsif. Dari perilaku kompulsif ini yang 

membuatnya menjadi rendah self-esteem sebab respon lingkungan terhadap 

remaja tersebut tidak sesuai dengan harapannya dan ia pun lebih menikmati dunia 

virtual yang ada dalam mobile phonenya dibandingka dengan lingkungan 

sosialnya.   

Namun berbeda bilamana remaja tersebut memiliki self-esteem yang tinggi, 

maka akan mampu dalam mengolah lingkungan sosialnya dan mampu dalam 

menggunakan mobile phone sesuai dengan tujuan yang diperlukannya (Dlodlo, 

2014; Aza, Atmoko, & Hitipeuw, 2019; Triwahyuningsih, 2017). Sesuai dengan 

penelitian seblumnya, self-esteem yang dimiliki seorang remaja sangatlah besar 

pengaruhnya dalam penggunaan mobile phone, dimana akan mempengaruhi 

aktifitas yang dilakukannya sehari-hari. 

Melihat perkembangan zaman yang selalu adanya keterbaruan pada era 

global ini, mengakibatkan permasalahan yang dialami remaja semakin hari 

semakin kompleks (Wibowo, 2018; Zaini, & Soenarto, 2019). Khususnya pada 

remaja, dimana seorang siswa mengalami permasalahan, baik yang menyangkut 

pribadi maupun sosialnya berkaitan dengan penggunaan mobile phone yang 

kompulsif (Addiction), dari sebab inilah seorang remaja harus mampu 

menyesuaikan tuntutan dan mampu memanfaatkan untuk membantu dalam 

pelaksanakan kehidupan yang lebih optimal. Oleh karenanya perlu adanya 

treatmen atau pemecahan masalah yang membantu remaja dan mengantisipasi 
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sedini mungkin permasalahan yang terjadi (Preventive). Melalui cara tersebut, 

diharapkan siswa mampu memilih sikap dan perilaku yang positif dalam 

mendukung pengoptimalan kebutuhan psikologis sesuai dengan tugas 

perkembangannya (Mulawarman, et al., 2019). Myrick (2011) mengungkapkan 

pendekatan bimbingan dan konseling harus sesuai dengan pengembangan seorang 

siswa, yang lebih pada usaha mengidentifikasi keahlian dan pengalaman seorang 

siswa agar mencapai keberhasilan.  

Dengan ini seorang konselor perlu mempersiapkan dengan matang untuk 

merancang pemberian layanan bimbingan dan konseling yang bersifat responsive 

baik berupa layanan konseling kelompok, konseling individu maupun konseling 

keluarga sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Selain itu juga 

diperlukannya pemahaman dan pengalaman dalam penyelesaian permasalahan 

yang dialami siswa terkait dengan mobil phone ini, yakni dengan memberikan 

bantuan dengan menggunakan pendekatan konseling yang sesuai dengan 

kebutuhan dari permasalahan siswa, sehingga permasalahan tersebut akan lebih 

mudah dalam mengarahkan siswa dalam mencapai tujuan yang diiginkan dan 

pengoptimalan pada diri siswa sesuai dengan tugas perkembangan seorang 

remaja.  

Permasalah yang terdapat pada siswa berhubungan dengan kecenderungan 

addiction yakni self-esteem rendah dan adanya interpersonal sensitivity pada 

siswa, terdapat belief yang sangat kuat dalam mempengaruhi permasalahan 

pribadi-sosial pada remaja. Belief tersebut yakni dimana siswa mengalami 

permasalahan atas dasar pikiran atau kognitif remaja yang negatif terhadap 

lingkungannya yang berakibat pada perilaku maladaptif. Dimana mobile phone 
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dianggap sebagai tempat yang bisa menerima keadaan diri hingga memberikan 

hunbungan yang lebih eksklusif dan membuat penggunaan yang menjadi 

kompuslif terhadap mobile phone yang mempengaruhi pada permasalahan pribadi 

dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlunya intervensi yang 

berkaitan dengan kognitif perilaku. 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, kecenderungan addition 

yang berusaha melibatkan self-esteem dan interpersonal sensitivity secara 

langsung masih kurang. Walaupun penelitian pendekatan kognitif-perilaku yang 

berkaitan dengan kecenderungan penggunaan mobile phone addiction sudah ada, 

namun untuk penelitian pendekatan kognitif-perilaku terhadap kecenderungan 

penggunaan mobile phone addiction yang melibatkan interpersonal sensitivity dan 

sef-esteem untuk diselesikan secara berasamaan masih terbatas. Berdasarkan 

penelitian Zhiqi (2019) yang lebih pada korelasi berfokus pada dua peran mediasi 

yakni kecemasasn sosial dan interpersonal sensitivity antara self-esteem dan 

berimbas pada kecenderungan mobile phone addiction, berusaha 

merekomendasikan untuk mereduksi kecenderungan mobile phone addiction yang 

lebih berfokus pada intervensi kognitif perilaku yang melibatkan self-esteem dan 

interpersonal sensitivity.  

Intervensi yang bersifat kognitif perilaku atau bisa disebut CBT (Cognitif 

Behaviour Therapy) merupakan pendekatan yang lebih memberikan bantuan 

dalam menyelesaikan permasalahan berhubungan dengan berpikir siswa dan cara 

pandang yang kurang tepat. Adanya pendekatan kognitif perilaku juga akan 

membantu individu dalam mengembangkan kemampuan semua hal dari berbagai 

sudut permasalahan yang terjadi pada individu (Wilding & Milne, 2013; 
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Amanullah, 2019; Situmorang, Mulawarman, & Wibowo, 2018). Pendekatan 

kognitif perilaku atau CBT merupakan pendekatan yang sangat reperesentatif 

untuk mengubahan pikiran dan perilaku adaptif (Kim, 2013; Cahyadi, 2018). 

Dalam persepektif CBT permasalahan kecenderungan penggunaan mobile phone 

addiction ini diakibatkan proses berpikir yang kurang tepat dan keadaan yang 

membuatnya menjadi salah dalam melakukan hal yang selayaknya dilakukan.  

Dalam hal inilah CBT dapat membantu individu dalam merubah pikiran, 

persepsi, serta perubahan dalam perilaku berhubungan dengan situasi saat ini. 

Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Young (2007) dimana CBT-AI 

memberikan hasil yang efektif dalam memperbaiki kecenderungan kecanduan 

internet dimana keadaan tersebut dapat dilihat bahwa lebih dari 70% pecandu 

internet mampu mempertahankan managemen waktu penggunaan dan berusaha 

untuk pemulihan. Sejalan dengan penelitian tersebut pendekatan kognitif perilaku 

juga membantu mengatasi permasalahan kognitif, sosial, dan perilaku pada 

kompulsif yang mengakibatkan pada kecanduan pada remaja (Kim, 2013; Rahmi, 

2015). Dari hal tersebut telah diketahui bahwasannya CBT memberikan 

perubahan dalam memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan perilaku 

kompulusif penggunaan media dimana salah satunya iyalah mobile phone.  

Keterkaitan permasalahan yang lain dialami siswa biasanya adalah 

permasalahan interpersonal dalam dunia sosialnya yang memberikan efek pada 

sensitive interpersonal dan self-esteem yang berimbas pada penggunaan mobile 

phone dengan keadaan yang komplusif. Keadaan tersebut akan berakibat pada 

kecenderungan penggunaan mobile phone addiction karena remaja tersebut akan 

lebih intensif dan tolerasi dengan adanya mobile phone didekatnya. Dengan 
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adanya pemberian pelatihan CBT dalam membantu siwa dalam menyelesikan 

masalah ini sangat memberikan efek yang lebih baik.  Menurut Waite, McManus, 

& Shafran (2012) dengan pendekatan CBT memberikan perubahan yang dalam 

peningkatan fungsional pada self-esteem rendah siswa yang dapat dilihat dari 

peningkatan secara klisis dari adanya kelompok yang diberikan intervensi.  

Selain itu juga pendekatan CBT memilkiki efek yang besar dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan self-esteem yang 

rendah pada siswa (Hapsari, Astuti, & Sriningsih, 2017), mengurangi adanya 

kecenderungan depresi memalui pemberian pelatihan kognitif perilaku secara 

individu maupun kelompok (Kolubinskia et. al., 2018; Shaarbaf, et al., 2015; 

Bakhrudin, 2017). Selanjutnya dalam studi kasus yang dilakukan Evans & Allez 

(2018) menjelaskan bahwa, pendekatan CBT memberikan kontribusi dalam 

peningkatan self-esteem yang rendah pada siswa yang memiliki ketidak mampuan 

dalam belajar. Dengan temuan tersebut terlihat bahwasanya pendekatan kongnitif 

perilaku dapat memberikan intervensi positif dalam meningkatkan self-esteem 

rendah.  

Dengan adanya pendekatan kognitif perilaku akan memberikan peningkatan 

pada self-esteem siswa yang rendah untuk lebih baik dalam mengatasi situasi yang 

berbeda. Selain itu, permasalahan siswa terlihat bilanama memiliki interpersonal 

sensitivity yang tinggi. Sebab sensitivitas seperti ini akan mengalami suatu 

penolakan dari lingkungan. Dengan pendekatan kognitif perilaku memberikan 

dampak yang besar dalam menormalkan permasalahan tersebut. Menurut Bell & 

Freeman (2014) menjelaskan dimana pendekatan CBT memberikan hasil yang 

menjanjikan, dimana menurunnya interpersonal sensitivity pada siswa yang 
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mengalami delusi akibat masalah penganiayaan dan mengalami penolakan diri 

akibat peningkatan sensitifitas interpersonal.  

Jika dilahat dari pengaruh penggunaan media, seperti mobile phone yang 

kompulsif dan mengalami penolakan terhadap lingkungannya. CBT memberikan 

pengaruh yang signifikan dalam mengurangi penggunaan ponsel berlebih, yang 

mengakibatkan peningkatan interpersonal sensitivity pada siswa (Li et al: 2018). 

Dari permasalahan tersebut, terlihat bawasanya pendekatan kognitif perilaku 

sangat besar kontribusinya dalam memberikan efek perubahan perilaku maladaptif 

menjadi lebih adaptif dengan pelatihan yang diberikan oleh konselor atau terapis 

dengan memfokuskan pada permasalahan yang dialami individu tersebut. 

Tegasnya paparan di atas menujukan bahwa CBT memiliki efikasi yang 

tinggi terhadap mobile phone addiction, namun perlibatan interpersonal 

sensitivity dan self-esteem terdapat pada penggunaan mobile phone addiction 

tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, Zhiqi (2019) merekomendasikan 

intervensi terhadap kecenderungan mobile phone addiction yang lebih berfokus 

pada intervensi kognitif-perilaku dan self-esteem serta  interpersonal sensitivity 

menjadi hal penting yang perlu dilibatkan dalam perilaku mobile phone addiction 

yang terjadi pada siswa. Temuan ini diharapkan dengan mengklarifikasi peran 

interpersonal sensitivity dan self-esteem yang menjadi hal penting pada penurunan 

kecenderugan mobile phone addiction yang diaplikasikan dengan konseling 

konitif-perilaku. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Siswa tidak memiliki kontrol diri dalam penggunaan mobile phone 

2. Siswa memiliki kecenderungan dalam penggunaan mobile phone yang 

kompulsif 

3. Siswa mengalami ketergantungan dalam penggunanan mobile phone yang 

tidak beraturan 

4. Siswa mengalami penarikan terhadap lingkungan sosialnya 

5. Siswa mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi 

6. Siswa menjadi kurang berinteraksi dengan lingkungan sosial karena selalu 

terlibat dengan mobile phone (toleransi). 

7. Siswa mengalami permasalahan dalam kesehatannya. 

8. Terdapat implikasi dari kontribusi yang diberikan peneliti sebelumnya 

berkaitan dengan pemberikan intervensi berupa konseling dengan 

pendekatan yang lebih berfokus pada kognitif perilaku untuk mereduksi 

mobile phone addiction. 

9. Terdapat implikasi pada penelitian yang menyatakan bahwa interpersonal 

sensitivity dan self-esteem dapat memprediksi tingkat penggunaan mobile 

phone addiction. 

 

1.3 Cakupan Masalah Penelitian 

Penelitian ini akan mengkaji tentang cara konseling kognitif-perilaku 

terhadap interpersonal sensitivity, self-esteem, dan kecenderungan mobile phone 

addiction pada siswa SMK Muhammadiyah 1 Semarang. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan cakupan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingakat interpersonal sensitivity, self-esteem, pada siswa 

kecederungan mobile phone addiction di SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

2. Bagaimanan tingkat efektifitas konseling kognitif-perilaku terhadap 

pengurangan kecenderungan addiction yang tinggi pada siswa pengguna 

mobile phoene? 

3. Bagaimana tingkat efektifitas konseling kognitif-perilaku terhadap 

pengurangan interpersonal sensitivity yang tinggi pada siswa 

kecenderungan pengguna mobile phoene addiction? 

4. Bagaimana tingkat efektifitas konseling kognitif-perilaku terhadap 

peningkatan self-esteem yang rendah pada siswa kecenderungan pengguna 

mobile phoene addiction? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh gambaran 

mengenai efek konseling kognitif-perilaku terhadap interpersonal sensitivity, self-

esteem dan kecenderungan mobile phone addiction pada siswa SMK. Adapun 

tujuan khusus penelitian ini adalah: 
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1. Menganalisis tingkat interpersonal sensitivity, self-esteem, pada siswa 

kecederungan mobile phone addiction di SMK Muhammadiyah 1 Semarang 

2. Menganalisis tingkat keefektifan konseling kognitif-perilaku terhadap 

pengurangan kecenderungan addiction pada siswa pengguna mobile phone. 

3. Menganalisis tingkat keefektifan konseling kognitif-perilaku terhadap 

pengurangan i 

4. nterpersonal sensitivity yang tinggi pada pengguna mobile phone addiction. 

5. Menganalisis tingkat keefektifan konseling kognitif-perilaku terhadap 

peningkatan self-esteem yang rendah pada pengguna mobile phone 

addiction. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan rujukan bagi peneliti 

selanjutnya berkaitan dengan teori yang sudah ada dan berguna  dalam 

pengembangan penelitian khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling yang 

berkaitan dengan efek konseling kognitif-perilaku terhadap interpersonal 

sensitivity, self-esteem dan kecenderungan mobile phone addiction. 

 

1.6.2 Secara Praktis 

1. Kepala Sekolah 

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan 

yang tepat dalam memfasilitasi layanan bimbingan dan konseling khususnya 

pelaksanaan layanan konseling kognitif-perilaku yang berhubungan dengan 
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permasalahan interpersonal sensitivity dan self-esteem yang menjadi hal penting 

pada kecenderugan mobile phone addiction di siswa SMK. Hal tersebut 

merupakan salah satu upaya dalam mensukseskan kemajuan kualitas pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

 

2. Bagi Guru BK 

Bagi guru BK, manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai bekal untuk 

dapat memahami secara mendalam serta dapat mengaplikasikan secara nyata 

mengenai efek konseling kognitif-perilaku terhadap interpersonal sensitivity, self-

esteem dan kecenderungan mobile phone addiction. 

 

3. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini terdapat kontribusi yang diberikan kepada penyelenggaraan 

penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian  khususnya mengenai 

efek konseling kognitif-perilaku terhadap interpersonal sensitivity, self-esteem 

dan kecenderungan mobile phone addiction. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian hasil penelitian merupakan merupakan hasil-hasil relevan yang 

dilakukan sebelumnya dan dikaji keterkaitannya dengan penelitian yang sedang 

dilangsungkan. Adapun kajian yang relevan pada penelitian difokuskan pada 

konseling kognitif perilaku, kecenderungan mobile phone addiction, self-esteem, 

dan interpersonal sensitivity. Maka berikut ini hasil penelitian yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilangsungkan. 

Berdasarkan penelitian dari Duygu dan Fatma (2015) menyimpulkan bahwa 

konseling kelompok cognitive behaviour therapy dapat membantu mereduksi 

interpersonal sensitivity, pikiran-pikiran optimis disfungsional dan peningkatan 

coping yang efektif. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lin, Chang, Lee, 

Tseng, Kuo, et al. (2018) konseling CBT memberikan pengaruh yang signifikan 

dalam mengurangi penggunaann ponsel berlebih yang mengakibatkan pada 

peningkatan  interpersonal sensitivity pada siswa. 
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Hasli penelitian yang dilakukan oleh Bell & Freeman (2014) menjelaskan 

dimana pendekatan CBT memberikan hasil yang menjanjikan dimana 

menurunnya  interpersonal sensitivity pada siswa yang mengalami delusi akibat 

permalasalah penganiayaan dan mengalami penolakan diri akibat peningkatan 

interpersonal sensitivity. Selain itu juga, CBT memberikan pengaruh signifikan 

dalam permalasahan psikologi yang lain yakni self-esteem. 

Penelitian penekatan CBT yang lakukan oleh Kolubinski, Frings, Nikčević, 

Lawrence, & Spada. (2018) menjelaskan bahwa CBT memberikan efek yang 

besar dalam meningkatkan self-esteem yang rendah dan mengurangi deperesi yang 

dilakukan menggunakan intervensi dengan individu maupun kelompok mingguan 

pada siswa yang memang memiliki self-esteem yang rendah dan defisit pada 

kognitifnya. Selanjutnya dalam studi kasus yang di lakukan Evans & Allez (2018) 

menjelaskna bahwa pendekatan CBT memberikan kontribusi dalam peningkatan 

self-esteem yang rendah pada siswa yang memiliki ketidak mampuan dalam 

belajar.  

Hasil penelitian Griffioen, Vegt, Groot, & Jong. (2017) menyatakan bahwa 

CBT memberikan potensi alternatif yang efektif bagi penderita harga diri yang 

rendah dalam kejadian yang bersamaan dengan adanya kecenderungan gangguan 

jiwa dan dilakukan dalam pengaturan intervensi. Keadaan tersebut dimaksudkan 

menerima pengalaman yang diterima dalam kelompok dan bertemu dengan orang 

lain yang memiliki permasalahan sama sehingga menjadi tercapai bagi individu 

yang mengalami harga diri yang rendah. 

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh AlBarashdi, 

Bouazza, Jabur & Al-Zubaidi (2016) menyimpulkan bahwa konseling dengan 

19 
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pendekatan kognitif perilaku atau CBT memberikan pengaruh dalam perubahan 

yang pikiran yang mengakibatkan pada permasalahan kacanduan smartphone dan 

memberikan efek ekplorasi dalam mengurangi penggunaan smartphone yang 

menyebabkan terjadinya kecanduan pada siswa SQU. Dengan adanya pendekatan 

tersebut sangat membantu dalam pengungkapan yang melatar belakangi 

penggunaan kecanduan smartphone pada siswa.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Young (2013) dimana menyimpulkan 

bahwasannya CBT-AI memberikan hasil yang efektif dalam memperbaiki 

kecenderungan kecanduan internet dimana keadaan tersebut dapat dilihat bahwa 

lebih dari 70% pecandu internet mampu mempertahankan managemen waktu 

penggunaan dan berusaha untuk kearah pemulihan. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Kim (2013) menyatakan bahwa pendekatan kognitif perilaku juga 

membantu mengatasi permasalahan kognitif, sosial, dan perilaku pada kompulsif 

yang mengakibatkan pada kecanduan pada remaja. 

 Jika dilihat dari pengaruh penggunaan media seperti mobile phone yang 

kompulsif dan mengalami penolakan terhadap lingkungannya maka sesuai dengan 

hasil penelitian dari hasil Tao, Huang, Wang, Zhang, Zhang, & Li (2010) 

menyimpulkan bahwa penggunaan smartphone atau mobile phone dalam lingkup 

remaja menunjukan bahwa 60 persen remaja mengalami keccenderungan 

penggunaan yang salah dimana terkait dengan kompulsif dan penggunaan mobile 

phone sebanyak 65 persen dilakukan ketika penggunaan bersama keluarga 

mereka, sahabat, dan rekan-rekannya. Oleh karena itu, remaja merupakan 

pengguna mobile phone terbanyak dan terlihat angka tetinggi dalam penggunaan 

mobile phone kompulsif yang dialami oleh remaja. Bahkan dapat dilihat bahwa, 
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keterikatan untuk memilih dan menggunakan mobile phone lebih besar meski 

sedang berada dilingkup keluarga, sahabat dan rekan-rekannya, efek yang 

diakibatkan dari hal tersebut, akan timbulnya anti-sosial atau permasalahan 

hubungan sosial dengan lingkungannya.  

Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan interpersonal sensitivity   

dilakukan oleh Adalıer & Balkan (2012) menunjukan bahwa, kecenderungan 

penggunaan internet (geget, mobile phone) merupakan permasalahan yang terkait 

dengan psikologi yang sangat merugikan seperti somatisasi, obsesif-kompulsif, 

interpersonal sensitivity, deperesi, kecemasan, permusuhan, kecemasan fobia, ide 

paranoid dan psikotik di kalangan mahasiswa serta penggunaan yang dilakukan 

sehari-hari akan mengalami kecanduan dan terjadinya kecenderungan 

permusuhan. Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Zhiqi, et al (2019) 

menjelaskan bahwasannya interpersonal sensitivity yang dialami oleh siswa yang 

tinggi akan mempengaruhi perilaku maladaptif dimana lebih cenderung pada 

penggunaan mobile phone addiction karena siswa tersebut merasakan adanya 

penolakan, sehingga siswa tersebut mencari hal yang dapat menerima dari pada 

berkomunikasi langsung dengan lingkungannya.  

Penelitian selanjutnya dari Babadi-Akashe et al, (2014) menyatakan 

bahwasanya interpersonal sensitivity memberikan prediksi sebesar 13,80% pada 

kecenderungan penggunaan ponsel addiction yang terdapat pada kalangan remaja 

saat ini, karena kecanduan tersebut memberikan efek pada permasalahan pada 

kesehatan mental secara psikologis. Keadaan tersebut biasanya terjadi karena 

penggunaan ponsel yang terlalu serius dan melampaui waktu penggunaan ponsel. 
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Sesuai dengan hasil penelitian oleh Mulyana, Afriani (2017) menyimpulkan 

penelita yang dilakukan di Banda Aceh, dimana self-esteem merupakan salah satu 

factor dalam penggunaan mobile phone atau smartphone yang dialami oleh remaja 

secara tepat maupun tidak tepat yang terkadang ketidak tepatan tersebut akan 

menimbulkan efek pada perilaku maladaptif. Keadaan tersebut terlihat bahwa 

siswa yang memiliki self-esteem yang tinggi dipastikan dia akan terhindar dari 

penggunaan mobile phone addiction, begitu pun sebaliknya.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lee, Chae (2017) menunjukkan bahwa 

self-esteem merupakan faktor penting dalam memprediksi dan kontrol diri dalam 

mobile phone addiction. Oleh karena itu, addiction pada penggunanan mobile 

phone dan self-esteem terdapat korelasi yang negatif dimana self-esteem rendah 

yang dimiliki siswa akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada penggunaan 

mobile phone yang komplusif sehingga menyebabkan kecanduan yang rata-rata 

nilai harga diri adalah 46.74 dari 65.00 (71.91 dari 100.0).  Hal tersebut terjadi 

juga karena faktor sosial yang rendah dalam diri siswa, sehingga mengalami 

timbulnya penggunanan yang kompulsif pada mobile phone.  

 Berdasarkan beberapa temuan penelitian yang relevan yang dapat dikaji, 

bahwasanya kecenderungan mobile phone addiction memiliki korelasi negatif 

dengan self-esteem dan interpersonal sensitivity dimana seorang remaja atau siswa 

akan mengalami permasalahan pada pribadinya dengan dunia sosialnya, seperti 

penarikan diri, timbulnya perasaan penolakan dan kritikan dari lingkungan. 

Keadaan tersebut disebabkan oleh penggunaan mobile phone yang intensif dan 

kompulsif, sehingga ia menjadi kurang dalam hubungan dengan sosialnya. Oleh 

karena itu, dibutuhkan intervensi yang tepat untuk memperbaiki pemikiran dan 
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perilaku yang menyebabkan kecenderungan kecanduan tersebut dapat terjadi. 

Salah satunya dengan menggunakan pendekatan kognitif perilaku atau CBT yang 

dapat memberbaiki pikiran dan perilaku yang tidak sesuai dengan harapan 

tersebut. 

CBT menjadi intervensi yang cocok dalam membantu permasalahan pada 

siswa yang mengalami permasalahan mobile phone addiction, agar mampu 

memanfaatkan media tersebut dan dapan menikmati kehidupan sesuai dengan 

tugas perkembangan secara optimal. Hal tersebut sesuai atas dasar rekomendasi 

dari penelitian sebelumnya pada tahun 2019 yang berkaitan dengan mobile phone 

addiction dengan self-esteem dan interpersonal sensitivity yang memerlukan 

intervensi dalam penelitian permasalahan tersebut. Walaupun penelitian yang 

berkaitan dengan pendekatan CBT dalam membantu menyelesaikan permasalahan 

addiction sudah banyak, namun penyelesaian ketiga hal tersebut masih kurang. 

Sehingga penelitian yang akan dilakukan merupakan tambahan kajian keilmuan 

saat ini yang berkaitan dengan konseling kognitif perilaku, guna mengurangi 

tingkat interpersonal sensitivity, meningkatkan self-eteem dan nengurangi tingkat 

kecenderuangan penggunaan mobile phone addiction.     

   

2.2 Kajian Teoritis 

2.2.1 Kecenderungan Mobile Phone Addiction 

2.2.1.1 Pengertian Kecenderungan Mobile Phone Addiction 

Mobile phone merupakan alat bantu yang digunakan individu dalam 

melakukan berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun kenyataannya mobile 

phone tersebut juga menjadi penghambat akibat dari siswa yang menggunakannya 
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tidak sesuai dan tidak memperhatikan kebermanfaatan yang sesuai untuk 

penunjang kehidupan yang optimal. Sehingga yang terjadi adalah datangnya 

permasalahan dalam penggunaan mobile phone tersebut yang bisa dikenal dengan 

Mobile phone addiction, Problem Smartphone Use (PSU), atau juga Problematic 

Cell Phone Use (PCPU) yang dimana pengguna lebih kecenderungan atau 

keterkaitan terhadap mobile phone atau smartphone akibat penggunaan yang 

berlebih (kompulsif) sehingga menimbulkan permasalahan perilaku yang adiktif 

(Lin, Lin, Yang, & Kuo, 2017; Sunanjar, Mulawarman & Purwanto, 2018; 

Munandar, et al, 2019; Wahyuningtyas, Wibowo, & Mulawarman, 2019). 

Hal tersebut dapat terjadi ketika penggunaan mobile phone yang tidak 

terkontrol. Sehingga mengakibatkan kecenderungan terhadap mobile phone 

disetiap aktifitas sehari-hari, dimana siswa tersebut selalu memeriksa mobile 

phone yang didekatnya (Arifin, 2015). Keadaan tersebut dapat dipengaruhi 

dengan adanya faktor-faktor seperti jenis kelamin pada seorang remaja, adanya 

persepsi tentang kepuasan dengan penampilan yang dimilikinya, dengan adanya 

mobile phone, usia yang masih dianggap layak dalam menggunakan dan 

mengakses program yang terdapat dalam mobile phone, sikap orang tua terhadap 

dirinya yang dianggap wajar saja, tingkat pendapatan serta persepsi keberhasilan 

akademik (Dirik, Serarslan, & Pekel; 2016; Mawitjere, Onibala, & Ismanto, 2017; 

Masya, & Candra, (2016). 

Selain itu juga Cha & Seo (2018) menjelaskan bahwa mobile phone 

addiction merupakan gangguan kontrol impuls dalam penggunaann mobile phone 

yang cenderung pada perilaku berlebihan dan tidak mampu pada pengontrolannya 

khususnya pada pengguna yang masih dalam usia remaja (Ariffudin, 
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Mulawarman, & Japar, 2018; Sari, Ilyas, & Ifdil, 2017), sehingga mengakibatkan 

permasalahan psikologis berupa kecanduan perilaku yang mempengaruhi 

penurunan fungsi diri. Keadaan yang sering dialami biasanya siswa tersebut telah 

asik dalam menggunakan mobile phone tersebut hingga lupa dengan waktu, 

sekolah, pekerjaan, dunia sosialnya dan aktifitas kehidupan yang lainnya yang 

menyebabkan penurunan nilai.  

Melihat penjelasan bahwa kecenderungan mobile phone addiction sangat 

mempengaruhui kesehatan mental. Setiap penggunanya akan memberikan dampak 

pada kebiasaan atau perubahan perilaku sehari-hari. Pada hal ini dapat dilihat dari 

beberapa permasalahan kesehatan mental yang di alami individu yakni self-

esteem. Sesuai penelitian dari Mulyana, Afriani (2017) mengungkapkan 

pengguanan mobile phone dengan intensitas yang terlalu berlebih (kompulsif) 

yang dialami khususnya pada usia remaja rata-rata usia 16 tahun akan 

mengakibatkan permasalahan self-esteem rendah dengan prevelensi pengguanaan 

dalam jangka terbesar antara lebih dari 6 jam sebesar 15,5% pada remaja yang 

dalam penggunaan lebih pada penggunaan media social sebanyak 20,0%. Dengan 

keadaan tersebut siswa remaja yang terlihat dari lebih banyak menggunakan 

mobile phone sebagai alat agar dapat lebih dihargai dengan penggunaan salah 

satunya media sosial, karena di dunia nyata ia merasa bahwa kurangnya 

penghargaan diri menjadi beralih pada mobile phone sebagai pemuas, 

pelampiasan, dan pengungkapan diri untuk dihargai. Dapat dikatakan bahwa 

penggunaan mobile phone yang tinggi dapat mempengaruhi pada permasalahan 

self-esteem yang rendah pada diri remaja. 
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Sama halnya dengan temuan dari Wang (2018) mengungkapkan pada 

remaja yang memiliki self-esteem rendah sangat besar efeknya pada penggunaan 

SNS yang dapat mempengaruhi buruk kesehatan mental yakni deperesi melalui 

perenungan akibat dari perilaku kecanduan yang dialami, namun tidak untuk 

sebaliknya. Selain itu interpersonal sensitivity merupakan permasalahan mental 

yang dialami remaja ketika adanya penggunaan mobile phone addiction, seperti 

yang dikemukakan oleh Penelitian selanjutnya dari Babadi-Akashe. et al, (2014) 

menyatakan bahwasannya interpersonal sensitivity memberikan prediksi sebesar 

13,80% pada kecenderungan penggunaan ponsel addiction yang terdapat pada 

kalangan remaja saat ini, karena kecanduan tersebut memberikan efek pada 

permasalahan pada kesehatan mental secara psikologis. Keadaan tersebut biasanya 

terjadi karena penggunaan ponsel yang terlalu serius dan melampaui waktu 

penggunaan ponsel. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, 

kecenderungan mobile phone addiction merupakan merupakan suatu perilaku 

ketergantungan akibat dari siswa tidak mampu dalam mengontrol penggunanan 

mobile phone yang mengakibatkan pada permasalahan psikologis berupa 

penggunaan secara kompulsif (berlebih) bahkan hingga terjadi addiction 

(kecanduan) yang akan mempengaruhi pada pribadi dan sosialnya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

2.2.1.2 Aspek Kecenderungan Mobile Phone Addiction 

Mobile phone addiction merupakan bentuk kecenderungan atau keterkaitan 

karena seringnya menggunakan mobile phone yang mengakibatkan timbulnya 
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permasalahan sosial pada siswa, yang dapat dilihat dengan adanya penarikan diri, 

dan permasalahan pada fungsi diri baik dilingkungan pribadinya maupun 

lingkungan sosialnya. Menurut Lin et. al (2014) Mobile phone addiction memiliki 

4 aspek, sebagai ciri seorang individu mengalai addiction yaitu: 

1. Compulsive Behavior 

Compulsive Behavior mengacu pada inti dimana prilaku dapat dikatakan 

melebihi batas normal penggunaan. Dimana dalam hal ini waktu yang digunakan 

untuk mobile phone selalu di luar batas atau bisa dikatakan tidak terkontrol. 

Walaupun penggunaanya sudah mengetahui tentang dampak negatif dari mobile 

phone, namun tetap saja waktu yang digunakan tidak berkurang. 

 

2. Withdrawal 

Withdrawal terkait dengan seuatu hal yang tergesah-gesah untuk segera 

mendapatkan apa yang diharapkan atau tidak sabaran untuk segera mendapatkan 

atau menggunakan mobile phone, terkadang gelisah dirasakannya ketika tanpa 

adanya mobile phone, dan adanya mobile phone digenggaman serasa memiliki 

semangat sebagai pembuka mata baginya.  

3. Tolerance 

Tolerance merupakan suatu usaha yang dilakukan dan upaya mengontrol 

penggunaan mobile phone akan tetapi selalu gagal dalam melakukannya. 

4. Functional Impairment 

Functional Impairment merupakan dampak dari penggunaan mobile phone 

yang memberikan efek pada gangguan fungsional pada pengguna yang kompulsif. 



29 
 

Gangguan tersebut seperti sulit dalam memenejemen waktu, permasalahan dalam 

fisik maupun psikis, dan masalah pada tidur. 

 Selain itu juga karena mobile phone addiction termasuk kedalam 

kecanduan, dimana bukan karena zat atau non-zat maka dapat di kelompokan 

dalam perilaku addiction. Menurut Griffiths, (2005) menjelaskan terkait dengan 

perilaku addiction termasuk kecanduan yang yang ke arah penyalahgunaan maka 

terdapat 6 aspek yang terlihat dimana (1) menghabiskan waktu yang berlebihan 

dalam berperilaku, (2) upaya yang gagal dalam mengurangi atau menghentikan 

perilaku, (3) kontrol diri yang kurang dalam berperilaku, (4) toleransi, (5) 

penarikan, dan (6) konsekuensi yang merugikan individu.  

 

2.2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Mobile Phone 

Addiction 

Dalam permasalah pasti adanya fakto-faktor yang memicu timbulnya 

masalah. Layaknya dalam kecenderungan mobile phone addiction, dimana 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan ini, 

menurut Bian & Leung (2014), terdapat 4 kelompok yang dapat mempengaruhi 

terjadinya kecenderungan mobil phone addiction, yakni: 

1. Faktor Internal 

Dalam faktor internal ini lebih pada individu sendiri. Dimana terlihat pada 

individu yang cenderung lebih merasakan kebosanan dengan aktivitas yang 

dilakukan sehari-harinya, kurangnya kontrol, kebiasaan penggunaan mobile phone 

dengan intensitas yang tinggi, rendahnya kepercayaan diri, dan besarnya 
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kesenangan pada diri yang mengakibatkan pada timbulnya permasalahan pada 

penggunaan mobile phone. 

2. Faktor Situasional 

Dalam faktor ini lebih pada melihat keadaan yang ada disekitarnya, dimana 

kenyamanan atau ketidaknyamanan akan sangat mempengaruhi pada 

penggunanan mobile phone yang tinggi. Keadaan tersebut seperti ketika individu 

merasakan steres karean permasalahan pribadinya atau yang lainnya. Adanya rasa 

kesepian, kesediahan, dan kecemasan yang membuat perasaan menjadi tidak 

terkontrol, serta tersedianya banyak waktu luang karena tidak adanya kegiatan 

yang dilakukan memberikan pengaruh dalam penggunanan mobile phone yang 

terus-menerus.   

 

 

3. Faktor Eksternal  

Dalam faktor eksternal ini lebih berasal dari luar yang memberikan 

pengaruh pada penggunaan mobile phone yang tinggi. Seperti dengan adanya 

fasilitas yang disediakan dalam mobile phone yang dapat menarik diri dan fitur 

yang memberikan sensasi yang lebih dari inividu. 

4. Faktor Sosial 

Dalam hal ini adanya pengaruh lingkungan yang diterima individu membuat 

dirinya untuk mengikuti atau melakukan kegiatan yang dilakukan dalam 

lingkungan tersebut, seperti lingkungan yang kebanyakan menggunakan mobile 

phone maka mau tidak mau individu melakukan hal tersebut untuk menyesuaikan 

dan memuaskan interaksi dengan lingkungan sosialnya.  
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2.2.2 Interpersonal sensitivity   

2.2.2.1 Pengertian Interpersonal sensitivity   

Sensitif merupakan suatu anggapan sifat yang lebih pada kepekaan pada rasa 

diri yang dimiliki individu, namun keadaan tersebut berbeda ketika telah di 

hadapkan dengan suatu hal yang lain. Dimana akan mengalami suatu 

permasalahan dalam diri. Menurut Marin and Miller (2013) menjelaskan bahwa 

interpersonal sensitivity merupakan sifat yang dimiliki siswa dimana adanya 

kekhawatiran yang meliputi individu karena adanya evalusi dari sosial yang 

negatif. Dalam hal ini tanggapan dari individu tersebut membuat pikiran yang 

positif atas kepekaan yang dimiliki dengan adanya evalusi dari orang lain, 

sehingga timbullah suatu tanggapan yang membuat individu mengalami 

penghindaran dari evaluasi sosial yang lebih ke arah negatif dengan melakukan 

perilaku defendif untuk bersikap tidak merespon dan berusaha dalam 

penghambatan.   

Menurut Boyce and Parker (1989) mendefinisaikan interpersonal sensitivity 

merupakan suatu kesadaran yang tidak semestinya dimiliki siswa. Dimana dengan 

timbulnya suatu kepekaan yang mengarah kepada perilaku dan perasaan terhadap 

orang lain yang lebih ada situasi kritikan atau suatu penolakan karena keadaan 

nyata yang terjadi. 

Sejalan dengan Bell & Freeman (2014) bahwa interpersonal sensitivity 

merupakan suatu kepekaan yang berlebih terhadap kerentanan perasaan yang 

dimiliki oleh individu ketika telah berhadapan atau berinterkasi secara langsung 

dengan orang lain yang disebabkan adanya suatu kritikan atau penolakan dari 
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orang lain. Sama halnya dengan Al Hadi, Myhr, & Russell (2010) interpersonal 

sensitivity adalah suatu perasaan yang mengacu pada ketidak mampuan dalam diri 

dan inferioritas pribadi yang dalam hal ini adanya perasaan membandingkan diri 

khusnya dengan orang lain, sehingga yang terjadi siswa tersebut menjadi merasa 

ketidak mampuan dalam diri, merasa rendah ketika berinteraksi langsung dengan 

orang lain. 

Dari beberapa pendapat tentang interpersonal sensitivity, dapat disimpulkan 

bahwa suatu perasaan yang membuat diri siswa menjadi khawatir dengan adanya 

respon dari negatif orang lain, dimana hadirnya kritikan dan penolakan terhadap 

individu sehingga timbulnya rasa ketidak diri, merasa rendah ketika berinteraksi 

dan bersoialaisai langsung dengan orang lain.   

 

 

2.2.2.2 Aspek-aspek Interpersonal sensitivity   

Pada interpersonal sensitivity terdapat focus sebagai suatu yang dapat 

dilihat. Menurut Derogatis, Rickels, & Rock (1976) dimana terdapat beberapa 

aspek yang dapat dilihat sebagai acuan dalam mengetahui siswa yang mengalami 

sensitifitas interpersonal, yakni: 

1. Self-Destruction (Perusakan Diri) 

Dalam hal ini siswa merasakan bahwa dengan adanya suatu kritikan dan 

penolakan memberikan efek pada review diri yang negatif. Dimana individu akan 

merasa bahwa dirinya tidak sesuai dengan harapan yang orang lain, tidak pantas 

serta merasa adanya ketidak singkronan diri dengan lingkungannya, hingga 

menyebabkan timbulnya pikiran perasaan yang negatif pada diri inividu sendiri. 
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2. Feeling of Anxiety (Perasaan Gelisah) 

Perasaan gelaisah selalu mebayangi pada siswa yang mengalami sensitive, 

dimana kegelisaan tersebut akan berpengaruh pada kognisi dan meberikan efek 

pada perasaan yang negatif terhadap respon yang diberikan orang lain. Biasanya 

individu tersebut merasa tidak tenang ketika bersama orang lain.  

3. Inconvenience During Interpersonal Interactions (Ketidak Nyamanan Selama 

Interaksi Antar Pribadi) 

Kepekaan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman memberikan efek 

pada suatu anggapan yang selalu negatif, sehingga ketika dalam lingkungan 

tersebut perasaan yang dimliki dan pikiran pun akan menjadi negatif. Keadaan 

tersebut akan membuat perasaan tidak aman dan merasa ada tekanan dari 

lingkungan terhadap dirinya hingga mengakibatkan penghindaran dari lingkungan 

tersebut, menjaga jarak, bahkan mengurangi dalam berkomunikasi langsung. 

2.2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Interpersonal sensitivity   

Interpersonal sensitivity merupakan suatu kepekaan pada siswa yang 

dimana harus dimiliki sebagai bukti respek terhadap sesama. Namun apabila 

berlebih akan mengalami permasalahan psikologis. Dimana terlihat pada faktor-

faktor yang dapat memicu terjadinya interpersonal sensitivity berdasarkan hasil 

studi dari Aydin, & Hiçdurmaz (2016) mengemukakan terdapat faktor yang 

menjadi konsep interpersonal sensitivity, yakni; 

1. Emosional dan Sosial.  

Dimana emosional merupakan suatu perasaan yang akan memberi tafsiran 

pada penentuan stimulus yang diberikan oleh orang lain untuk direspon. 

sedangkan sosial disini merupakan keterlibatan individu dalam suatu kegiatan 
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lingkungan atau sosial. Sehingga dapat diartikan siswa tersebut peka terhadap 

lingkungan sekitarnya. namun hal tersebut  jika interpersonal sensitivity yang 

dimiliki siswa tinggi maka akan mengalami permasalahan dengan perasaan yang 

negatif terhadap stimulus non-verbal yang diberikan orang lain dimana 

interpersonal sensitivity akan mempengaruhi status emosional. Relevan dengan 

Hall, Murphy, & Mast (2006) terdapat hubungan antara interpersonal sensitivity   

yang tinggi dan strategi coping yang berfokus pada penghindaran, depresi, 

kecemasan, setres, penarikan sosial, dan penyalahgunaan  zat. 

2. Harga Diri Rendah 

Dimana harga diri merupakan suatu penilaian terhadap keadaaan diri baik 

secara positif maupun negatif. keadaan ini dapat diketahui ketika harga diri yang 

positif pasti memiliki hubungan interpersonal yang positif pula, begitu pula 

sebaliknya pada harga diri yang rendah. Oleh karena itu dengan adanya harga diri 

yang negatif maka akan menimbulkan permasalahan baik dari fisik maupun 

psikologis pada individu. 

Dari faktor tersebut berarti interpersonal sensitivity sangat erat kaitannya 

dengan emosional dan sosial yang terdapat pasa diri dan lingkungannya. selain itu, 

harga diripun memberikan pengaruh timbulnya sensitivitas tersebut dengan 

bagaima penilaian diri dan orang menjadi faktor utama adanya suatu 

permasalahan pada psikologis individu tersebut. 

 

2.2.3 Self-esteem 

2.2.3.1 Pengertian Self-esteem 



35 
 

Perkembangan remaja merupakan salah satu yang harus diperhatikan, 

dimana terdapat hubungan psikologis di dalamnya yang mempengaruhi pada 

perkembangan sosio-emosionalnya, salah satunya iyalah self-esteem. Self-esteem 

sendiri merupakan penilaian atau evaluasi dari keseluruhan cara untuk melihat 

perbandingan Bagaimana ideal-self dan real-self.   

Menurut Rosenbreg (1965: 30) self-esteem merupakan bagaimana cara 

siswa dalam menggambarkan sikap secara global baik secara positif maupun 

negatif terkait dengan diri, dimana siswa tersebut dapat mengamati sisi-sisi lain 

yang telihat pada keunggulan maupun kekurangan pada diri, sehingga orang 

tersebut mengetahui akan dirinya, sadar akan kebaikan atau pun keburukan diri 

dan menerima apa yang dilihatnya dengan tanpa rasa penyesalan dengan kondisi 

dirinya (self-acceptance). Sedangkan Menurut Coopersmith (1967: 4-5) 

menjelaskan bahwasannya self-esteem merupakan evaluasi yang dibiasakan oleh 

individu dalam melihat dirinya sendiri yang berhubungan sikap diri dalam 

menerima atau menolak, dimana menunjukan pada kemampuannya, kesuksesan 

dan keberhargaan yang sesuai dengan dirinya sendiri. 

Selanjutnya Santrock (2012: 345) menerangkan bahwasanya self-esteem 

merupakan cara dimana siswa dalam mengevalusi dirinya sendiri. Self-esteem 

tersebut juga lebih dijelaskan pada bagaimana siswa dalam mengevaluasi secara 

menyeluruh tentang dirinya dan konsep diri terhadap lingkungannya. Dimana 

lebih spesifik seperti penampilan, akademik, atletik dan penampilan. Selain itu 

juga self-esteem merupakan aspek yang ada dalam diri dimana sangat memberikan 

pengaruh pada pembentukan kepribadian siswa dan cara pandang terhadap dirinya 

sediri (Srisayekti & Setiyadi, 2015: 143; Pahlevi, Sugiharto, & Jafar, 2017; 
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Rosidi, Sutoyo, & Purwanto, 2018; Kinanti, & Hartati, 2017). Dengan adanya 

self-esteem yang tinggi atau baik maka pembentukan kepribadian pada diri siswa 

tersebut akan memberikan dampak yang lebih baik dalam kehidupannya.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa self-

esteem merupakan evaluasi yang dilakukan melalui sikap pada diri sendiri baik 

dilihat dari positif maupun negatif dirinya. Terkait dengan penerimaan, 

kebermaknaan yang berasal dari diri dan lingkungannya sebagai bukti bahwa 

individu memang memiliki kemampuan atau kelebihan diri. 

 

2.2.3.2 Karakteristik Self-esteem 

Siswa yang memiliki harga diri pasti mampu dalam menilai dirinya sendiri 

sehingga akan memberikan perngaruh pada kehidupannya, oleh karena itu melalui 

sikap yang bersifat tinggi atau rendah yang dimiliki siswa tersebut juga akan 

mempengaruhi baik dan buruknya kepribadian siswa tersebut. Menurut Guindon 

(2010: 12) bahwa self-esteem dapat di bagi menjadi 2 karakteristik yakni tinggi 

dan rendah.  

1. Karakteristik High Self-esteem (Harga Diri Tinggi) 

Pada remaja yang memiliki harga diri yang tinggi akan memberikan efek 

pada keyakinan diri, merasakan diterimanya oleh lingkungan, percaya akan diri 

sendiri, keoptimisan pada diri, adanya penghargaan pada diri sendiri, mampu 

menyesuaikan dengan lingkungan, timbulnya rasa optimis ketika mengalami 

kekecewaan untuk kembali bangkit, kemampuan dalam mengambil keputusan dan 

resiko yang terjadi. 

2. Karakteristik Low Self-esteem (Harga Diri yang Rendah) 
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Pada siswa yang mengalami rendah pada self-esteem maka dirinya merasa 

tidak mampu dan tidak berharga. keadaan tersebut dapat dilihat pada seorang 

remaja yang yang memilki self-esteem rendah akan lebih pasrah dan menikmati 

apa yang ada tanpa adanya perjuangan dan kurang menyukai adanya tantangan, 

tidak memiliki rasa kepercayaan dan keyakinan pada diri ketika sedang 

melakukan aktifitas kesehariannya, merasa takut atau malu dengan adanya respon 

orang lain, timbulnya permasalahan komunikasi yang kurang baik sehingga 

membuat diri menjadi tidak merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. selain itu, 

siswa tersebut menjadi pendiam hingga memberikan efek pada ketidak mampuan 

meenyesuaian dengan lingkungan, timbulnya permasalahan akademik, kurang 

bergairah dalam berjuang, menghindari permasalahan yang dihadapinya, sensitif 

yang lebih ke arah negatif. 

Selain itu, Rosenberg Rosenbreg (1965: 31) memaparkan bahwa self-esteem 

membagi menjadi 2 yang dapat diamati pada remaja yang memiliki self-esteem 

tinggi dan rendah, yakni; 

1. Self-esteem Tinggi 

Ketika siswa memiliki harga diri yang tinggi, maka siswa tersebut mampu 

menghormati dirinya sendiiri, menganggap semua yang terjadi pada diriya itu 

layak baginya, tidak menganggap bahwa dirinya lebih baik atau sempurna dari 

yang lainnya, sebaliknya tidak menganggap dirinya lebih buruk dan menganggap 

apa yang menjadi keterbatasan pada diri menjadi motivasi untuk lebih baik lagi. 

2.  Self-esteem Rendah 

Siswa yang mengalami self-esteem yang rendah otomatis dia merasa kurang 

pada dirinya sehingga menimbulkan pada penolakan diri, ketidak puasan akan apa 
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yang ada pada dirinya, timbulnya penghinaan pada diri sendiri. Selain itu juga, 

individu tersebut tidak memiliki rasa menghormati, menghargai, menyadari akan 

dirinya, merasa tidak mau menerima keadaan diri yang tidak sesuai dengan 

harapannya, dan selalu berharap pada hal yang layak sesuai dengan harapannya 

sehingga dalam hal ini berbeda jauh dengan harapan dan kenyataan yang terjadi 

yang mengakibatkan pada penyesalan diri. 

 

2.2.3.3 Aspek-Aspek Self-esteem 

Aspek merupakan tanda yang memberi ciri khas pada suatu hal, sama 

halnya dengan adanya aspek ada self-esteem. dimana menandakan seperti apa 

siswa atau tanda yang meberikan ciri pada siswa mengalami self-esteem. Menurut 

Coopershmit (1967: 38-44): 

1. Power (Kekuatan)  

Power merupakan suatu kemampuan yang dimiliki siswa untuk mengatur 

(kontrol) dan mempengaruhi orang lain. power atau kekuasan tersebut dapat 

ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengarahkan, mempengaruhi dan 

mengendalikan atas dirinya sendiri dan orang lain yang menjadi bagian dari 

pengarahan yang dilakukannya. Power tersebut dapat diunggkapkan melalui 

penghornatan yang diterima dari orang lain dengan pendapat yang berkualitas 

serta layaknya hak, ide yang diterima sebagai dukungan dari lingkungannya. 

Power sendiri memiliki keragaman sesuai dengan usia bahkan kematangan yang 

dimiliki siswa tersebut, namun semua itu jika dilihat lebih dekat, dukungan 

keluargalah yang sangat mempengaruhi dalam membantu mengembangkan 

kemampuan serta membantu dalam mengevaluasi individu untuk menjadi lebih 
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baik. Dengan demikian siswa tersebut akan menjadi lebih memiliki ketenangan 

dalam diri dan kehidupan sosialnya, semangat, memilki jiwa dalam mengayomi 

dan kebersamaan, selalu menjadi komunikasi asertif sehingga siswa tersebut 

mampu dalam mengontrol diri dan lingkungannya dengan baik sesuai dengan 

power yang dimilikinya. 

2. Significance (Keberartian) 

Significance merupakan keberartian yang dimiliki siswa dimana lebih 

merujuk pada adanya kepedulian, perhatian, cinta dan afeksi yang diterima oleh 

siswa dari lingkungannya atau orang lain. Hal tersebut merupakan wujud sebuah 

tanda penghargaan dan penerimaan orang lain yang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya kepopularitasan siswa tersebut. Dalam penerimaan juga memberikan 

dorongan tersendiri bagi siswa ketika ia mengalami permasalahan, ungkapan 

kasih sayang, kehangatan antar sesama, adanya respon positif sesuai dengan 

keadaan siswa tersebut, selalu adanya keterikatan antar sesama, keramahan atas 

penerimaan dari lingkungan, serta menyukai individu tanpa ada hal yang melatar 

belakangi keadaan individu. Oleh karena itu, siswa yang semakin menunjukkan 

hubungan kedekatan dan kasih sanyang tersebut terhadap orang lain maka 

semakin besar pula penghargaan diri yang diperoleh dari lingkungan. 

3. Virtue (Kebijakan) 

Virtue merupakan suatu ketaatan yang berlandaskan pada nilai-nilai 

keagamaan, moral serta etika yang berlaku di lingkungan individu. Maksudnya 

dimana siswa dianggap sukses akan menaati dan menjauhi segala hal yang telah 

digariskan atau telah dituliskan dalam kebijakan baik secara tersirat maupun 

tersurat sesuai dengan aturan yang ada dalam lingkungan tersebut. Seperti halnya 
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tradisi dalam suatu kelompok budaya yang memberikan dasar perilaku dan 

larangan untuk menjauhi dari perbuatan yang merugikan dan berdampak pada diri 

dan lingkungannya. Oleh karena itu, ketaatan tersebut sudah tertanam dalam diri, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kesuksesan dalam hal ini adalah mampu 

mematuhi dan melakukan perilaku positif sesuai dengan nilai dan norma yang 

berlaku di lingkungannya. 

4. Competence (kompetensi) 

Dalam hal ini competence merupakan tuntutan dalam pencapaian prestasi, 

berupa tujuan yang berdasarkan atas pribadi dan lingkungannya. Keadaan tersebut 

ditandai dengan adanya usaha dan perfoma diri dalam pencapaian tujuan yang 

sesuai dengan tevel kesulitasan tugas dan tingkatan usia. Layaknya seorang 

remaja, yang selalu berusaha dengan kemauan, dan kemampuannya, yang 

melibatkan perasaan tenang, dorongan positif dari tingkat kesulitan tugas untuk 

lebih terpacu dalam peningkatan keberhasilan penyeseaian tugasnya. Oleh karena 

itu seorang remaja yang memiliki kompetensi dalam diri yang baik pasti akan 

berusaha menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai bukti bahwa mampu mencapai 

prestasi yang lebih baik untuk bersanding lebih aktif dan inovatif tanpa tergantung 

pada bantuan orang lain. 

 

2.2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Self-esteem 

Self-esteem dapat di pengaruhi oleh beberapa hal sehingga dapat memicu 

perilaku dan sikap sebagai tanda disetiap individu. Menutur Coopersmith (1967: 

37-43) bahwa perkembangan self-esteem yang dimiliki siswa berasal dari individu 

itu sendiri dengan lingkungan, dimana adanya penghargaan, penerimaan, dan 
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bentuk pengertian dari orang terdekat seperti orang tua terhadap dirinya. selain itu 

juga, terdapat 4 faktor yang berkontribusi dalam berkembangnya self-esteem pada 

diri idividu, yakni: 

1. Respecful, penerimaan, dan perlakuan yang diterima individu dari significant 

other.  

Siknificant other merupakan orang yang penting atau berpengaruh dalam 

kehidupan individu, dimana ia memiliki peran dalam memberikan kenyamanan 

dan berusaha dalam menghilangkan, serta meningkatkan keberdayaan individu 

dalam keberhargaan diri. Perlu dipahami bahwa self-esteem bukan merupkan 

sikap atau perilaku  yang dibawa sejak lahir, namun adanya self-esteen pada 

individu merupakan proses dari  pembelajaran yang pernah dilakukan  serta 

pengalaman-pengalaman yang dialaminya. Dengan adanya orang yang 

berpengaruh disini akan mebantu dalam pembentukan self-esteem pada diri 

sehingga akan memberikan pengaruh pada kehidupan indvidu tersebut. 

 

 

2. Nilai-Nilai dan Aspirasi.  

Beberapa hal yang merupakan sebuah pengalaman yang didapat individu 

dari apa yang telah ia lakukan dan akan segera ditafsirkan untuk dimodifikasi 

menjadi sebuat pelajaran bagi diri sesuai pribadinya dengan penilaian yang 

berbeda-beda. Melalui penilaian tersebut individu akan menginterprestasikan 

kedalam self-esteem yang dimilikinya sebagai pencapaian diri yang diraihnya, 

karena setiap penilaian belum tentu sama dan sesuai apa yang diharapkan dari 

kenyataan yang terjadi. 
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3. Sejarah keberhasilan, status dan posisi yang pernah diraih oleh individu.   

Semua yang pernah dilakukan merupakan sejarah yang pernah dirasakan 

individu dalam keidupannya. Seperti keberhasilan yang diraih merupakan sebuah 

penilaian bagi dirinya yang berdasarkan atas penghargaan yang diterima dari 

orang lain. Sama halnya dengan status dan posisi ada individu dimana penilaian 

diri dari orang lain sebagai tanda bahwa individu mendapatkan suatu hasil yang 

dapat diakui dan diterima di lingkungannya. 

 

4. Cara individu berespon devalusi terhadap dirinya.  

Seorang individu mampu mengurangi, menekan, mengubah apa yang 

membuatnya tertekan  atas dasar respon yang diterima dari orang lain, keadaan 

tersebut dapat terjadi ketika individu penerima kegagalan.  Pemaknaan yang 

individu rasakan dengan adanya kegagalan tersebut merupakan cara dalam 

mengatasi situasi keadaan yang terjadi melalui aspirasi. Cara tesebut merupakan 

cerminan dari individu untuk berusaha mempertahankan harga dirinya dari 

perasaan yang membuatnya tidak berdaya, tidak mampu, dan anggapan yang tidak 

pantas baginya. Dengan penekanan tersebut memberikan efek pada pengontrolan 

perasaan diri individu untuk lebih dapat diterima dan lebih memberikan 

keyamanan dalam menanggapi sebuah kegagalan hidup. 

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 4 faktor yang 

dapat mempengaruhi hadirnya self-esteem pada diri individu yakni (a) Respecful, 

dimana adanya penerimaan, dan perlakuan yang diteriman individu dari 

significant other, (b) Nilai-nilai dan aspirasi, (c) Sejarah keberhasilan, status dan 

posisi yang pernah diraih oleh individu. (d) Cara individu berespon devalusi 
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terhadap dirinya. Dengan mengetahui faktor tersebut maka seorang konselor dapat 

lebih jelas memahami latar belakang terjadinya permasalahan yang berkaitan 

dengan self-esteem pada siswa. 

 

2.2.4 Konseling Kognitif Perilaku 

2.2.4.1 Pengertian Pendekatan Kognitif Perilaku 

Pendekatan kognitif perilaku atau yang bisa disebut juga CBT (Cognitive 

Behavior Therapy) merupakan salah satu pendekatan yang lebih menekankan 

pada pola pikir siswa dalam melakukan tindakan. Penerapan pendekatan ini lebih 

pada teori kognitif berfokus pada proses mental dan pengaruh yang dihasilkan 

pada kesehatan mental dan tingkah lakunya (Glading, 2015:266). Dengan begutu 

pendekatan kognitif perilaku ini lebih menekankan landasan umum yang 

berdasarkan atas pikiran manusia sangatlah menentukan seperti apakah mereka 

berperilaku dan merasakan sesuatu Beck dan Weisher (dalam Glading, 2015).  

 Menurut Menurut Young (2007) CBT Merupakan pendekatan yang dapat 

memberikan menyelesaikan permasalahan bersdasarkan pemikiran yang dapat 

mentukan perasaan. Dalam hal ini klien diajak untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi pikiran yang memicu perasaan atau suatu tindakan yang 

merugikan individu yakni perilaku maladaptif ketika individu pempelajari 

keterampilan yang salah dan pendekatan ini juga memberikan arahan dalam 

memberikan cara-cara pencegahan terjadinya ulang perilaku maladaptif tersebut 

(Wahyuningsih, Sunawan, & Awalya, 2019; Pernama, Wibowo, & Mulawarman, 

2019). 
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Selanjutnya Menurut Menurut Corey (2016: 349) mengungkapkan bahwa 

pendekatan CBT merupakan pendekatan yang berfokus pada wawasan yang 

menekankan pada suatu pengakuan dan suatu pengubahan atau memodifikasi cara 

pikir seorang individu akan keyakinan yang memberikan perubahan perilaku 

maladaptif pada dirinya. Hal ini memberikan penjelasan bahwa pendekatan CBT 

sendiri menitik beratkan pada suatu cara manusia dalam merasakan, berperilaku 

yang ditentukan oleh cara pandang dan bagaimana individu tersebut 

menstrukturkan pengalaman yang pernah dialaminya (Rimonda, Wibowo, & 

Jafar, 2018; Taharani, Wibowo, & Mulawarman, 2019; Karneli, Ardimen, & 

Netrawati, (2019). Dari sini bisa dilihat bahwasanya asumsi dasar dari pendekatan 

perilaku kognitif adalah suatu pembelajaran dalam bentuk penyelesaian 

permasalahan yang dialami individu yang bermasalah dengan kognisi dan emosi 

dengan adanya suatu pelatihan atau pemberian pelajaran yang dapat mengubah 

pikiran yang tidak sesuai menjadi lebih terarah (adaptif). 

Selain itu Menurut Foreman dan Pollard (2011: 5) pendekatan CBT bekerja 

atas dasar perilaku dan emosi tergantung yang dimiliki oleh individu dimana lebih 

pada persepsi tentang apa yang telah diketahuinya. Apa yang di pikirkan oleh 

individu dan diantisipasi akan sangat mempengaruhi suatu reaksi diri atas 

peristiwa yang terjadi dan orang lain (Muwakhidah, & Pravesti, 2017). Oleh 

karena itu, dengan mengetahui apa yang telah dipikirkan individu dan bagaimana 

cara menangani permasalahan tersebut maka akan lebih mudah dalam melatih 

atau memberikan sutu arahan diri untuk merespon melalui cara yang berbeda dari 

cara sebelumnya yang membuat individu menjadi terarah.  Berdasarkan 
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pendekatan perilaku, apa yang dilakukan siswa akan mempengaruhi perasaan 

maupun pikirannya.  

Seperti penelitian yang dilakuakan oleh Erden & Hatun (2015) dalam studi 

kasus dimana penggunaan pendekatan kognitif perilaku memberikan efek positif 

dalam mengatasi penyalah gunaan ponsel dan mengembangkan keterampilan 

dalam penggunaan internet yang sehat. Keadaan tersebut dapat dilihat pada efek 

pemberian intervensi dengan menggunakan pendekatan kognitif prilaku yang 

bersifat individu terhadap klien sehingga mampu membantu dalam  

mengembangkan keasadaran dalam pengunaan internet, menciptakan motivasi 

perubahan, mempelajari keterampilan dalam mengatasi setres yang terjadi, 

pengembangan kebiasaan belajar teratur, meningkatnya komunikasi antar teman 

sebaya dan anggota keluarga, serta meningkatnya dukungan sosial pada klien, 

sehingga tercapai dalam manajemen waktu dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan (Fadil, Sunawan, & Awalya, 2019; Sumarwoto, 2017).  

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pendekatan kognitif 

perilaku merupakan pendekatan yang menekankan pada perbaikan kognitif yang 

menyimpang atau menstrukturkan pikiran-pikitan yang salah yang dapat 

berdampak pada timbulnya perilaku maladaptif dengan tujuan untuk merawat 

kesehatan mental yang dimiliki individu tersebut. Sehingga dalam konseling yang 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan ini lebih pada perubahan atau 

pemodifikasian pikiran, perasaan dan tindakan yang merugikan dirinya untuk 

menjadi lebih terarah dan menjadikan perilaku yang maladaptif untuk lebih 

adaptif dari perilaku sebelumnya. 

 



46 
 

2.2.4.2 Prinsip Pendekatan Kognitif Perilaku 

Menurut Vernon and Doyle (2018) menjelaskan bahwa pada pendekatan 

kognitif perilaku terdapat beberapa prinsip-prinsip yang dijadi acuan dalam 

memahami dan melakukan tindakan sesuai dengan kaidah pada teori pendekatan.  

1. Ukuran hasil fokus pada perubahan perilaku di dunia nyata dan generalisasi 

di berbagai situasi dan waktu. 

2. Rencana perawatan dirancang secara individual sesuai karakteristik klien 

setelah penilaian fungsional masalah. 

3. Klien dan konselor bersama-sama memutuskan tujuan dan metode 

perawatan. 

4. Tujuan klien dijelaskan dalam hal perilaku dan emosi yang konkret dan 

bukan oleh konstruksi hipotetis atau teoretis. 

5. Praktisi mengevaluasi kekuatan klien dan mencoba mengurangi masalah 

klien melalui peningkatan perilaku yang tidak sesuai dengan masalah klien. 

6. Perubahan biasanya terjadi dalam langkah-langkah kecil. 

7. Fleksibilitas dalam respon dikaitkan dengan koping dan pertumbuhan 

pribadi, dan intervensi biasanya fokus pada beberapa perilaku adaptif. 

8. Stimulus yang mendahului perilaku maladaptif menciptakan koneksi yang 

perlu diubah. 

9. Konsekuensi dari suatu perilaku adalah pengaruh yang kuat pada kelanjutan 

perilaku tersebut. 

Selain itu juga Beck (2011: 7-10) memaparkan terdapat beberapa prinsip 

yang terdapat pada pendekatan kogntif perilaku, yang menjadi acuan dalam 

melakukan intervensi. 



47 
 

1. Terapi perilaku kognitif didasarkan pada perumusan masalah pasien yang 

terus berkembang dan konseptualisasi individu dari setiap pasien dalam hal 

kognitif. 

2. Terapi perilaku kognitif membutuhkan aliansi terapi yang sehat 

3. Terapi perilaku kognitif menekankan kolaborasi dan partisipasi aktif 

4. Terapi perilaku kognitif berorientasi pada tujuan dan berfokus pada masalah 

5. Terapi perilaku kognitif pada awalnya menekankan masa kini. 

6. Terapi perilaku kognitif adalah edukatif, bertujuan untuk mengajar pasien 

menjadi terapinya sendiri, dan menekankan pencegahan kekambuhan. 

7. Terapi perilaku kognitif bertujuan untuk membatasi waktu. 

8. Sesi terapi perilaku kognitif terstruktur 

9. Terapi perilaku kognitif mengajarkan pasien untuk mengidentifikasi, 

mengevaluasi, dan menanggapi pikiran dan keyakinan mereka yang tidak 

berfungsi. 

10. Terapi perilaku kognitif menggunakan berbagai teknik untuk mengubah cara 

berpikir, suasana hati, dan perilaku. 

 

2.2.4.3 Karakteris Pedekatan Kognitif Perilaku 

Pendekatan kognitif perilaku memiliki karakteristik yang unik yang 

memberikan perbedaan dari pendekatan yang lainnya. Menurut Corey (2016: 349-

351) terdapat 4 karakteristik pada pendekatan kognitif perilaku, yakni: 

 

1. Penilaian Perilaku 

Penilaian perilaku merupakan serangkaian perosedur yang dilakukan guna 

memperoleh informasi sebagai pemandu pengembangan rencara perlakuan khusus 
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yang di peruntukan bagi setiap klien untuk menjaga konsisten dalam perlakuan 

yang akan dilaksanaan dalam membantu permasalahan indivdu. Penilaian ini 

melibatkan lima karakteristi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, 

yakni: (1) Penilaian perilaku dimana ditunjukan untuk mengetahui informasi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh individu, (2) lebih berfokus 

pada apa yang menjadi fungsi dan dalam kehidupan yang sesuai dengan kondisi 

yang di alami oleh individu, (3) berkaitan dengan individu sebagai sampel atas 

perilaku yang dilakukan untuk memberikan informasi dalam hal keberfungsian 

individu dalam berbagai situasi kesehariannya, (4) lebih berfokus pada 

permasalahan yang dirasakan dan dialami individu tanpa berurusan dengan 

dengan kepribadian individu yang lainnya, (5) adanya suatu pembaharuan dari diri 

individu secara baik dengan terapi yang diberikan.  

2. Tujuan Pengobatan 

Aspek yang paling unik dari CBT adalah tujuan spesifik perubahan 

pendekatan CBT untuk terapi berfokus lebih konkret daerah tujuan spesifik 

perubahan dibandingkan modalitas lainnya. Dalam kebanyakan CBT, tahap awal 

ketika klien memperluas final langkah penilaian mereka dengan merumuskan 

pernyataan spesifik dari tujuan pribadi yang ingin mereka capai. Tujuan 

identifikasi menentukan arah gerakan terapi, sesuai dengan permasalahan 

individu. 

3. Peosedur treatmen  

Setelah individu telah ditentukan tujuan mereka, rencana pengobatan untuk 

mencapai tujuan tersebut dirumuskan. Teknik perilaku kognitif berorientasi 

tindakan; dimana individu diharapkan untuk menyesuaikan permasalahnnya. 

Beberapa teknik yang paling umum digunakan termasuk modeling, membentuk, 
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latihan perilaku, pembinaan, pekerjaan, umpan balik, restrukturisasi kognitif, 

desensitisasi, pemecahan masalah, meditasi, latihan relaksasi, manajemen stres, 

dan pemberian informasi. 

4. Tujuan dari Evaluasi  

Setelah perilaku sasaran telah diidentifikasi dengan jelas, tujuan pengobatan 

tertentu, dan prosedur terapi digambarkan, hasil terapi dapat secara obyektif 

dinilai Karena pendekatan CBT menekankan pentingnya mengevaluasi kegiatan 

konseling yang dilaksanakan pada saat itu juga, penilaian kemajuan individu ke 

arah tujuan mereka yang sedang berlangsung. 

 

2.2.4.4 Tahapan dalam Konseling Kognitif Perilaku 

Dalam kegiatan konseling pasti terdapat tahapan adanya runtutuan yang 

harus dilaksanakan agar dalam konseling dapat mencapai tujuan yang diharapkan 

dari konselor maupun konselinya. Menurut Back (2011: 21) menjelaskan 

beberapa tahapan dalam pendekatan kognitif perilaku yakni. 

1. Sesi Pertama 

Bagian ini adalah sesi dimana membangun kembali aliansi terapeutik dan 

pengumpulan data yang berhubungan dengan konseli sehingga konselor dan 

konseli dapat bersama-sama menetapkan dan memprioritaskan agenda yang akan 

dilakukan pada sesi berikutnya. 

2. Sesi Kedua 

Pada bagian sesi kedua, konselor dan konseli memulai membahas masalah 

dalam sesi dengan agenda seperti yang direncanakan pada sesi pertama. Dalam 

konteks memecahkan masalah konseli, seorang konselor akan mengajarkan 
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keterampilan kognitif, perilaku, pemecahan masalah, dan keterampilan lainnya 

yang relevan dengan keadaan konseli dan permasalahan yang dihadapinya. 

Konselor berusaha untuk memperkuat model kognitif, guna membantu dalam 

mengevaluasi dan merespons pemikiran otomatis konseli dalam melakukan 

pemecahan masalah dan meminta konseli untuk merangkum pemahaman baru 

yang didapat pada saat proses intervensi. Setelah dilakukan kegiatan konseling 

yang berisi diskusi dan evalusi tentang permasalahan konseli maka untuk lebih 

bisa mengingatkan diri akan cara berpikir yang baru, lebih realistis tentang 

masalahnya serta penerapan solusi yang telah didiskusikan selama seminggu. 

Salah satu tugas (homework) yang diberikan adalah meminta konseli untuk selalu 

mengidentifikasi dan memproses pikiran disfungsional selama satu minggu.  

3. Sesi Terakhir (Evaluasi) 

Pada bagian ini konselor akan memperoleh dari konseli sesuai dengan apa 

yang individu pikirkan serta paling penting poin-poin dari sesi ini untuk 

memastikan bahwa ide-ide ini ditulis, meninjau (dan memodifikasi jika perlu) 

tugas pekerjaan rumah, dan memperoleh dan menanggapi pasien sesuai dengan 

perubahan atau perbedaaan yang dipikirkan dan dirasakan setelah dilakukannnya 

kegiatan konseling. 

Selain itu, Curwen, Palmer, Ruddell (2000) juga menjelaskan terdapat tiga 

tahap dalam pelaksanaan konseling kognitif-perilaku yakni sebagi berikut: 

1. Beginning stage of therapy (Tahap Awal Terapi) 

Pada bagian awal atau pertama ini lebih pada pemeriksanaan, dan 

identifikasi masalah yang dengan adanya kolaborasi baik antara konselor dan 

konseli dalam persiapan pelaksanaan awal konseling dilaksanakan. Hal tersebut 
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membantu klien untuk mengembangkan optimisme tentang terapi perilaku 

kognitif singkat, dengan ini juga konselor mungkin juga mengembangkan dan 

mempertahankan hubungan terapeutik kolaboratif. 

2. Middle Stage of Therapy (Tahap Pertengahan Terapi)  

Pada bagian tengah atau ke-dua ini, merupakan proses konseling yang 

diberikan konselor pada konseli dengan model kognitif guna merubah pikiran 

yang salah. Lalu barulah pelaksanaan bantuan konselor pada konseli guna 

mengatasi masalah yang timbul dengan dilakukannya diskusi secara sistematis 

yang lebih pada mendidik konseli tentang penerimaan diri, mempersiapkan 

konseli ketika mengalami kemunduran, sambil memberikan umpan balik positif, 

dorongan dan mempertahankan hubungan kolaboratif antara keduanya. 

3. End Stage of Therapy (Tahap Akhir Terapi) 

Pada bagian akhir atau ketiga ini, dilakukan lebih pada kesiapan konseli 

dalam mengakhiri proses konseling kognitif yakni dengan hubungan terapeutik 

kolaboratif guna persiapkan klien untuk mengakhiri terapi, dan 

mempertimbangkan masalah yang di alamai konseli. Lalu pada proses model 

kognitif dimana konseli merangkum apa yang telah dipelajari dan dilakukan 

sebagai upaya klien dalam mengetahui melihat hasil dan pengakhiran dalam 

keputusan yang tepat sesuai dengan mempertimbangkan resiko dan 

penanggulangannya. Berikunya barulah konselor memberikan dorongan dan 

motivasi ketika kembalinya atau timbulnya masalah baru, sehingga konseli 

mampu mengembangkan rencana dalam mengatasi masalhanya sendiri. 

Sesui dengan beberapa tahapan konseling kognitif-perilaku diatas dapat 

dilihat terdapat 3 tahap yang dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan proses 
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konseli. Oleh karena itu dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada tahapan 

yang dilihat dari tahapan awal, tengan dan akhir guna memberikan pemahaman 

yang optimal pada konseli.  

 

2.2.4.5 Pandangan Prinsip Kognitif-perilaku Terhadap Interpersonal 

Sensitivity, Self-Esteem dan Kecenderungan Addiction pada 

Penggunaan Mobile Phone 

 

Pada kognitif-perilaku perlu diketahui bahwa dalam karakteristik yang 

mendasar untuk pelaksanaan konseling kognitif-perilaku memungkinkan konselor 

dapat membantu konseli dengan menjelaskan, mengeksplorasi dan membangun 

prinsip pemikiran memiliki padandangan prinsip terhadap permasalahan yang 

dialami, terdapat pandangan kognitif-perilaku dimana dilambangkan oleh prinsip 

ABC (Ellis, 1977). Prinsip ABC ini dapat berarti bahwa A merupakan Activating 

event (pengaktifan suasan/ situasi yang terjadi), B merupakan Belief (Keyakinan) 

yang dalam hal ini dapat berupa keyakinan inti, asumsi yang mendasarinya, 

keyakinan antar perantara atau pemikiran otomatis dan C merupakan 

Consequence (konsekuensi). Maka dalam hal ini, perlu dipahami bahwa 

pandangan prinsip ABC terhadap interpersonal sensitivity, self-esteem dan 

kecenderungan addiction pada penggunaan mobile phone jika dilihat dalam sudut 

pandang kognitif-perilaku (CBT), yakni sebagai berikut: 

 
 
 

Tabel 2.1 Pandangan Prinsip Kognitif-Perilaku terhadap Interpersonal 
Sensitivity, Self-Esteem dan Kecenderungan Addiction pada Penggunaan 

Mobile Phone 
 

Kepribadian A = Activating 
Event (situasi yang 

B = Belief/thought 
(Keyakinan/pikran) 

C = emosi dan 
perilaku Consequence 
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terjadi) (konsikuensi) 

Tinggi 
Interpersonal 

Sensitivity  

Kondisi lingkngan 
sosial (pergaulan) 
yang tidak meng-
anggap individu 
berperan aktif 
(ada) dalam ling-
kungannya yang 
menimbulkan 
penolakan dan kri-
tikan orang lain 
terhadap dirinya. 
 

Timbulnya pikiran oto-
matis dan keyakinan 
inti yang memberikan 
keyakinan dan pikiran 
yang negatif atau 
maladaptif. Hal ini bisa 
berupa “pikiran otoma-
tis yang timbul sebab 
respon yang diterima 
oleh individu dari ling-
kungan yang tidak 
sesuai harapan individu, 
sehingga menimbulkan 
keyakinan negatif 
dalam dirinya terhadap 
respon yang diberikan 
dari lingkungan 
sosialnya”.     

Timbulnya ketidak 
nyamanan kaitannya 
dengan kontak lang-
sung langsung 
dengan orang lain, 
takut ter-hadap 
respon negative dari 
orang lain (takut 
adanya kritikan dan 
penolakan). 
Sehingga penarikan 
diri atau 
penghindaran  dari 
lingkungan 
sosialnya dan lebih 
mencari lingkungan 
yang dapat 
memberikan kenya-
manan dapam 
dirinya dengan 
penggunaan mobile 
phone yang semakin 
kompulsif 

Rendah Self-
Esteem  

Kondisi lingku-
ngan yang tidak 
sesui atau tidak 
mendukung bagi 
individu pada 
penilaian atau  
keberhargaan diri 
dari orang lain ter-
hadapnya yang 
menimbulkan ke-
tidak mampuan 
dalam berkomuni-
kasi dan 
bersosiali- sasi 
dengan baik 
sehingga 
penggunaan 
mobile phone 
manjadi alternatif. 

Timbulnya pikiran oto- 
matis yang memberikan 
keyakinan dan pikiran 
yang negatif atau 
maladaptif. Hal ini bisa 
berupa “pikiran 
otomatis yang timbul 
sebab penilaian yang di 
berikan dari lingkungan 
sosialnya yang tidak 
sesuai tidak seperti 
yang diinginkannya 
sehingga menimbulkan 
keyaki-nan bahwa 
penilaian orang lain itu 
tidak baik dan tidak 
sesuai”. 

Timbulnya ketidak 
nya-manan ketika 
ber-hubungan secara 
lang-sung dengan 
ling-kungan 
sosialnya, susah 
dalam ber-
sosialisasi. Penggu-
naan mobile phone 
sebagai alternantif 
yang dianggap tidak 
memberikan 
penilaian secara 
langsung namun 
dapan mem-berikan 
peng-hargaan yang 
lebih walau tidak 
kontak 

 

Dilanjutkan pada halaman 53. 
 
Lanjutan dari halaman 52. 

Kepribadian 
A = Activating 

Event (situasi yang 
terjadi) 

B = Belief/thought 
(Keyakinan/pikran) 

C = Emosi dan perilaku 
Consequence 
(konsekuensi) 
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Kecenderun-
gan mobile 

phone 
addiction 

Kondisi lingku-
ngan yang tidak 
sesui atau tidak 
mendukung bagi 
individu baik dari 
penerimaan mau-
pun dari peng-
hargaan bagi indi-
vidu dan tersedia-
nya mobile phone 
yang dapat men-
dukung dalam 
mempermudah 
dalam membantu 
menjalani kehidu-
pannya sehari-hari.  

Timbulnya pikiran 
otomatis yang 
memberikan keyakinan 
dan pikiran yang 
negatif atau maladaptif. 
Hal ini bisa berupa 
“pikiran oto-matis yang 
timbul sebab adanya 
ketidak nyama-nan dari 
lingkungannya 
sehingga membuat piki-
ran dan keyakinan lebih 
memilih berhubungan 
langsung dengan dunia 
virtual dalam mobile 
phone dari pada ber-
sosialisaisi yang diang-
gap tidak menguntung-
kan bagi dirinya dan 
tidak membuat 
nyaman.”  

Timbulnya kenyama-
nan dan ketenangan 
dengan adanyanya 
mobile phone, sehing-
ga individu semakin 
mendalami dan me-
ningkat dalam peng-
gunaan mobile phone 
secara eksklusif yang 
menyebabkan peri-
laku timbulnya kom-
pulsifitas.  

 

Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan bahwa keadaan interpersonal sensitivity, 

self-esteem dan kecenderungan addiction pada penggunaan mobile phone jika 

dilihat dari segi kognitif-perilaku sangatlah mempengaruhi timbulnya 

permasalahan pada sosial dan pribadi pada seorang siswa. Dengan demikian 

kesalah pada kognitif atau pikiran negatif menjadi hal yang penting pada 

timbulnya permasalahan seorang siswa.  

 

2.3 Keragka Berfikir 

Mobile phone addiction merupakan gangguan kontrol impuls dalam 

penggunaann mobile phone yang cenderung pada perilaku yang berlebihan dan 

tidak mampu pada pengontrolannya hingga mengakibatkan pada permasalahan 

psikologis berupa kecanduan perilaku yang mempengaruhi pada penurunan fungsi 

diri. Seperti yang diungkapkan Ziqhi (2019) dimana penggunaan mobile phone 

yang melebihi batas penggunaan secara normal memberikan efek pada 
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kecenderungan penggunaan mobile phone addiction. Selanjutnya bersamaan 

dengan hal tersebut bahwa interpersonal sensitivity dan self-esteem dianggap 

memberikan kontribusi dalam kecenderungan penggunaan mobile phone addiction 

pada individu.  

Menurut Bell & Freeman (2014) menyatakan bahwa interpersonal 

sensitivity merupakan suatu evaluasi terhadap diri hingga siswa akan mengalami 

adanya kepekaan yang berlebih dimana kerentanan perasaan terhadap apa yang 

dimiliki individu ketika berhadapan dengan orang lain secara langsung atau ketika 

berkomunilasi, keadaan tersebut terjadi karena adanya suatu kritikan atau 

penolakan dari orang lain sehingga menyebabkan interpersonal sensitivity pada 

individu tersebut. Interpersonal sensitivity tersebut berawal dari suatu pemikiran 

yang salah terhadap dirinya karena adanya suatu permasalahan sosial yang 

membuat dirinya menjadi lebih berpikiran negatif terhadap respon lingkungannya 

yang dianggapnya suatu kritikan dan penolakan. Keadaan tersebut terjadi karena 

individu lebih fokus dan memiliki kedekatan yang lebih dengan mobile phone dari 

pada interaksi sosialnya. 

Selanjutnya self-esteem yang pada intinya bagaimana cara siswa dalam 

menggambaran sikap secara global baik secara positif maupun negatif terkait 

dengan diri, dimana siswa tersebut dapat menggamati sisi-sisi lain yang telihat 

pada keunggulan maupun kekurangan pada diri, sehingga orang tersebut 

mengetahui akan dirinya, sadar akan kebaikan atau pun keburukan diri dan 

menerima apa yang dilihhatnya tanpa rasa penyesalan dengan kondisi dirinya 

(self-acceptance) (Rosenbreg ,1965: 30).  
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Mulyana, Afriani (2017) menyimpulkan penelitian yang dilakukan, dimana 

self-esteem merupakan salah satu faktor dalam penggunaan mobile phone atau 

smartphone yang dialami oleh remaja secara tepat maupun tidak tepat yang 

terkadang ketidak tepatan tersebut akan menimbulkan efek pada perilaku 

maladaptif. Keadaan tersebut terlihat bahwa siswa yang memiliki self-esteem 

yang tinggi dipastikan dia akan terhindar dari penggunaan mobile phone 

addiction, begitu pun sebaliknya. 

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, dimana pikiran yang negatif atau 

anggapan yang salah terhadap diri merupakan hal yang medasari timbulnya 

perilaku adiktif dengan penggunaan mobile phone secara intensif yang berakibat 

pada permasalahan kecenderungan addition. Oleh karena itu, dibutuhkannya 

intervensi yang sesuai dengan kebutuhan seorang remaja untuk membantu dalam 

memperbaiki pola pikir yang salah atau tidak tepat tersebut. Intervensi yang sesuai 

kebutuhan tersebut adalah dengan diberikannya layanan konseling dengan 

pendekatan kognitif perilaku.  Selain itu juga, berangkat dari peneitian sebelunya 

dari Zihqi (2019) tentang kecenderungan mobile phone addiction yang melibatkan 

adanya interpersonal sensitivity dan self-esteem maka perlu diadakannya 

intervensi dengan pendekatan kognitif perilaku.  

Menurut Menurut Young (2007) CBT Merupakan pendekatan yang dapat 

memberikan menyelesaikan permasalahan bersdasarkan pemikiran yang dapat 

mentukan perasaan. Dalam hal ini klien diajak untuk mengetahui dan 

mengidentifikasi pikiran yang memicu perasaan atau suatu tindakan yang 

merugikan individu yakni perilaku maladaptif ketika individu pempelajari 

keterampilan yang salah dan pendekatan ini juga memberikan arahan dalam 
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memberikan cara-cara pencegahan terjadinya ulang perilaku maladaptif tersebut. 

Pendekatan kognitif perilaku ini lebih menekankan landasan umum yang 

berdasarkan atas pikiran manusia sangatlah menentukan seperti apakah mereka 

berperilaku dan merasakan sesuatu Beck dan Weisher (dalam Glading, 2015).  

Dengan diberikannya konseling dengan pendekatan kognitif prilaku atau 

CBT memberikan pengaruh dalam perbaikan kognitif, sosial, dan efek ekplorasi 

untuk mengurangi penggunaan smartphone secara kompulsif yang menyebabkan 

terjadinya perilaku addiction pada siswa (Kim, 2013; AlBarashdi, Bouazza, Jabur 

& Al-Zubaidi, 2016). Sehingga siswa yang memiliki pikiran dan anggapan yang 

salah tersebut akan lebih mengarahkan diri untuk berpikir lebih positif tentang 

dirinya dan mampu menggunakan mobile phone sesuai dengan kebutuhan dan 

kebermanfaatan dalam pengoptimalan kehidupan pribadi dan sosialnya.  

Berdasarkan uraian di atas maka konseling kognitif-perilaku memberikan 

intervesi terhadap kecenderungan mobile phone addiction dimana keadaan 

tersebut dapat dilihat dari interpersonal sensitivity dan self-esteem yang dialami 

oleh siswa.  Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Dalam penelitian ini yang diberikan treatment yaitu siswa yang mengalami 

kecenderungan mobile phone addiction yakni di SMK 1 Muhamadiyah Semarang 

Masalah 
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Mobile Phone 
Addiction 
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Esteem  

interpersonal 
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Hasil yang 
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Pendekatan 
Kognitif 
Perilaku 
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yang merupakan sampel dari penelitian. Siswa yang mengalami kecenderungan 

mobile phone addiction pada kelompok eksperimen diberikan treatmen berupa 

konseling individu dengan pendekatan kognitif-perilaku. Namun dalam hal ini, 

permasalahan individu dan sosialnya (interpersonal sensitivity dan self-esteem) 

terlebih dahulu diberikan perlakuan konseling individu kognitif-perilaku, setelah 

itu barulah perlakuan konseling individu kognitif-perilaku untuk kencenderunagn 

mobile phone addiction. Keadaan tersebut dilakuakan untuk melihat bagaimana 

siswa dalalam menanggapai interpersonal sensitivity dan self-esteem pada dirinya 

yang membuat timbulnya perilaku kecenderungan mobile phoe addiction. 

Selanjutnya barulah dibandingakan antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol guna melihat kecenderungan mobile phone addiction sebelum diberikan 

perlakuan dan setelah diberikan perlakuan.   

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Konseling kognitif-perilaku efektif terhadap pengurangan kecenderungan 

mobile phone addiction yang tinggi pada siswa pengguna mobile phone. 

2. Konseling kognitif-perilaku efektif terhadap pengurangan interpersonal 

sensitivity yang tinggi pada pengguna mobile phone addiction. 

3. Konseling kognitif-perilaku efektif terhadap peningkatan self-esteem yang 

rendah pada pengguna mobile phone addiction. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil dan pembahasan tentang efek konseling kognitif-perilaku 

terhadap interpersonal sensitivity, self-esteem, dan kecenderungan mobile phone 

addiction di SMK Muhammadiyah 1 Semarang dapat ditarik kesimpulan dimana, 

tingkat interpersonal sensitivity, self-esteem, dan kecederungan mobile phone 

addiction pada siswa di SMK Muhammadiyah 1 Semarang yang diperoleh 

melalui sebaran skala sensitivitas interpersonal, self-esteem inventory, dan 

smartphone addiction inventory membuktikan bahwa mayoritas siswa mengalami 

interpersonal sensitivity yang tinggi, self-esteem yang rendah, dan kecederungan 

mobile phone addiction yang tinggi. 

Konseling kognitif-perilaku yang diberikan dengan layanan individu 

memberikan kontribusi dalam mengurangi tingkat interpersonal sensitivity yang 

tinggi, meningkatkan self-esteem yang rendah dan mengurangi kecenderungan 

siswa pada penggunaan mobile phone addiction. Simpulan ini sesuai dengan hasil 

analisis akhir, dimana interpersonal sensitivity mengalami penguranan, self-

esteem yang meningkat dan pengurangan pada kecenderungan mobile phone 

addiction setelah diberikannya perlakuan dalam proses ekperimen yang sesui 

dengan kriteria untuk menjadi eksperimentor dengan melakukan konseling 

kognitif-perilaku memalui layanan individu. 

Hasil temuan pelitian ini menunjukan bahwa konseling kognitif-perilaku 

memiliki efek perubahan terapiutik yang signifikan terhadap interpersonal 
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sensitivity, self-esteem, kecenderungan penggunaan mobile phone addiction. 

Dengan kata lain bahwa interpersonal sensitivity, self-esteem, kecenderungan 

mobile phone addiction itu memiliki perubahan terapiutik, yang dapat dilakukan 

dengan cara mengubah pola pikir yang salah untuk menjadi lebih baik. 

 

5.2 Saran  

Pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang 

dapat mempengaruhi hasil perlakuan. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan 

kepada berbagai pihak terkait, yaitu: 

1. Bagi guru BK, dalam memanfaatkan dan mengaplikasikan konseling kognitif-

perilaku perlu memperhatikan pikiran otomatis yang muncul terlebih dahulu 

untuk mengetahui adanya keyakianan utama yang terdistorsinya pikiran yang 

bermasalah pada siswa yang berhubungan interpersonal sensitivity yang 

tinggi, self-esteem yang rendah, sehingga dapat menimbulkan permasalahan 

pada kecenderungan penggunaan mobile phone addiction, selanjutnya 

pemberian bantuan diberikan oleh guru BK dalam hal memperbaiki dan 

perubahan pola pikir yang negatif untuk menjadi lebih positif dan terarah, 

berikutnya barulah guru BK memberikan dorongan dalam meningkatkan 

usaha untuk mempraktikan dan menerima konsekuensi dari perilaku yang 

telah dilakuakan sebagai bukti usaha perbaikan pada diri siswa sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

2. Peneliti selanjutnya, dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada khasanah keilmuan tentang konseptual dalam pengembangan 

pelaksanaan konseling dimasa mendatang. Bagi peneliti yang akan 
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melakukan penelitian yang sama dengan konseling kognitif-perilaku terhadap 

interpersonal sensitivity, self-esteem dan kecenderungan mobile phone 

addiction untuk dapat memperluas pada cakupan subjek penelitian dan dapat 

menggunakna layanan psikoedukasi atau layanan kelompok serta 

menggunakan desain pengukuran berulang untuk mengetahui hasil dari pasca 

perlakuan diberikan (follow-up).  
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PROSEDUR PERLAKUAN  KONSELING INDIVIDU 

 
KONSELING KOGNITIF-PERILAKU 

Tujuan               : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan Self-Esteem 
Tujuan Khusus : 

1. Membangun hubungan yang akrab antara konselor dan konseli agar tercipta saling percaya dan terbuka 
2. Membangun hubungan dan kepercayaan antara konselor dan konseli, menormalkan kesulitan yang dialami oleh konseli dan menanamkan 

harapan dalam diri konseli. 
3. Mengatur agenda proses konseling CBT yang akan dilaksanakan. 
4. Menentukan tujuan konseling 

Tahap Awal 
 

Sesi  Tahap Aktivitas Capaian Keterangan 
1 1. Menetapkan 

agenda dan 
gambaran 
prosedur 
konseling 

a. Memberikan informasi terkait pertemuan awal konseling 
individu 

b. Perkenalan dan pembinaan dalam hubungan kolaboratif 
pada kegiatan konseling  

c. Konselor mengajak konseli mulai terlibat dalam interaksi 
konseling 

d. Mengisi lembar inform concent dan daftar hadir konseling 
individu CBT Konselor 

e. Konselor menyampaikan kepada konseli terkait tujuan 
kegiatan konseling  

f. Konselor memberikan penghargaan atas ketersediaan 
konseli serta partisipasi mereka untuk mengikuti konseling 
CBT. 

g. Pemberian informasi terkait perencanaan konseling 

a. Konselor dan konseli saling 
mengenal dan memahami, 
serta bagi konseli memiliki 
ketersediaan serta 
partisipasi mengikuti 
konseling CBT 

b. Konseli mengerti tentang 
tujuan kegiatan konseling 

c. Konseli mengtahui prosedur 
proses konseling yang akan 
di lakukan 

- Lembar Inform 
Concent ke 
bersediaan dalam 
megikuti konseling 
CBT 

- Daftar hadir 
- RPL konseling 

individu 
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(agenda dan kesepakatan pelaksanaan koseling serta 
prosedur konseling) yang akan dijalani.  

2. Melakukan 
pemeriksanaan 
suasana hati 

a. Menanyakan permasalahan konseli yang disesuaikan 
dengan skala Smartphone Addiction Inventory, skala the 
Short Form of Coopersmith Self-Esteem Inventory, dan 
skala sensitivaitas interpersonal yang telah diisi dan 
disesuaikan dirinya.  

b. Konselor menanyakan suasana hati dan mengajak konseli 
mengisi form skala suasana hati berkaitan dengan Self-
Esteem (SE) dan Sensitivitas Interpersonal (SI), dan 
kecenderungan terhadap mobile phone addiction (MPA) 
yang di ukur dengan grafik perubahan perasaan. 

c. Konselor meringkas apa yang telah dibahas dalam sesi ke-
1 dan mengajak konseli membuat kesimpulan yang diahas 
dalam konseling. 

d. Pekerjaan rumah pertama 

a. Memahami perasaan yang 
sedang dialami dan 
penyesuaian dengan 
permasalahan pada skala 
yang telah diisi oleh konseli 

b. Konselor mengetahui 
suasana hati yang dimilki 
konseli saat ini berkaitan 
dengan Self-Esteem (SE) dan 
Sensitivitas Interpersonal 
(SI), dan kecenderungan 
terhadap mobile phone 
addiction (MPA) 

 

- Catatan konselor 
- Percakan yang 
disesuaikan 
dengan skala yang 
telah disis konseli. 

-  Form suasana hati 
berkaitan dengan 
SE, SI, MPA. 

- Pekerjaan rumah 
ke-1 membuat 
catatan perasaan/ 
suasana hati yang 
ketika dirumah 
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KONSELING KOGNITIF-PERILAKU 
Tujuan              : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan Self-Esteem 
Tujuan Khusus: 

1. Mengidentifikasi kesalahan lama dalam berfikir yang dimiliki oleh konseli sehingga disadarai pikiran-pikiran yang terdistorsi terkait 
kecenderungan penggunaan mobile phone addiction memalui Sensitivitas Interpersonal dan Self-Esteem yang perlu ditangani 

2. Memperkuat model kognitif dan mempertegas keyakinan initi (core belief), keyakinan menengah (intermediate belief) dan automatic 
thought pada konseli 

3. Pengumpulan data tambahan untuk membantu membentuk dan memberikan pemahaman konsep pada konseli. 

TAHAP INTI 
 

Sesi  Tahap Aktivitas Capaian Keterangan 
2 1. Identifikasi  

kesadaran, 
pemahaman 
perilaku 
Sensitivitas 
Interpersonal, 
Self-Esteem dan 
kecenderungan 
mobile phone 
addition dampak 
perilaku 
tersebut. 

a. Merefleksikan hasil konseling pertemuan 
sebelumnya 

b. Membahas pekerjaan rumah pada pertemuan 
sebelumnya 

c. Konselor menjelaskan program konseling CBT yang 
akan dijalani konseli. 

d. Peninjauan permasalhan mendasar tentang masalah 
Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem, bersertra 
kecenderungan mobile phone addictionyang dialami 
konseli saat ini. 

e. Konselor mengajak konseli, menganalisis terkait, 
dengan situasi, belief dan konsekuensi dari perilaku 
Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem, bersertra 
kecenderungan mobile phone addictiondilakukan 
oleh konseli. 

f. Konselor dan konseli mengidentifikasi emosi negatif 
yang menggangu dan pikiran yang terkait  

a. Mengetahui masalah yang mendasari 
timbulnya masalah yang dialami dan 
di anggap sangat mempengaruhi 
pada keadaan konseli saat ini. 

b. Konseli dapat menganalisis terkait 
situasi, belief dan konsekuensi  

c. Konseli dapat mengidentifikasi 
pikiran dan emosi dan  yang 
mengganggu  

d. Konseli bisa membedakan berbagai 
emosi seperti perasaan bersalah dan 
perasaan marah 

e. Konseli memahami terkait prinsip 
ABC 

f. Konseli memahami konsep dari 
permasalhan yang di alami ada 
dirinya. 

- Catatan konselor 
- RPL konseling 

individu. 
- Pekerjaan rumah 

Tabel ABC 
terkait dengan 
identifikasi belief 
Sensitivitas 
Interpersonal 
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g. Konselor mengajak konseli untuk membedakan 
berbagai macam emosi yang dialaminya 

h. Konselor menjelaskan prinsip-prinsip ABC (lapiran 
2) dan mengajak untuk mengaplikasikan sesuai 
dengan permasalahan konseli (lampiran 3). 

i. Konselor menjelaskan bahwa orang yang memiliki 
pikiran yang berbeda dapat menghasilkan perasaan 
dan tindakan yang berbeda dalam situasi yang sama 

j. Konselor mengajak berfikir sekilas tentang 
Sensitivitas Interpersonal berseta aspek-aspeknya 
serta penyesuaian dengan permasalhan yang dialami 
konseli saat ini (lamiran 4).  

k. Konselor meringkas apa yang telah dibahas dalam 
sesi ke-2 dan mengajak konseli membuat kesimpulan 
yang diahas dalam konseling.  

l. Pemberian pekerjaan rumah berupa table ABC 
terkait dengan identifikasi belief Sesitifitas 
interpersonal dari berbagai macam pengalam yang 
dialami konseli.  

g. Konseli memahami bahwa pikiran 
yang berbeda dapat menghasilkan 
perasaan dan tindakan yang berbeda 

 

 

 KONSELING KOGNITIF-PERILAKU 
Tujuan              : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan Self-Esteem 
Tujuan Khusus: 

1. Mengajak konseli dalam mengidentifikasi automatic thought yang berkaitan dengan permasalhan Sensitivitas Interpersonal 
2. Mengembangkan permasalahan yang menjadi prioritas pemecahan masalah. 
3. Mulai memecahkan permasalahan yang penting pada konseli yakni mengubah pikiran yang terdistorsi sesuai dengan model kognitif  
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sesui dengan A (Activating Event) / situasi, B (Belief about the event) kepercayaan, C (Consequences) / emosi dan perilaku. 
 

Sesi  Tahap Aktivitas Capaian Keterangan 
3 Mengembangkan 

penyelesaian 
masalah 
Sensitivitas 
Interpersonal 
dan pengarahan 
pada pergeseran 
diri konseli 
dalam mengatasi 
pikiran  

a. Merefleksikan hasil konseling pertemuan 
sebelumnya 

b. Membahas pekerjaan rumah pada pertemuan 
sebelumnya 

c. Konselor mengajak konseli untuk mengidentifikasi 
pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul 
dalam pengalaman ketika melakukan perilaku 
Sensitivitas Interpersonal  

d. Konselor membacakan beberapa contoh situasi 
perilaku adaftif guna mendorong konseli untuk 
mengenali  automatic thought (AT) baru. 

e. Konselor mengenali adanya  hubungan antara 
prilaku, emosi dan automatic thought (AT) dengan 
sistem beliefs lain yakni core beliefs & 
intermediate beliefs (keyakinan menengah: aturan, 
sikap, asumsi) dan berdiskusi untuk mengisi 
lembar kerja ABC (lampiran 5). 

f. Konselor mengajak konseli untuk secara khusus 
melakukan perdebatan (dispute) dengan 
menggunakan pertanyaan-pertanyaan sokratik 
(Socratic questioning).  

g. Konseli memberikan pemahaman kepada klien 
bahwa dia bertanggung jawab atas perilaku, emosi 
dan automatic thought (AT) yang muncul 

h. Konseli memberikan pemahaman kepada klien 

a. Sesi ini terintegrasi dengan sesi 2. 
Dalam hal ini konseli menerima 
adanya umpan balik dan dorongan 
positif untuk mengetahi apakan 
konseli teah mengalami kemajuan 
proes konseling. 

b. Konseli mendapatkan kesempatan 
untuk penyampaian pekerjaan rumah 
sebagai bukti hasil kerja disiluar 
proses kegiatan konseling 

c. Konseli  memahami automatic thought 
(AT)  

d. Konseli dapat mengenali automatic 
thought (AT) melalui contoh perilaku 
adaptif  

e. Konseli dapat mengidentifikasi 
pikiran-pikiran negatif yang muncul 

f. Konseli memperkuat keyakinan positif 
yang mereka miliki 

g. Konseli dapat mengaitkan hubungan 
antara prilaku, emosi dan automatic 
thought (AT)  

h. Konseli menyadari bahwa dia 
bertanggung jawab atas perilaku, 
emosi dan automatic thought (AT) 

- Catatan 
konselor 

- Materi 
bahasan 
tentang 
Sensitivitas 
Interpersonal. 

- RPL 
konseling 
individu. 

- Pekerjaan 
rumah Grafik 
Perubahan 
Keyakinan 
Sensitivitas 
Interpersomal, 

- Form Evaluasi 
Setiap Sesi, 

- Skala 
Sensitivitas 
Interpersonal 
(SI). 
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tentang penerimaan diri 
i. Konselor memberikan tugas rumah kepada konseli 

yang berkaitan tentang pemahaman belief 
j. Konselor mengajak konseli untuk menghubungkan  

perilaku, emosi, beliefs dan situasi terkait 
permasalahan Sensitivitas Interpersonal 

k. Konselor mengajak konseli untuk memperkuat 
keyakinan positif yang mereka miliki  

l. Konselor menyampaikan bahwa 
pengaruh/konsekuensi emosi konseli tidak 
langsung berasal dari kejadian/pengalaman yang 
mereka alami, melainkan dari keyakinan (beliefs) 
mereka terhadap peristiwa tersebut. 

m. Konselor melakukan evaluasi terhadap pernyataan 
konseli terkait beliefs mereka dan mengajak 
konseli untuk menciptakan keyakinan baru yang 
dapat dikembangkan dengan adanya konsekuensi 
terkait perubahan yaitu lebih adaptif atau 
tidak.Konselor meringkas apa yang telah dibahas 
dalam sesi ke-3 dan mengajak konseli membuat 
kesimpulan yang diahas dalam konseling  

n. Pemberian pekerjaan rumah berupa table ABC 
terkait dengan identifikasi belief Self-Esteem dari 
berbagai macam pengalam yang dialami konseli. 

o. Konseli diminta mengisi skala Sensitivitas 
Interpersonal (SI) 

yang muncul 
i. Konseli belajar tentang penerimaan 

diri  
j. Konseli mengaitkan hubungan antara 

dasar perilaku Sensitivitas 
Interpersonal, emosi, beliefs dan 
situasi yang dirasakan dan 
dilakukannya  

k. Konseli melakukan perdebatan 
(dispute) terhadap permasalahan yang 
konseli alami  

l. Konseli menyadari akan pengaruh 
keyakinan (beliefs) Sensitivitas 
Interpersonal terhadap pengalaman 
atau emosi yang konseli rasakan 

m. Konseli melakukan evaluasi terkait 
dengan beliefs  Sensitivitas 
Interpersonal dan mulai menciptakan 
keyakinan baru dengan harapan 
mendapatkan perubahan kearah yang 
lebih positif atau perubahan yang lebih 
adaptif.  

n. Konseli mampu mepraktikan dan 
mencatat perilaku baru sebagai refleksi 
sesi ke-3   
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KONSELING KOGNITIF-PERILAKU 
Tujuan              : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan Self-Esteem 
Tujuan Khusus: 

1. Mengajak konseli dalam mengidentifikasi automatic thought yang berkaitan dengan permasalhan Self-Esteem 
2. Mengembangkan permasalahan yang menjadi prioritas pemecahan masalah. 
3. Mulai memecahkan permasalahan yang penting pada konseli yakni mengubah pikiran yang terdistorsi sesuai dengan model kognitif  sesui 

dengan A (Activating Event) / situasi, B (Belief about the event) keyakinan inti, C (Consequences) / emosi dan perilaku. 
 

Sesi  Tahap Aktivitas Capaian Keterangan 
4 Mengembangkan 

penyelesaian 
masalah Self-
Esteem dan 
pengarahan pada 
pergeseran diri 
konseli dalam 
mengatasi pikiran  

a. Merefleksikan hasil konseling 
pertemuan sebelumnya 

b. Membahas pekerjaan rumah pada 
pertemuan sebelumnya 

c. Konselor mengajak berfikir sekilas 
tentang self-estem berseta aspek-
aspeknya serta penyesuaian dengan 
permasalhan yang dialami konseli 
saat ini (lampiran 2). 

d. Konselor mengajak konseli untuk 
mengidentifikasi pikiran-pikiran 
negatif yang mungkin muncul dalam 
pengalaman ketika melakukan 
perilaku Self-Esteem  

e. Konselor membacakan beberapa 
contoh situasi perilaku adaftif guna 
mendorong konseli untuk mengenali  
automatic thought (AT). 

a. Sesi ini terintegrasi 
dengan sesi 2 & 3. Dalam 
hal ini konseli menerima 
adanya umpan balik dan 
dorongan positif untuk 
mengetahi apakan konseli 
teah mengalami kemajuan 
proes konseling. 

b. Konseli mendapatkan 
kesempatan untuk 
penyampaian pekerjaan 
rumah sebagai bukti hasil 
kerja disiluar proses 
kegiatan konseling. 

c. Konseli memahami 
automatic thought (AT) 
Self-Esteem 

d. Konseli dapat mengenali 

- Catatan konselor 
- Materi bahasan tentang Self-Esteem. 
- RPL konseling individu. 
- Pekerjaan rumah Grafik Perubahan 

Keyakinan Sensitivitas Interpersomal, 
- Form Evaluasi Setiap Sesi, 
- Skala The Short Form Of Coopersmith 

Self-Esteem Inventory (SF-CSEI). 
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f. Konselor mengenali adanya  
hubungan antara prilaku, emosi dan 
automatic thought (AT) dengan sistem 
beliefs lain yakni core beliefs & 
intermediate beliefs (keyakinan 
menengah: aturan, sikap, asumsi) dan 
berdiskusi untuk mengisi lembar kerja 
ABC (lampiran 6). 

g. Konselor mengajak konseli untuk 
secara khusus melakukan perdebatan 
(dispute) dengan menggunakan 
pertanyaan-pertanyaan sokratik 
(Socratic questioning) (lampiran 3).  

h. Konseli memberikan pemahaman 
kepada klien bahwa dia bertanggung 
jawab atas perilaku, emosi dan 
automatic thought (AT) yang muncul 

i. Konseli memberikan pemahaman 
kepada klien tentang penerimaan diri 

j. Konselor memberikan tugas rumah 
kepada konseli yang berkaitan tentang 
pemahaman belief 

k. Konselor mengajak konseli untuk 
menghubungkan  perilaku, emosi, 
beliefs dan situasi terkait 
permasalahan Self-Esteem. 

l. Konselor mengajak konseli untuk 
memperkuat keyakinan positif yang 

automatic thought (AT) 
melalui contoh perilaku 
adaptif  

e. Konseli dapat 
mengidentifikasi pikiran-
pikiran negatif yang 
muncul 

f. Konseli memperkuat 
keyakinan positif yang 
mereka miliki 

g. Konseli dapat mengaitkan 
hubungan antara prilaku, 
emosi dan automatic 
thought (AT)  

h. Konseli menyadari bahwa 
dia bertanggung jawab 
atas perilaku, emosi dan 
automatic thought (AT) 
yang muncul 

i. Konseli belajar tentang 
penerimaan diri  

j. Konseli mengaitkan 
hubungan antara dasar 
perilaku Self-Esteem 
emosi, beliefs dan situasi 
yang dirasakan dan 
dilakukannya  

k. Konseli melakukan 
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mereka miliki  
m. Konselor menyampaikan bahwa 

pengaruh/konsekuensi emosi konseli 
tidak langsung berasal dari 
kejadian/pengalaman yang mereka 
alami, melainkan dari keyakinan 
(beliefs) mereka terhadap peristiwa 
tersebut. 

n. Konselor melakukan evaluasi 
terhadap pernyataan konseli terkait 
beliefs mereka dan mengajak konseli 
untuk menciptakan keyakinan baru 
yang dapat dikembangkan dengan 
adanya konsekuensi terkait perubahan 
yaitu lebih adaptif atau tidak 

o. Konselor meringkas apa yang telah 
dibahas dalam sesi ke-4 dan mengajak 
konseli membuat kesimpulan yang 
diahas dalam konseling. 

p. Pemberian pekerjaan rumah berupa 
table ABC terkait dengan identifikasi 
belief kecenderungan mobile phone 
addictions dari berbagai macam 
pengalam yang dialami konseli. 

q. Konseli diminta mengisi skala The 
Short Form Of Coopersmith Self-
Esteem Inventory (SF-CSEI) 

perdebatan (dispute) 
terhadap permasalahan 
yang konseli alami  

l. Konseli menyadari akan 
pengaruh keyakinan 
(beliefs) Sensitivitas 
Interpersonal terhadap 
pengalaman atau emosi 
yang konseli rasakan. 

m. Konseli melakukan 
evaluasi terkait dengan 
beliefs  Self-Esteem dan 
mulai menciptakan 
keyakinan baru dengan 
harapan mendapatkan 
perubahan kearah yang 
lebih positif atau 
perubahan yang lebih 
adaptif.  

n. Konseli mampu 
mepraktikan dan mencatat 
perilaku baru sebagai 
refleksi sesi ke-4   
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KONSELING KOGNITIF-PERILAKU 
Tujuan              : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan Self-Esteem 
Tujuan Khusus: 

1. Mengajak konseli dalam mengidentifikasi automatic thought yang berkaitan dengan permasalhan kecenderungan penggunaan mobile 
phone addiction 

2. Mengembangkan permasalahan yang menjadi prioritas pemecahan masalah. 
3. Mulai memecahkan permasalahan yang penting pada konseli yakni mengubah pikiran yang terdistorsi sesuai dengan model kognitif  sesui 

dengan A (Activating Event) / situasi, B (Belief about the event) keyakinan inti, C (Consequences) / emosi dan perilaku. 
 

Sesi  Tahap Aktivitas Capaian Keterangan 
5 Mengembangkan 

penyelesaian 
masalah 
kecenderungan 
penggunaan 
mobile phone 
addiction dan 
pengaranan pada 
pergereran diri 
konseli dalam 
mengatasi pikiran  

a. Merefleksikan hasil konseling pertemuan 
sebelumnya 

b. Membahas pekerjaan rumah pada pertemuan 
sebelumnya 

c. Konselor mengajak berfikir sekilas tentang 
kecenderungan mobile phone acddiction berseta 
aspek-aspeknya serta penyesuaian dengan 
permasalhan yang dialami konseli saat ini (lampiran 
2). 

d. Konselor mengajak konseli untuk mengidentifikasi 
pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul dalam 
pengalaman ketika melakukan perilaku 
kecenderungan mobile phone addiction  

e. Konselor membacakan beberapa contoh situasi 
perilaku adaftif guna mendorong konseli untuk 
mengenali  automatic thought (AT). 

f. Konselor mengenali adanya  hubungan antara 
prilaku, emosi dan automatic thought (AT) dengan 
sistem beliefs lain yakni core beliefs & intermediate 

a. Sesi ini terintegrasi dengan sesi 2 
& 4. Dalam hal ini konseli 
menerima adanya umpan balik dan 
dorongan positif untuk mengetahi 
apakan konseli teah mengalami 
kemajuan proes konseling. 

b. Konseli mendapatkan kesempatan 
untuk penyampaian pekerjaan 
rumah sebagai bukti hasil kerja 
disiluar proses kegiatan konseling. 

c. Konseli  memahami automatic 
thought (AT) Self-Esteem 

d. Konseli dapat mengenali automatic 
thought (AT) melalui contoh 
perilaku adaptif  

e. Konseli dapat mengidentifikasi 
pikiran-pikiran negatif yang 
muncul 

f. Konseli memperkuat keyakinan 

- Catatan konselor 
- Materi bahasan 

tentang mobile 
phone addiction. 

- RPL konseling 
individu. 

- Belief scaling 
- skala Smartphone 

Addiction 
Inventory (SPAI) 
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beliefs (keyakinan menengah: aturan, sikap, asumsi) 
dan berdiskusi untuk mengisi lembar kerja ABC 
(lampiran 6). 

g. Konselor mengajak konseli untuk secara khusus 
melakukan perdebatan (dispute) dengan 
menggunakan pertanyaan-pertanyaan sokratik 
(Socratic questioning) (lampiran 3).  

h. Konseli memberikan pemahaman kepada klien 
bahwa dia bertanggung jawab atas perilaku, emosi 
dan automatic thought (AT) yang muncul 

i. Konseli memberikan pemahaman kepada klien 
tentang penerimaan diri 

j. Konselor memberikan tugas rumah kepada konseli 
yang berkaitan tentang pemahaman belief 

k. Konselor mengajak konseli untuk menghubungkan  
perilaku, emosi, beliefs dan situasi terkait 
permasalahan kecenderungan mobile phone 
addiction. 

l. Konselor mengajak konseli untuk memperkuat 
keyakinan positif yang mereka miliki  

m. Konselor menyampaikan bahwa 
pengaruh/konsekuensi emosi konseli tidak langsung 
berasal dari kejadian/pengalaman yang mereka 
alami, melainkan dari keyakinan (beliefs) mereka 
terhadap peristiwa tersebut. 

n. Konselor melakukan evaluasi terhadap pernyataan 
konseli terkait beliefs mereka dan mengajak konseli 
untuk menciptakan keyakinan baru yang dapat 

positif yang mereka miliki 
g. Konseli dapat mengaitkan 

hubungan antara prilaku, emosi 
dan automatic thought (AT)  

h. Konseli menyadari bahwa dia 
bertanggung jawab atas perilaku, 
emosi dan automatic thought (AT) 
yang muncul 

i. Konseli belajar tentang penerimaan 
diri  

j. Konseli mengaitkan hubungan 
antara dasar perilaku Self-Esteem 
emosi, beliefs dan situasi yang 
dirasakan dan dilakukannya  

k. Konseli melakukan perdebatan 
(dispute) terhadap permasalahan 
yang konseli alami  

l. Konseli menyadari akan pengaruh 
keyakinan (beliefs) kecenderungan 
penggunaan mobile phone 
addiction terhadap pengalaman 
atau emosi yang konseli rasakan. 

m. Konseli melakukan evaluasi terkait 
dengan beliefs  kecenderungan 
mobile phone addiction dan mulai 
menciptakan keyakinan baru 
dengan harapan mendapatkan 
perubahan kearah yang lebih 
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dikembangkan dengan adanya konsekuensi terkait 
perubahan yaitu lebih adaptif atau tidak. 

o. Pekerjaan Rumah  
p. Konseli diminta mengisi skala Smartphone Addiction 

Inventory (SPAI) 

positif atau perubahan yang lebih 
adaptif.  

n. Konseli mampu mepraktikan dan 
mencatat perilaku baru sebagai 
refleksi sesi ke-5   

     

  

 

 

 

 

KONSELING KOGNITIF-PERILAKU 
Tujuan              : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan Self-Esteem 
Tujuan Khusus: 

1. Penguatan pernyataan diri.  
2. Praktik nyata perilaku baru setelah program konseling 
3. Evalusi kegiatan konseling. 

TAHAP AKHIR 
 

Sesi  Tahap Aktivitas Capaian Keterangan 
6 1. Terminasi dan 

Tindak Lanjut 
a. Merefleksikan hasil konseling pertemuan 

sebelumnya 
b. Membahas pekerjaan rumah pada pertemuan 

sebelumnya 
c. Konselor menanyakan perasaan konseli yang 

a. Sesi ini terintegrasi dengan sesi 3 & 5. 
Dalam hal ini konseli menerima adanya 
umpan balik dan dorongan positif untuk 
mengetahi apakan konseli teah 
mengalami kemajuan proes konseling 

- Evaluasi proses 
konseling CBT 

- RPL konseling 
individu 

- Form belief 
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telah melakukan perubahan dan mengajak konseli 
mengisi form skala suasana hati berkaitan dengan 
Self-Esteem (SE) dan Sensitivitas Interpersonal 
(SI), dan kecenderungan terhadap mobile phone 
addiction (MPA) yang di ukur dengan grafik 
perubahan perasaan (lampiran 3). 

d. Konselor mengarahkan kepada konseli untuk 
mencari dan merancangan alternative tertentu 
dalam mengatisipasi hambatan-hambatan yang 
muncul disaat menerapkan perilaku baru. 

e. Konselor mengajak konseli untuk berpikir 
seimbang serta mengajak untuk mampu memiliki 
strategi perilaku dalam mengelola distorsi 
kognitif dan gejalanya.  

f. Mengevaluasi keseluruhan proses konseling yang 
dilakukan dan mengisi evaluasi komperhensif. 

g. Menyampaikan bahwa pertemuan akan segera 
berakhir 

h. Konseli dipersilahkan menyampaikan hal-hal 
yang didapat  selama pertemuan, 

b. Konseli mendapatkan kesempatan untuk 
penyampaian pekerjaan rumah sebagai 
bukti hasil kerja disiluar proses kegiatan 
konseling. 

c. Pengungkapan perasaan setelah proses 
kegiatan konseling berlangsung dan 
melihat hasil pengukuran perasaan 
tersebut dengan adanya perubahan 
melalui skala suasana hati. 

d. Konseli menetahui alternative yang harus 
di persiapkan jika permsalahan konseli 
yang telah siselesaikan ini kembali 
terulang pada dirinya. 

e. Memahami evalusi secara menyeluruh 
dan komprehensif mengenai perubahan 
dan proses konseling yang telah 
dilakukan 

f. Memastikan apakah konseli mencapai 
perubahan yang signifikan dalam 
berpikir atau perubahan tersebut 
disebabkan oleh faktor lain 

scaling  berkaitan 
dengan SE, SI, 
MPA. 

- Form evaluasi 
komperhensif. 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
A. Materi/Topik Bahasan : Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem, 

kecenderungan  
mobile phone addiction 

B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, Sosial 
C. Jenis Layanan : Konseling Individual  
D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengentasan  
E. Pemberi Layanan : Belardo Farjantoky 
F. Tempat Layanan : Ruang Konseling 
G. Waktu : 2x40 Menit / 1 x pertemuan /Sesi I 
H. Alat dan Kelengkapan : Kamera digital, alat tulis 
I. Tujuan Layanan : 

1. Tujuan Umum : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone  
addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan 
Self-Esteem. 

2. Tujuan Khusus : 
a) Membangun hubungan yang akrab antara konselor dan konseli agar 

tercipta saling percaya dan terbuka 
b) Membangun hubungan dan kepercayaan antara konselor dan konseli, 

menormalkan kesulitan yang dialami oleh konseli dan menanamkan 
harapan dalam diri konseli. 

c) Mengatur agenda proses konseling CBT yang akan dilaksanakan. 
d) Menentukan tujuan konseling. 

J. Uraian Kegiatan : 
No Kegiatan Layanan Alokasi Waktu 
1 Kegiatan pendahuluan 

a. Memberikan informasi terkait pertemuan awal 
konseling individu 

b. Perkenalan dan pembinaan dalam hubungan 
kolaboratif pada kegiatan konseling  

c. Konselor mengajak konseli mulai terlibat dalam 
interaksi konseling 

d. Mengisi lembar daftar hadir konseling individu 
(lampiran 1) dan inform concent (lampiran 2) 
konseling individu CBT Konselor. 

e. Konselor menyampaikan kepada konseli terkait 
tujuan kegiatan konseling  

f. Konselor memberikan penghargaan atas ketersediaan 

10 Menit 
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konseli serta partisipasi mereka untuk mengikuti 
konseling CBT. 

g. Pemberian informasi terkait perencanaan konseling 
(agenda dan kesepakatan pelaksanaan koseling serta 
prosedur konseling) yang akan dijalani.  

2  Kegiatan Inti 
a. Konselor menjelaskan program konseling CBT yang 

akan dijalani konseli. 
b. Menanyakan permasalahan konseli yang disesuaikan 

dengan skala Smartphone Addiction Inventory, skala 
the Short Form of Coopersmith Self-Esteem 
Inventory, dan skala sensitivaitas interpersonal yang 
telah diisi dan disesuaikan dirinya.  

c. Konselor menanyakan suasana hati dan mengajak 
konseli mengisi form skala suasana hati berkaitan 
dengan Self-Esteem (SE) dan Sensitivitas 
Interpersonal (SI), dan kecenderungan terhadap 
mobile phone addiction (MPA) (lampiran 3).  

20 Menit 

3 Kegiatan Penutup 
a. Konselor memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk bertanya 
b. Konselor meringkas apa yang telah dibahas dalam 

sesi ke-1 dan mengajak konseli membuat kesimpulan 
yang diahas dalam konseling. 

c. Menyusul jadwal pertemuan lanjutan 
d. Konselor memberikan pekerjaan rumah ke-1 

membuat tujuan  atau sasaran dalam konseling 
(lampiran 5).  

e. Konseli diminta mengisi Evaluasi persesi dengan 
pengisian form (lampiran 4). 

f. Menutup konseling  

10 Menit 

 
K. Sumber/Bahan dan Alat : Daftar hadir, Lembar Inform Concent,  Form 

perasaan  
hati  (SE, SI, MPA), Pekerjaan rumah ke-1 (catatan 
perasaan/ suasana hati yang ketika dirumah), 
Evaluasi persesi dengan pengisian form dan tugas 
tumah. 
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L. Rencana Penilaian :  
1. Penilaian Proses; penilaian terhadap proses pelaksanaan konseling, selama 

proses siswa bersikap aktif, antusias dan terlibat dalam seluruh kegiatan 
(terlampir 4). 

2. Penilaian hasil dengan interview : 
• Understanding : Pemahaman  baru  apa  yang diperoleh konseli 
• Comfort : Bagaimana perasaan konseli setelah mengikuti   

konseling 
• Action : Apa yang akan dilakukan konseli setelah proses  

konseling 
 

Semarang, …………… 2019 
Konselor, 
 
 
 
 
……………………………... 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

A. Materi/Topik Bahasan : Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem,   
kecenderungan mobile phone addiction 

B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, Sosial 
C. Jenis Layanan : Konseling Individual  
D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengentasan  
E. Pemberi Layanan : Belardo Farjantoky 
F. Tempat Layanan : Ruang Konseling 
G. Waktu : 2x40 Menit / 1 x pertemuan /Sesi 2 
H. Alat dan Kelengkapan : Kamera digital, alat tulis 
I. Tujuan Layanan : 

1. Tujuan Umum : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone  
addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan 
Self-Esteem. 

2. Tujuan Khusus : 
a) Mengidentifikasi kesalahan berfikir yang dimiliki oleh konseli 

sehingga disadarai pikiran-pikiran yang terdistorsi terkait 
kecenderungan penggunaan mobile phone addiction memalui 
Sensitivitas Interpersonal dan Self-Esteem yang perlu ditangani 

b) Memperkuat model kognitif dan mempertegas keyakinan initi (core 
belief), keyakinan menengah (intermediate belief) dan automatic 
thought pada konseli 

c) Pengumpulan data tambahan untuk membantu membentuk dan 
memberikan pemahaman konsep pada konseli. 

J. Uraian Kegiatan : 
No Kegiatan Layanan Alokasi Waktu 
1 Kegiatan pendahuluan 

a. Penerimaan: situasi konseling sejak awal menjadi 
tanggung jawab konseli, untuk itu konselor 
menyadarkan konseli 

b. Rapport dan penstrukturan, mengisi lembar daftar 
hadir konseling individu (lampiran 1 sesi 1).  

c. Merefleksikan hasil konseling pertemuan sebelumnya 
d. Membahas pekerjaan rumah pada pertemuan 

sebelumnya. 

10 Menit 

2  Kegiatan Inti 
a. Konselor menjelaskan program konseling CBT yang 

20 Menit 
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akan dijalani konseli. 
b. Peninjauan permasalhan mendasar tentang masalah 

Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem, bersertra 
kecenderungan mobile phone addiction yang dialami 
konseli saat ini. 

c. Konselor mengajak konseli, menganalisis terkait, 
dengan situasi, belief dan konsekuensi dari perilaku 
Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem, bersertra 
kecenderungan mobile phone addiction dilakukan oleh 
konseli. 

d. Konselor dan konseli mengidentifikasi emosi negatif 
yang menggangu dan pikiran yang terkait  

e. Konselor mengajak konseli untuk membedakan 
berbagai macam emosi yang dialaminya 

f. Konselor menjelaskan prinsip-prinsip ABC (lapiran 
1). 

g. Konselor menjelaskan bahwa orang yang memiliki 
pikiran yang berbeda dapat menghasilkan perasaan 
dan tindakan yang berbeda dalam situasi yang sama 

h. Konselor mengajak berfikir sekilas tentang 
Sensitivitas Interpersonal berseta aspek-aspeknya 
serta penyesuaian dengan permasalhan yang dialami 
konseli saat ini (lamiran 2). 

3 Kegiatan Penutup 
a. Konselor memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 
b. Konselor meringkas apa yang telah dibahas dalam sesi 

ke-2 dan mengajak konseli membuat kesimpulan yang 
diahas dalam konseling. 

c. Menyusul jadwal pertemuan lanjutan 
d. Pemberian pekerjaan rumah, catatan permasalahan diri 

berugugan sengan Sensitivitas Interpersonal (lampiran 
4). 

e. Konseli diminta mengisi Evaluasi persesi dengan 
pengisian form (lampiran 3). 

f. Menutup konseling  

10 Menit 
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K. Sumber/Bahan dan Alat : Daftar hadir, Prinsip ABC, Pembahasan singkat  
Sensitivitas Interpersonal Evaluasi persesi dengan 
pengisian form dan Pekerjaan rumah (catatan 
permasalahan ketika di rumah). 

L. Rencana Penilaian :  
1. Penilaian Proses; penilaian terhadap proses pelaksanaan konseling, selama 

proses siswa bersikap aktif, antusias dan terlibat dalam seluruh kegiatan 
(terlampir 3). 

2. Penilaian hasil dengan interview : 
• Understanding : Pemahaman  baru  apa  yang diperoleh konseli 
• Comfort : Bagaimana perasaan konseli setelah mengikuti 

konseling 
• Action : Apa yang akan dilakukan konseli setelah proses 

konseling 
 

Semarang, …………… 2019 
Konselor, 
 
 
 
 
……………………………... 
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COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY (CBT) 

Apa sih CBT? 
CBT merupakan singkatan dari cognitive behavior therapy atau terapi kognitif 
perilaku. Terapi ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah 
melalui kerjasama antara klien dan terapis. Tugas terapis disini hanya 
membimbing klien untuk mengeksplor masalah serta penyelesaian masalah yang 
klien hadapi. Klien sendiri dianggap sebagai pihak yang paling mengenali 
masalahnya dan mengetahui cara penyelesaiannya karena sudah berhadapan 
langsung dengan masalah ini. Oleh karena itu dituntut kerjsama, kejujuran, dan 
keterbukaan dalam menjalanakn terapi ini. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah 
menjadikan klien terapis bagi diri sendiri sehingga dapat menghadapi masalah 
yang muncul selanjutnya tanpa bantuan terapis. 
Bagaimana cara kerja CBT? 
CBT melihat adanya 4 aspek berkaitan yang bekerja ketika individu menghadapi 
suatu situasi. Aspek itu adalah pemikiran (semua hal yang berjalan di benak 
individu), emosi (perasaan yang dialami individu), reaksi fisik (respon-respon 
fisik yang muncul), dan perilaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suatu situasi terkadang dianggap tidak menyenangkan/mengancam/menimbulkan 
tekanan karena adanya ‘kesalahan’ kerja dari salah satu aspek dan hal ini 
mempengaruhi proses interaksi yang terjadi di antara keempat aspek itu. 
Contoh kasus: Ana merasa tertekan ketika diminta untuk melakukan presentasi di 
depan kelas. Ia berpikir bahwa jika ia berbicara di depan kelas, ia akan membuat 
kesalahan dan seluruh kelas akan menertawakan dirinya. Ana pun merasa cemas 
dan takut untuk menghadapi presentasi tersebut. Jantungnya berdegup kencang, 
tangannya bergetar, dan perutnya mulas. Ana pun akhirnya melakukan presentasi 
dan karena ketegangannya, Ana menjadi terbata-bata saat menyampaikan 
presentasi, urutan pembicaraan idak tepat dan pemikiran Ana menjadi kenyataan. 
Berdasarkan kasus di atas, terlihat bahwa terjadi sebuah ‘kesalahan’ kerja pada 
proses berpikir Ana. Ana memikirkan suatu kejadian buruk yang mungkin muncul 
(dirinya membuat kesalahan dan seluruh kelas menertawakannya) saat ia 
berhadapan dengan situasi tertentu (presentasi di depan kelas). Padahal pemikiran 
Ana tersebut belum terbukti kebenarannya, namun hal ini mempengaruhi emosi 
Ana (cemas dan takut), reaksi fisik Ana (jantung berdegup kencang, tangan 
bergetar, perut mulas), dan perilakunya (terbata-bata dan urutan pembicaraan 
tidak tepat) sehingga akhirnya kejadian buruk tersebut benar-benar terjadi. 
Seandainya 

Situasi 

Pemikiran 

Perilaku  

Emosi 

Lampiran 2 
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 Ana saat itu menyadari bahwa pemikirannya kurang tepat dan dapat memberikan 
pemikiran yang lebih netral terhadap situasi tersebut, kemungkinan besar Ana 
dapat menjadi lebih tenang dalam menyampaikan presentasi dan kejadian buruk 
ini tidak terjadi. 
CBT berusaha mengidentifikasi proses interaksi yang terjadi dan mengidentifikasi 
letak ‘kesalahan’ tersebut sehingga interpretasi terhadap suatu situasi dapat 
berubah menjadi lebih positif, menyenangkan, dan tidak menimbulkan tekanan. 

 

Prinsip ABC 

Prinsip dasarnya adalah emosi dan perilaku seseorang adalah hasil dari pikiran 
dan belief individu. Keadaan tersebut dapat di jelaskan dengan melalui konsep 
ABC: 

A : Activate (Merepresentasikan kejadian atau pengalaman) 
B : Belief (Merepresentasikan belief/keyakinanseseorang tentang A) 
C:  Consequence (Merepresentasikan emosi dan perilaku yang muncul karena B 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
Automatic Thought 

 Pikiran Otomastis dari apa yang 
dilihatnya dari kejadian ”A” 

situasi yang terjadi.  
”Seperti; fikiran negatif terhadap 

pribadi”  
 

Core Belief  
hal yang paling mendasar dan hal 
ini terbentuk melalu pengalaman 
yang pernah dialami dan proses 
interaksi yang terjadi sejak masa 
awal kehidupan individu. Dimana 

terdapat dua kategorinya: tidak 
mampu dan tidak disayang.  

“Seperti; aku pasti tidak mampu” 
 

Intermediet Belief 
 bagaimana sikap, asumsi dan 

aturan-aturan yang mempengaruhi 
”C”perilaku atau emosi subyek. 

Seperti; aku pasti gagal, aku tidak 
tahan dan pasti tidak bisa 

mengerjakan” 

 

A 
Activate  

Situasi yang 
terjadi, 
berupa 

peristiwa 
aktual yang 
terjadi atau 

yang 
dialami 

individu) 
Contoh 
”Ujian”  

C 
Consequence 
Konsekuensi: 
Dapat berupa 
apa pun yang 

dipikirkan atau 
dipercayai oleh 

adanya  
keyakinan ”B”. 

Seperti; 
gelisah, 

bingung, tdak 
bisa tidur. 
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Pembahasan singkat Sensitivitas Interpersonal  
 

Sensitif merupakan suatu anggapan sifat yang lebih pada kepekaan pada rasa 
diri yang dimiliki individu, namun keadaan tersebut berbeda ketika telah di 
hadapkan dengan suatu hal yang lain. Dimana akan mengalami suatu 
permasalahan dalam diri. Menurut Marin and Miller (2013) menjelaskan bahwa 
Sensitivitas Interpersonal merupakan sifat yang dimiliki seseorang dimana adanya 
kekhawatiran yang meliputi individu karena adanya evalusi dari sosial yang 
negatif. 

Sejalan dengan Bell & Freeman (2014) bahwa Sensitivitas Interpersonal 
merupakan suatu kepekaan yang berlebih terhadap kerentanan perasaan yang 
dimiliki oleh individu ketika telah berhadapan atau berinterkasi secara langsung 
dengan orang lain yang disebabkan adanya suatu kritikan atau penolakan dari 
orang lain. Sama halnya dengan Al Hadi, Myhr, & Russell (2010) Sensitivitas 
Interpersonal adalah suatu perasaan yang mengacu pada ketidak mampuan dalam 
diri dan inferioritas pribadi yang dalam hal ini adanya perasaan mebandingkan 
diri khusnya dengan orang lain, sehingga yang terjadi seseorang tersebut menjadi 
merasa ketidak mampuan dalam diri, merasa rendah ketika berinteraksi langsung 
dengan orang lain. 

Menurut Derogatis, Rickels, & Rock (1976) dimana terdapat beberapa aspek 
yang dapat dilihat sebagai acuan dalam mengetahui seseorang yang mengalami 
Sensitivitas Interpersonal, yakni: 

a. Self-Destruction (Perusakan Diri) 
Dalam hal ini seseorang merasakan bahwa dengan adanya suatu kritikan dan 
penolakan memberikan efek pada review diri yang negatif. Dimana individu 
akan merasa bahwa dirinya tidak sesuai dengan harapan yang orang lain, 
tidak pantas serta merasa adanya ketidak singkronan diri dengan 
lingkungannya, hingga menyebabkan timbulnya pikiran perasaan yang 
negatif pada diri inividu sendiri. 

b. Feeling of Anxiety (Perasaan Gelisah) 
Perasaan gelaisah selalu mebayangi pada seseorang yang mengalami 
sensitive, dimana kegelisaan tersebut akan berpengaruh pada kognisi dan 
meberikan efek pada perasaan yang negatif terhadap respon yang diberikan 
orang lain. Biasanya individu tersebut merasa tidak tenang ketika bersama 
orang lain.  

c. Inconvenience During Interpersonal Interactions (Ketidak Nyamanan Selama 
Interaksi Antar Pribadi) 
Kepekaan yang membuat seseorang menjadi tidak nyaman memberikan efek 
pada suatu anggapan yang selalu negatif, sehingga ketika dalam lingkungan 
tersebut perasaan yang dimliki dan pikiran pun akan menjadi negatif. 
Keadaan tersebut akan membuat perasaan tidak aman dan merasa ada tekanan 
dari lingkungan terhadap dirinya hingga mengakibatkan penghindaran dari 
lingkungan tersebut, menjaga jarak, bahkan mengurangi dalam 
berkomunikasi langsung. 

 

Lampiran 3 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
A. Materi/Topik Bahasan : Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem, 

kecenderungan  
mobile phone addiction 

B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, Sosial 
C. Jenis Layanan : Konseling Individual  
D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengentasan  
E. Pemberi Layanan : Belardo Farjantoky 
F. Tempat Layanan : Ruang Konseling 
G. Waktu : 2x40 Menit / 1 x pertemuan /Sesi 3 
H. Alat dan Kelengkapan : Kamera digital, alat tulis 
I. Tujuan Layanan : 

1. Tujuan Umum : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone  
addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan 
Self-Esteem. 

2. Tujuan Khusus : 
a) Mengajak konseli dalam mengidentifikasi automatic thought yang baru 

berkaitan dengan permasalhan Sensitivitas Interpersonal 
b) Mengembangkan permasalahan yang menjadi prioritas pemecahan 

masalah. 
c) Mulai memecahkan permasalahan yang penting pada konseli yakni 

mengubah pikiran yang terdistorsi sesuai dengan model kognitif  sesui 
dengan A (Activating Event) / situasi, B (Belief about the event) 
kepercayaan, C (Consequences) / emosi dan perilaku. 

J. Uraian Kegiatan : 
No Kegiatan Layanan Alokasi Waktu 
1 Kegiatan pendahuluan 

a. Penerimaan: situasi konseling sejak awal menjadi 
tanggung jawab konseli, untuk itu konselor 
menyadarkan konseli 

b. Rapport dan penstrukturan, mengisi lembar daftar hadir 
konseling individu (lampiran 1 pada sesi 1).  

c. Merefleksikan hasil konseling pertemuan sebelumnya 
d. Membahas pekerjaan rumah pada pertemuan 

sebelumnya 

10 Menit 

2  Kegiatan inti 
a. Konselor mengajak konseli untuk mengidentifikasi 

pikiran-pikiran negatif yang mungkin muncul dalam 

20 Menit 
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pengalaman ketika melakukan perilaku Sensitivitas 
Interpersonal  

b. Konselor membacakan beberapa contoh situasi perilaku 
adaftif guna mendorong konseli untuk mengenali  
automatic thought (AT) baru. 

c. Konselor mengenali adanya  hubungan antara prilaku, 
emosi dan automatic thought (AT) dengan sistem beliefs 
lain yakni core beliefs & intermediate beliefs (keyakinan 
menengah: aturan, sikap, asumsi) dan berdiskusi untuk 
mengisi lembar kerja ABC (lampiran 4). 

d. Konselor mengajak konseli untuk secara khusus 
melakukan perdebatan (dispute) dengan menggunakan 
pertanyaan-pertanyaan sokratik (Socratic questioning) 
(lamiran 1) 

e. Konseli memberikan pemahaman kepada klien bahwa dia 
bertanggung jawab atas perilaku, emosi dan automatic 
thought (AT) yang muncul 

f. Konseli memberikan pemahaman kepada klien tentang 
penerimaan diri 

g. Konselor memberikan tugas rumah kepada konseli yang 
berkaitan tentang pemahaman belief 

h. Konselor mengajak konseli untuk menghubungkan  
perilaku, emosi, beliefs dan situasi terkait permasalahan 
Sensitivitas Interpersonal 

i. Konselor mengajak konseli untuk memperkuat keyakinan 
positif yang mereka miliki  

j. Konselor menyampaikan bahwa pengaruh/konsekuensi 
emosi konseli tidak langsung berasal dari 
kejadian/pengalaman yang mereka alami, melainkan dari 
keyakinan (beliefs) mereka terhadap peristiwa tersebut. 

k. Konselor melakukan evaluasi terhadap pernyataan 
konseli terkait beliefs mereka dan mengajak konseli 
untuk menciptakan keyakinan baru yang dapat 
dikembangkan dengan adanya konsekuensi terkait 
perubahan yaitu lebih adaptif atau tidak. 

3 Kegiatan Penutup 
a. Konselor memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 
b. Konselor meringkas apa yang telah dibahas dalam sesi 

ke-3 dan mengajak konseli membuat kesimpulan yang 

10 Menit 
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diahas dalam konseling. 
c. Menyusul jadwal pertemuan lanjutan 
d. Konselor menanyakan suasana hati dan mengajak konseli 

mengisi form skala suasana hati setelah pelasanaan 
kegiatan konseling berkaitan dengan Sensitivitas 
Interpersonal (SI) (Lampiran 3 pada sesi 1).. 

e. Pemberian pekerjaan rumah berupa Grafik Perubahan 
Keyakinan Sensitivitas Interpersomal (lampiran 2) dari 
berbagai macam pengalam yang dialami konseli. 

a. Konseli diminta mengisi Evaluasi persesi dengan 
pengisian form (lampiran 3). 

f.  Skala Sensitivitas Interpersonal (SI) (lampiran 5). 
g. Menutup konseling  

 
K. Sumber/Bahan dan Alat : Daftar hadir, Panduan Pertanyaan sokratec, 

Pembahasan singkat Sensitivitas Interpersonal, 
Evaluasi persesi dengan pengisian form, Grafik 
Perubahan Keyakinan, Sensitivitas Interpersonal, 
skala Sensitivitas Interpersonal (SI). 

L. Rencana Penilaian :  
1. Penilaian Proses; penilaian terhadap proses pelaksanaan konseling, selama 

proses siswa bersikap aktif, antusias dan terlibat dalam seluruh kegiatan 
(terlampir 4). 

2. Penilaian hasil dengan interview : 
• Understanding : Pemahaman  baru  apa  yang diperoleh konseli 
• Comfort : Bagaimana perasaan konseli setelah mengikuti 

konseling 
• Action : Apa yang akan dilakukan konseli setelah proses 

konseling 
 

Semarang, …………… 2019 
Konselor, 
 
 
 
 
……………………………... 
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Panduan Pertanyaan Socratic 
1. Apakan berfikir……….. itu penting? 
2. Apakan dengan mempertahankan berfikir…….. membuat anda merasa 

nyaman atau tidak? 
3. Dapatkah anda jelaskan mengapa anda mengatakan (nyaman/ tidak nyaman) 

tersebut? 
4. Apakan dengan berfikir………akan membantu atau mempermudah dalam 

kehidupan sehari-hari? 
5. Jika mempertahankan ………..tersebut tidak nyaman apakan akan tetap di 

pertahankan? 
6. Apa yang Anda pikirkan adalah persoalan utama disini ? 
7. Apakah dapat dicontohkan? 
8. Mengapa Anda katakan hal itu ? 
9. Bagaimana Anda tahu? 
10. Bagaimana Anda berpikir bahwa hal itu benar? 
11. Anda mempunyai bukti-bukti tentang hal itu? 
12. Dapatkah Anda menjelaskan alasan Anda pada kami? 
13. Apa yang mendorong Anda terhadap keyakinan itu? 
14. Apakah Anda akan merubah pikiran Anda? 
15. Tetapi, cukup baikah bukti-bukti tersebut untuk keyakinan tersebut? 
16. Bisakah Anda mengambil cara lain itu ? 
17. Apkah ada suatu alternatif? 

 

Lampiran 2 
 



151 

 

 



152 

 

 



153 

 

 



154 

 

  



155 

 

 



156 

 

 

 



157 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

A. Materi/Topik Bahasan : Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem, 
kecenderungan  

mobile phone addiction 
B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, Sosial 
C. Jenis Layanan : Konseling Individual  
D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengentasan  
E. Pemberi Layanan : Belardo Farjantoky 
F. Tempat Layanan : Ruang Konseling 
G. Waktu : 2x40 Menit / 1 x pertemuan /Sesi 4 
H. Alat dan Kelengkapan : Kamera digital, alat tulis 
I. Tujuan Layanan : 

1. Tujuan Umum : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone  
addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan 
Self-Esteem. 

2. Tujuan Khusus : 
a) Mengajak konseli dalam mengidentifikasi automatic thought yang baru 

berkaitan dengan permasalhan Self-Esteem 
d) Mengembangkan permasalahan yang menjadi prioritas pemecahan 

masalah. 
e) Mulai memecahkan permasalahan yang penting pada konseli yakni 

mengubah pikiran yang terdistorsi sesuai dengan model kognitif  sesui 
dengan A (Activating Event) / situasi, B (Belief about the event) 
kepercayaan, C (Consequences) / emosi dan perilaku... 

J. Uraian Kegiatan : 
No Kegiatan Layanan Alokasi 

Waktu 
1 Kegiatan pendahuluan 

a. Penerimaan: situasi konseling sejak awal menjadi 
tanggung jawab konseli, untuk itu konselor menyadarkan 
konseli 

b. Rapport dan penstrukturan, mengisi lembar daftar hadir 
konseling individu (lampiran 1 pada sesi 1).  

c. Merefleksikan hasil konseling pertemuan sebelumnya 
d. Membahas pekerjaan rumah pada pertemuan sebelumnya 

10 Menit 

2  Kegiatan inti 
a. Konselor mengajak berfikir sekilas tentang self-estem 
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berseta aspek-aspeknya serta penyesuaian dengan 
permasalhan yang dialami konseli saat ini (lampiran 2). 

b. Konselor mengajak konseli untuk mengidentifikasi pikiran-
pikiran negatif yang mungkin muncul dalam pengalaman 
ketika melakukan perilaku Self-Esteem  

c. Konselor membacakan beberapa contoh situasi perilaku 
adaftif guna mendorong konseli untuk mengenali  automatic 
thought (AT). 

d. Konselor mengenali adanya  hubungan antara prilaku, emosi 
dan automatic thought (AT) dengan sistem beliefs lain yakni 
core beliefs & intermediate beliefs (keyakinan menengah: 
aturan, sikap, asumsi) dan berdiskusi untuk mengisi lembar 
kerja ABC (lampiran 6). 

e. Konselor mengajak konseli untuk secara khusus melakukan 
perdebatan (dispute) dengan menggunakan pertanyaan-
pertanyaan sokratik (Socratic questioning) (lampiran 3).  

f. Konseli memberikan pemahaman kepada klien bahwa dia 
bertanggung jawab atas perilaku, emosi dan automatic 
thought (AT) yang muncul 

g. Konseli memberikan pemahaman kepada klien tentang 
penerimaan diri 

h. Konselor memberikan tugas rumah kepada konseli yang 
berkaitan tentang pemahaman belief 

i. Konselor mengajak konseli untuk menghubungkan perilaku, 
emosi, beliefs dan situasi terkait permasalahan Self-Esteem. 

j. Konselor mengajak konseli untuk memperkuat keyakinan 
positif yang mereka miliki  

k. Konselor menyampaikan bahwa pengaruh/konsekuensi 
emosi konseli tidak langsung berasal dari 
kejadian/pengalaman yang mereka alami, melainkan dari 
keyakinan (beliefs) mereka terhadap peristiwa tersebut. 

l. Konselor melakukan evaluasi terhadap pernyataan konseli 
terkait beliefs mereka dan mengajak konseli untuk 
menciptakan keyakinan baru yang dapat dikembangkan 
dengan adanya konsekuensi terkait perubahan yaitu lebih 
adaptif atau tidak 

 

3 Kegiatan Penutup 
a. Konselor memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 
b. Konselor meringkas apa yang telah dibahas dalam sesi ke-4 

10 Menit 
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dan mengajak konseli membuat kesimpulan yang diahas 
dalam konseling. 

c. Menyusul jadwal pertemuan lanjutan 
d. Konselor menanyakan suasana hati dan mengajak konseli 

mengisi form skala suasana hati setelah pelasanaan kegiatan 
konseling berkaitan dengan Self-Esteem (SE) (Lampiran 3 
pada sesi 1). 

e. Pemberian pekerjaan rumah berupa Grafik Perubahan 
Keyakinan Self-Esteem (lampiran 4) dari berbagai macam 
pengalam yang dialami konseli. 

f. Konseli diminta mengisi Evaluasi persesi dengan pengisian 
form (lampiran 5). 

g. Skala The Short Form Of Coopersmith Self-Esteem 
Inventory (SF-CSEI) (lampiran 7). 

h. Menutup konseling  
 

K. Sumber/Bahan dan Alat : Daftar hadir, Panduan Pertanyaan sokratec,  
Pembahasan singkat Self-Esteem (harga Diri), 
Evaluasi persesi dengan pengisian form, Grafik 
Perubahan Keyakinan, Skala The Short Form Of 
Coopersmith Self-Esteem Inventory (SF-CSEI). 

L. Rencana Penilaian :  
21 Penilaian Proses; penilaian terhadap proses pelaksanaan konseling, selama 

proses siswa bersikap aktif, antusias dan terlibat dalam seluruh kegiatan 
(terlampir 4). 

22 Penilaian hasil dengan interview (terlampir : 
• Understanding : Pemahaman  baru  apa  yang diperoleh konseli 
• Comfort : Bagaimana perasaan konseli setelah mengikuti  

konseling 
• Action : Apa yang akan dilakukan konseli setelah proses 

konseling  
 

Semarang, …………… 2019 
Konselor, 
 
 
 
 
……………………………...  
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Pembahasan Singkat Self-Esteem (harga diri) 
 

Menurut Rosenbreg (1965: 30) Self-Esteem merupakan bagaimana cara 
seseorang dalam menggambarkan sikap secara global baik secara positif maupun 
negatif terkait dengan diri, dimana seseorang tersebut dapat menggamati sisi-sisi 
lain yang telihat pada keunggulan maupun kekurangan pada diri, sehingga orang 
tersebut mengetauhi akan dirinya, sadar akan kebaikan atau pun keburukan diri 
dan menerima apa yang dilihatnya dengan tanpa rasa penyesalan dengan kondisi 
dirinya (self-acceptance). Sedangkan Menurut Coopersmith (1967: 4-5) 
menjelaskan bahwasannya: Self-Esteem merupakan evaluasi yang dibiasakan oleh 
individu dalam melihat dirinya sendiri yang berhubungan sikap diri dalam 
menerima atau menolak, dimana menunjukan pada kemampuannya, kesuksesan 
dan keberhargaan yang sesuai dengan dirinya sendiri. 
Menurut Coopershmit (1967: 38-44) apek-aspek dalam Self-Esteem ada 4 yakni: 
a. Power (Kekuatan)  

Power merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengatur 
(kontrol) dan mempengaruhi orang lain. power atau kekuasan tersebut dapat 
ditandai dengan kemampuan seseorang dalam mengarahkan, mempengaruhi 
dan mengendalikan atas dirinya sendiri dan orang lain yang menjadi bagian 
dari pengarahan yang dilakukannya. Power tersebut dapat diunggkapkan 
melalui penghornatan yang diterima dari orang lain dengan pendapat yang 
berkualitas serta layaknya hak, ide yang diterima sebagai dukungan dari 
lingkungannya 

b. Significance (Keberartian) 
Significance merupakan keberartian yang dimiliki seseorang dimana lebih 
merujuk pada adanya kepedulian, perhatian, cinta dan afeksi yang diterima 
oleh seseorang dari lingkungannya atau orang lain. Hal tersebut merupakan 
wujud sebuah tanda penghargaan dan penerimaan orang lain yang sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnya kepopularitasan seseorang tersebut. Dalam 
penerimaan juga memberikan dorongan tersendiri bagi seseorang ketika ia 
mengalami permasalahan, ungkapan kasih sayang, kehangatan antar sesama, 
adanya respon positif sesuai dengan keadaan seseorang tersebut.  

c. Virtue (Kebijakan) 
Virtue merupakan suatu ketaatan yang berlandaskan pada nilai-nilai 
keagamaan, moral serta etika yang berlaku di lingkungan individu. Maksudnya 
dimana seseorang dianggap sukses akan menaati dan menjauhi segala hal yang 
telah digariskan atau telah dituliskan dalam kebijakan baik secara tersirat 
maupun tersurat sesuai dengan aturan yang ada dalam lingkungan tersebut.  

d. Competence (kompetensi) 
competence merupakan tuntutan dalam pencapaian prestasi, berupa tujuan yang 
berdasarkan atas pribadi dan lingkungannya. Keadaan tersebut ditandai dengan 
adanya usaha dan perfoma diri dalam pencapaian tujuan yang sesuai dengan tevel 
kesulitasan tugas dan tingkatan usia. Layaknya seorang remaja, yang selalu 
berusaha dengan kemauan, dan kemampuannya, yang melibatkan perasaan 
tenang, dorongan positif dari tingkat kesulitan tugas untuk lebih terpacu dalam 
peningkatan keberhasilan penyeseaian tugasnya. 

Lampiran 2 
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Panduan Pertanyaan Socratic 
1. Apakan berfikir……….. itu penting? 

2. Apakan dengan mempertahankan berfikir…….. membuat anda merasa 
nyaman atau tidak? 

3. Dapatkah anda jelaskan mengapa anda mengatakan (nyaman/ tidak nyaman) 
tersebut? 

4. Apakan dengan berfikir………akan membantu atau mempermudah dalam 
kehidupan sehari-hari? 

5. Jika mempertahankan ………..tersebut tidak nyaman apakan akan tetap di 
pertahankan? 

6. Apa yang Anda pikirkan adalah persoalan utama disini ? 
7. Apakah dapat dicontohkan? 
8. Mengapa Anda katakan hal itu ? 
9. Bagaimana Anda tahu? 
10. Bagaimana Anda berpikir bahwa hal itu benar? 
11. Anda mempunyai bukti-bukti tentang hal itu? 
12. Dapatkah Anda menjelaskan alasan Anda pada kami? 
13. Apa yang mendorong Anda terhadap keyakinan itu? 
14. Apakah Anda akan merubah pikiran Anda? 
15. Tetapi, cukup baikah bukti-bukti tersebut untuk keyakinan tersebut? 
16. Bisakah Anda mengambil cara lain itu ? 
17. Apkah ada suatu alternatif? 

 

Lampiran 3 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

A. Materi/Topik Bahasan : Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem, 
kecenderungan  

mobile phone addiction 
B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, Sosial 
C. Jenis Layanan : Konseling Individual  
D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengentasan  
E. Pemberi Layanan : Belardo Farjantoky 
F. Tempat Layanan : Ruang Konseling 
G. Waktu : 2x40 Menit / 1 x pertemuan /Sesi 5 
H. Alat dan Kelengkapan : Kamera digital, alat tulis 
I. Tujuan Layanan : 

1 Tujuan Umum : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone  
addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan 
Self-Esteem. 

2 Tujuan Khusus : 
a. Mengajak konseli dalam mengidentifikasi automatic thought  yang baru 

berkaitan dengan permasalhan kecenderungan mobile phone addiction 
b. Mengembangkan permasalahan yang menjadi prioritas pemecahan 

masalah. 
c. Mulai memecahkan permasalahan yang penting pada konseli yakni 

mengubah pikiran yang terdistorsi sesuai dengan model kognitif  sesui 
dengan A (Activating Event) / situasi, B (Belief about the event) 
kepercayaan, C (Consequences) / emosi dan perilaku. 

J. Uraian Kegiatan : 
No Kegiatan Layanan Alokasi 

Waktu 
1 Kegiatan pendahuluan 

i. Penerimaan: situasi konseling sejak awal menjadi tanggung 
jawab konseli, untuk itu konselor menyadarkan konseli 

j. Rapport dan penstrukturan, mengisi lembar daftar hadir 
konseling individu (lampiran 1 pada sesi 1).  

k. Merefleksikan hasil konseling pertemuan sebelumnya 
l. Membahas pekerjaan rumah pada pertemuan sebelumnya 

10 
Menit 

2  Kegiatan inti 
a. Konselor mengajak berfikir sekilas tentang kecenderungan 

mobile phone acddiction berseta aspek-aspeknya serta 
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penyesuaian dengan permasalhan yang dialami konseli saat ini 
(lampiran 1). 

b. Konselor mengajak konseli untuk mengidentifikasi pikiran-
pikiran negatif yang mungkin muncul dalam pengalaman 
ketika melakukan perilaku kecenderungan mobile phone 
addiction  

c. Konselor membacakan beberapa contoh situasi perilaku adaftif 
guna mendorong konseli untuk mengenali  automatic thought 
(AT). 

d. Konselor mengenali adanya  hubungan antara prilaku, emosi 
dan automatic thought (AT) dengan sistem beliefs lain yakni 
core beliefs & intermediate beliefs (keyakinan menengah: 
aturan, sikap, asumsi) dan berdiskusi untuk mengisi lembar 
kerja ABC (lampiran 5). 

e. Konselor mengajak konseli untuk secara khusus melakukan 
perdebatan (dispute) dengan menggunakan pertanyaan-
pertanyaan sokratik (Socratic questioning) (lampiran 2).  

f. Konseli memberikan pemahaman kepada klien bahwa dia 
bertanggung jawab atas perilaku, emosi dan automatic thought 
(AT) yang muncul 

g. Konseli memberikan pemahaman kepada klien tentang 
penerimaan diri 

h. Konselor memberikan tugas rumah kepada konseli yang 
berkaitan tentang pemahaman belief 

i. Konselor mengajak konseli untuk menghubungkan  perilaku, 
emosi, beliefs dan situasi terkait permasalahan kecenderungan 
mobile phone addiction. 

j. Konselor mengajak konseli untuk memperkuat keyakinan 
positif yang mereka miliki  

k. Konselor menyampaikan bahwa pengaruh/konsekuensi emosi 
konseli tidak langsung berasal dari kejadian/pengalaman yang 
mereka alami, melainkan dari keyakinan (beliefs) mereka 
terhadap peristiwa tersebut. 

l. Konselor melakukan evaluasi terhadap pernyataan konseli 
terkait beliefs mereka dan mengajak konseli untuk 
menciptakan keyakinan baru yang dapat dikembangkan dengan 
adanya konsekuensi terkait perubahan yaitu lebih adaptif atau 
tidak 

 

3 Kegiatan Penutu 
a. Konselor memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

10 
Menit 



170 

 

bertanya 
b. Konselor meringkas apa yang telah dibahas dalam sesi ke-5 

dan mengajak konseli membuat kesimpulan yang diahas dalam 
konseling. 

c. Menyusul jadwal pertemuan lanjutan. 
d. Konselor menanyakan suasana hati dan mengajak konseli 

mengisi form skala suasana hati setelah pelasanaan kegiatan 
konseling berkaitan dengan mobile phone acddiction (lampiran 
2 pada sesi 1). 

e. Pemberian pekerjaan rumah berupa Grafik Perubahan 
Keyakinan mobile phone addiction (lampiran 4) dari berbagai 
macam pengalam yang dialami konseli. 

f. Konseli diminta mengisi Evaluasi persesi dengan pengisian 
form (lampiran 5). 

g. Skala Smartphone Addiction Inventory (SPAI) (lampiran 6). 
h. Menutup konseling  
 

K. Sumber/Bahan dan Alat : Daftar hadir, Panduan Pertanyaan sokratec,  
Pembahasan singkat Kecenderunga mobile phone 
addiction Perubahan Keyakinan mobile phone 
addiction, Skala Smartphone Addiction Inventory 
(SPAI), Form Evaluasi Setiap Sesi. 

L. Rencana Penilaian :  
3. Penilaian Proses; penilaian terhadap proses pelaksanaan konseling, selama 

proses siswa bersikap aktif, antusias dan terlibat dalam seluruh kegiatan 
(terlampir 4). 

4. Penilaian hasil dengan interview : 
• Understanding : Pemahaman  baru  apa  yang diperoleh konseli 
• Comfort : Bagaimana perasaan konseli setelah mengikuti  

konseling 
• Action : Apa yang akan dilakukan konseli setelah proses 

konseling 
 
Semarang, …………… 2019 
Konselor, 
 
 
 
 
……………………………... 
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Panduan Pertanyaan Socratic 
1. Apakan berfikir……….. itu penting? 

2. Apakan dengan mempertahankan berfikir…….. membuat anda merasa 
nyaman atau tidak? 

3. Dapatkah anda jelaskan mengapa anda mengatakan (nyaman/ tidak nyaman) 
tersebut? 

4. Apakan dengan berfikir………akan membantu atau mempermudah dalam 
kehidupan sehari-hari? 

5. Jika mempertahankan ………..tersebut tidak nyaman apakan akan tetap di 
pertahankan? 

6. Apa yang Anda pikirkan adalah persoalan utama disini ? 
7. Apakah dapat dicontohkan? 
8. Mengapa Anda katakan hal itu ? 
9. Bagaimana Anda tahu? 
10. Bagaimana Anda berpikir bahwa hal itu benar? 
11. Anda mempunyai bukti-bukti tentang hal itu? 
12. Dapatkah Anda menjelaskan alasan Anda pada kami? 
13. Apa yang mendorong Anda terhadap keyakinan itu? 
14. Apakah Anda akan merubah pikiran Anda? 
15. Tetapi, cukup baikah bukti-bukti tersebut untuk keyakinan tersebut? 
16. Bisakah Anda mengambil cara lain itu ? 
17. Apkah ada suatu alternatif? 

  

Lampiran 3 
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RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN  
BIMBINGAN DAN KONSELING 

 
 

A. Materi/Topik Bahasan : Sensitivitas Interpersonal, Self-Esteem, 
kecenderungan  

mobile phone addiction 
B. Bidang Bimbingan  : Pribadi, Sosial 
C. Jenis Layanan : Konseling Individual  
D. Fungsi Layanan : Pemahaman dan Pengentasan  
E. Pemberi Layanan : Belardo Farjantoky 
F. Tempat Layanan : Ruang Konseling 
G. Waktu : 2x40 Menit / 1 x pertemuan /Sesi 6 
H. Alat dan Kelengkapan : Kamera digital, alat tulis 
I. Tujuan Layanan : 

1. Tujuan Umum : Untuk mereduksi kecenderungan mobile phone 
addiction melalui Sensitivitas Interpersonal dan Self-Esteem. 

2. Tujuan Khusus : 
a) Penguatan pernyataan diri. 
b) Praktik nyata perilaku baru setelah program konseling 
c) Evalusi kegiatan konseling. 

J. Uraian Kegiatan : 
 

No Kegiatan Layanan Alokasi 
Waktu 

1 Kegiatan pendahuluan 
a. Penerimaan: situasi konseling sejak awal menjadi tanggung 

jawab konseli, untuk itu konselor menyadarkan konseli 
b. Rapport dan penstrukturan, mengisi lembar daftar hadir 

konseling individu (lampiran 1 pada sesi 1).  
c. Merefleksikan hasil konseling pertemuan sebelumnya 
d. Membahas pekerjaan rumah pada pertemuan sebelumnya 

10 
Menit 

2  
 

Kegiatan inti 
a. Konselor menanyakan perasaan konseli yang telah 

melakukan perubahan dan mengajak konseli mengisi form 
skala suasana hati berkaitan dengan Self-Esteem (SE) dan 
Sensitivitas Interpersonal (SI), dan kecenderungan terhadap 
mobile phone addiction (MPA) yang di ukur dengan grafik 
perubahan perasaan (lampiran 3 pada sesi 1). 

b. Konselor mengarahkan kepada konseli untuk mencari dan 
merancangan alternative tertentu dalam mengatisipasi 

20 
Menit 
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hambatan-hambatan yang muncul disaat menerapkan perilaku 
baru. 

c. Konselor mengajak konseli untuk berpikir seimbang serta 
mengajak untuk mampu memiliki strategi perilaku dalam 
mengelola distorsi kognitif dan gejalanya 

3 Kegiatan Penutup 
a. Konselor memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya 
b. Konselor meringkas apa yang telah dibahas dalam sesi ke-6 

dan mengajak konseli membuat kesimpulan yang diahas dalam 
konseling. 

c. Mengevaluasi keseluruhan proses konseling yang dilakukan 
dan mengisi form evaluasi komperhensif (lampiran 1). 

d. Menyampaikan bahwa pertemuan akan segera berakhir 
e. Konseli dipersilahkan menyampaikan hal-hal yang didapat  

selama pertemuan 
f. Menutup konseling  

10 
Menit 

 

K. Sumber/Bahan dan Alat : Daftar hadir, Form Perasaan Hati  (SE, SI, MPA),   
Formevaluasi Komprehensif. 

L. Rencana Penilaian :  
1. Penilaian Proses; penilaian terhadap proses pelaksanaan konseling, selama 

proses siswa bersikap aktif, antusias dan terlibat dalam seluruh kegiatan 
(terlampir 4). 

2. Penilaian hasil dengan interview : 
• Understanding : Pemahaman  baru  apa  yang diperoleh konseli 
• Comfort : Bagaimana perasaan konseli setelah mengikuti  

konseling 
• Action : Apa yang akan dilakukan konseli setelah proses 

konseling 
 
 

Semarang, …………… 2019 
Konselor, 
 
 
 
 
……………………………... 

  



181 

 

  

Lampiran 1 
 



182 

 

 

 

 



183 

 

Interpersonal Sensitivity Scale from SCL-90 

No. Item Translate 1 Translate 2 Kesimpulan 
1 Feeling critical of others Merasa kritis terhadap orang lain Feeling critical of others Merasa kritis terhadap orang lain 
2 Feeling shy or uneasy with 

the opposite sex 
Merasa malu atau gelisah dengan 
lawan jenis 

Feeling shy or uneasy with the 
opposite sex  

Merasa malu atau gelisah 
dengan lawan jenis 

3 Your feelings being easily 
hurt 

Perasaan Anda mudah terluka Your feeling easily gets hurt Perasaan Anda mudah terluka 

4 Feeling others do not 
understand you or are 
unsympathetic 

Merasa orang lain tidak mengerti 
Anda atau tidak simpatik 

Feeling that others do not 
understand or are unsympathetic 

Merasa orang lain tidak mengerti 
Anda atau tidak simpatik 

5 Feeling that people are 
unfriendly or dislike you 

Merasa bahwa orang-orang tidak 
ramah atau tidak menyukai Anda 

Feeling that people are 
unfriendly or dislike you 

Merasa bahwa orang-orang tidak 
ramah atau tidak menyukai Anda 

6 Feeling inferior to others Merasa lebih rendah daripada orang 
lain 

Feeling inferior to others Merasa lebih rendah daripada 
orang lain 

7 Feeling uneasy when people 
are watching or talking about 
you 

Merasa tidak nyaman ketika orang-
orang menonton atau berbicara 
tentang Anda 

Feeling uncomfortable when 
people are watching or talking 
about you 

Merasa tidak nyaman ketika 
orang-orang menonton atau 
berbicara tentang Anda 

8 Feeling very self-conscious 
with others 

Merasa sangat canggung dengan 
orang lain 

Feeling very self-conscious with 
others 

Merasa sangat canggung dengan 
orang lain 

9 Feeling uncomfortable about 
eating or drinking in public 

Merasa tidak nyaman ketika makan 
atau minum di tempat umum 

Feeling uncomfortable when 
eating or drinking in public 
space 

Merasa tidak nyaman ketika 
makan atau minum di tempat 
umum 
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The the Short Form of the Coopersmith Self-Esteem Inventory (SF-CSEI) 

No. Item Translate 1 Translate 2 Kesimpulan 
1 Things usually do not bother me  Hal-hal yang biasanya tidak 

mengganggu saya 
Things usually do not bother 
me 

Hal-hal yang biasanya tidak 
mengganggu saya 

2 I find it very hard to talk in front 
of the class/a group 

Saya merasa sangat sulit untuk 
berbicara di depan kelas/kelompok 

I find it very hard to talk in 
front of the class/group 

Saya merasa sangat sulit untuk 
berbicara di depan 
kelas/kelompok 

3 There are lots of things about 
myself I’d change if I could 

Ada banyak hal tentang diri saya 
yang akan diubah saya jika saya bisa 

There are lots of things about 
myself I’d change if I could 

Ada banyak hal tentang diri saya 
yang akan saya ubah jika saya 
bisa 

4 I can make up my mind without 
too much trouble 

Saya dapat mengambil keputusan 
tanpa terlalu banyak kesulitan 

I can make up my mind 
without too much trouble 

Saya dapat mengambil 
keputusan tanpa terlalu banyak 
kesulitan 

5 I am a lot of fun to be with Saya adalah orang yang sangat 
menyenangkan 

I am a lot of fun to be with Saya adalah orang yang sangat 
menyenangkan 

6 I get easily upset at home Saya mudah kesal di rumah I get easily upset at home Saya mudah kesal di rumah 
7 It takes me a long time to get used 

to anything new 
Butuh waktu lama untuk 
membiasakan diri dengan sesuatu 
yang baru 

It takes me a long time to get 
used to anything new 

Butuh waktu lama untuk 
membiasakan diri dengan 
sesuatu yang baru 

8 I am popular with kids/people my 
own age 

Saya populer dengan anak-
anak/orang-orang seusia saya 

I am popular with 
kids/people my own age 

Saya populer dengan anak-
anak/orang-orang seusia saya 

9 My parents/family usually 
consider my feelings 

Orang tua/keluarga saya biasanya 
mempertimbangkan perasaan saya 

My parents/family usually 
consider my feelings 

Orang tua/keluarga saya 
biasanya mempertimbangkan 
perasaan saya 

10 I give in very easily Saya menyerah dengan sangat 
mudah 

I give in very easily Saya menyerah dengan sangat 
mudah 

11 My parents/family expect too 
much of me 

Orang tua/keluarga saya terlalu 
berharap pada saya 

My parents/family expect too 
much of me 

Orang tua/keluarga saya terlalu 
berharap pada saya 

12 It is pretty tough to be me Cukup sulit menjadi saya It is pretty tough to be me Cukup sulit menjadi saya 

184 
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13 Things are all mixed up in my life Banyak hal bercampur-aduk dalam 
hidup saya 

Things are all mixed up in 
my life 

Banyak hal bercampur-aduk 
dalam hidup saya 

14 Kids usually follow my ideas Anak-anak biasanya mengikuti ide 
saya 

Kids usually follow my ideas Anak-anak biasanya mengikuti 
ide saya 

15 I have a low opinion of myself Saya memiliki pendapat yang rendah 
tentang diri saya sendiri 

I have a low opinion of 
myself 

Saya memiliki pendapat yang 
rendah tentang diri saya sendiri 

16 There are many times when I 
would like to leave home 

Seringkali saya ingin meninggalkan 
rumah 

There are many times when I 
would like to leave home 

Seringkali saya ingin 
meninggalkan rumah 

17 I often feel upset in school/work Saya sering merasa kesal di 
sekolah/tempat kerja 

I often feel upset in 
school/work 

Saya sering merasa kesal di 
sekolah/tempat kerja 

18 I am not as nice-looking as most 
people 

Saya tidak semenarik kebanyakan 
orang 

I am not as nice-looking as 
most people 

Saya tidak semenarik 
kebanyakan orang 

19 If I have something to say, I 
usually say it 

Jika saya memiliki sesuatu untuk 
dikatakan, saya biasanya 
mengatakannya 

If I have something to say, I 
usually say it 

Jika saya memiliki sesuatu untuk 
dikatakan, saya biasanya 
mengatakannya 

20 My parents/family understand me Orang tua/keluarga saya mengerti 
saya 

My parents/family 
understand me 

Orang tua/keluarga saya 
mengerti saya 

21 Most people are better liked than 
me 

Orang lain lebih banyak disukai 
daripada saya 

Others are more likable than 
me 

Orang lain lebih banyak disukai 
daripada saya 

22 I usually feel as if my 
parents/family are pushing me 

Saya biasanya merasa seolah-olah 
orang tua/keluarga saya memaksa 
saya 

I usually feel as if my 
parents/family are pushing 
me 

Saya biasanya merasa seolah-
olah orang tua/keluarga saya 
memaksa saya 

23 I often get discouraged in 
school/work 

Saya sering berkecil hati di 
sekolah/tempat kerja 

I often get discouraged in 
school/work 

Saya sering berkecil hati di 
sekolah/tempat kerja 

24 I often wish I were someone else Saya sering berharap saya adalah 
orang lain 

I often wish I were someone 
else 

Saya sering berharap saya adalah 
orang lain 

25 I can’t be depended on Saya tidak bisa diandalkan I can’t be depended on Saya tidak bisa diandalkan 
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Smartphone Addiction Inventory (SPAI) 

No. Item Translate 1 Translate 2 Kesimpulan 
1 I was told more than once that I 

spent too much time on 
smartphone. 

Saya diberi tahu lebih dari sekali 
bahwa saya menghabiskan terlalu 
banyak waktu untuk smartphone. 

I was told more than once that 
I spent too much time on 
smartphone. 

Saya diberi tahu lebih dari 
sekali bahwa saya 
menghabiskan terlalu banyak 
waktu untuk smartphone. 

2 I feel uneasy once I stop 
smartphone for a certain period 
of time. 

Saya merasa gelisah ketika saya 
berhenti menggunakan smartphone 
untuk jangka waktu tertentu. 

I feel uneasy when I stop using 
smartphone for certain period 
of time. 

Saya merasa gelisah ketika 
saya berhenti menggunakan 
smartphone untuk jangka 
waktu tertentu. 

3 I find that I have been hooking 
on smartphone longer and 
longer. 

Saya merasa bahwa saya semakin 
kecanduan smartphone  

I feel that I have been getting 
hooked on smartphone. 

Saya merasa bahwa saya 
semakin kecanduan 
smartphone 

4 I feel restless and irritable when 
the smartphone is unavailable. 

Saya merasa gelisah dan mudah 
marah ketika smartphone tidak 
tersedia. 

I feel restless and irritable 
when the smartphone is 
unavailable. 

Saya merasa gelisah dan 
mudah marah ketika 
smartphone tidak tersedia 

5 I feel very vigorous upon 
smartphone use regardless of the 
fatigues experienced.  

Saya merasa sangat bersemangat 
ketika menggunakan smartphone 
terlepas dari rasa capek yang dialami 
saya. 

I feel very vigorous when 
using smartphone regardless of 
the fatigues that I experience. 

Saya merasa sangat 
bersemangat ketika 
menggunakan smartphone 
terlepas dari rasa capek yang 
dialami saya. 

6 I use smartphone for a longer 
period of time and spend more 
money than I had intended.  

Saya menggunakan smartphone 
untuk jangka waktu yang lebih lama 
dan menghabiskan lebih banyak 
uang daripada yang dimaksudkan 
saya. 

I use smartphone for a longer 
period of time and spend more 
money than I had intended. 

Saya menggunakan 
smartphone untuk jangka 
waktu yang lebih lama dan 
menghabiskan lebih banyak 
uang daripada yang 
dimaksudkan saya. 

7 Although using smartphone has 
brought negative effects on my 

Meskipun menggunakan smartphone 
telah memberikan efek negatif 

Although using smartphone 
has brought negative effects on 

Meskipun menggunakan 
smartphone telah 
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interpersonal relationships, the 
amount of time spent on Internet 
remains unreduced.  

terhadap hubungan interpersonal, 
jumlah waktu yang dihabiskan untuk 
internet tetap tidak berkurang 

my interpersonal relationships, 
the amount of time spent on 
internet remains unreduced. 

memberikan efek negatif 
terhadap hubungan 
interpersonal, jumlah waktu 
yang dihabiskan untuk 
internet tetap tidak berkurang 

8 I have slept less than four hours 
due to using smartphone more 
than once. 

Saya tidur kurang dari empat jam 
karena saya menggunakan 
smartphone lebih dari satu kali. 

I have slept less than four 
hours due to using smartphone 
more than once. 

Saya tidur kurang dari empat 
jam karena saya 
menggunakan smartphone 
lebih dari satu kali. 

9 I have increased substantial 
amount of time using 
smartphone per week in recent 3 
months. 

Waktu penggunaan smartphone 
setiap minggu meningkat secara 
substansial selama 3 bulan terakhir. 

The amount of time using 
smartphone per week has 
increased substantially in 
recent 3 months. 

Waktu penggunaan 
smartphone setiap minggu 
meningkat secara substansial 
selama 3 bulan terakhir. 

10 I feel distressed or down once I 
cease using smartphone for a 
certain period of time.  

Saya merasa tertekan atau sedih 
ketika saya berhenti menggunakan 
smartphone untuk jangka waktu 
tertentu. 

I feel distressed or down once I 
cease using smartphone for a 
certain period of time. 

Saya merasa tertekan atau 
sedih ketika saya berhenti 
menggunakan smartphone 
untuk jangka waktu tertentu. 

11 I fail to control the impulse to 
use smartphone. 

Saya gagal mengatur keinginan saya 
untuk menggunakan smartphone. 

I fail to control the impulse to 
use smartphone. 

Saya gagal mengatur 
keinginan saya untuk 
menggunakan smartphone. 

12 I find myself indulged on the 
smartphone at the cost of 
hanging out with friends. 

Saya merasa diri saya lebih 
menikmati smartphone dengan 
mengorbankan jalan-jalan bersama 
teman-teman 

I find myself more indulged on 
the smartphone at the cost of 
hanging out with friends. 

Saya merasa diri saya lebih 
menikmati smartphone 
dengan mengorbankan jalan-
jalan bersama teman-teman 

13 I feel aches and soreness in the 
back or eye discomforts due to 
excessive smartphone use. 

Saya merasa sakit dan nyeri di 
punggung atau mata terasa tidak 
nyaman karena penggunaan 
smartphone yang berlebihan. 

I feel aches and soreness in the 
back or my eyes feel 
uncomfortable due to excessive 
smartphone use. 

Saya merasa sakit dan nyeri 
di punggung atau mata saya 
terasa tidak nyaman karena 
penggunaan smartphone yang 
berlebihan. 

14 The idea of using smartphone Gagasan menggunakan smartphone The idea of using smartphone Gagasan menggunakan 
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comes as the first thought on 
mind when waking up each 
morning.  

muncul sebagai pemikiran pertama 
ketika bangun setiap pagi 

comes as the first thought on 
mind when waking up each 
morning. 

smartphone muncul sebagai 
pemikiran pertama ketika 
bangun setiap pagi 

15 To use smartphone has exercised 
certain negative effects on my 
schoolwork or job performance. 

Penggunaan smartphone telah 
menimbulkan efek negatif tertentu 
pada tugas sekolah atau kinerja saya. 

The use of smartphone has 
brought certain negative effects 
on my schoolwork or job 
performance. 

Penggunaan smartphone telah 
menimbulkan efek negatif 
tertentu pada tugas sekolah 
atau kinerja saya. 

16 I feel missing something after 
stopping smartphone for a 
certain period of time. 

Saya merasa kehilangan sesuatu 
setelah berhenti menggunakan 
smartphone untuk jangka waktu 
tertentu. 

I feel missing something after 
stopping to use smartphone for 
a certain period of time. 

Saya merasa kehilangan 
sesuatu setelah berhenti 
menggunakan smartphone 
untuk jangka waktu tertentu. 

17 My interaction with family 
members is decreased on 
account of smartphone use. 

Interaksi saya dengan anggota 
keluarga berkurang karena 
penggunaan smartphone. 

My interaction with family 
members is decreased on 
account of smartphone use. 

Interaksi saya dengan anggota 
keluarga berkurang karena 
penggunaan smartphone. 

18 My recreational activities are 
reduced due to smartphone use. 

Aktivitas rekreasi saya berkurang 
karena penggunaan smartphone. 

My recreational activities are 
reduced due to smartphone use. 

Aktivitas rekreasi saya 
berkurang karena penggunaan 
smartphone. 

19 I feel the urge to use my 
smartphone again right after I 
stopped using it 

Saya merasa ada dorongan yang kuat 
untuk kembali menggunakan 
smartphone saya tepat setelah saya 
berhenti menggunakannya 

I feel the urge to use my 
smartphone again right after I 
stopped using it 

Saya merasa ada dorongan 
yang kuat untuk kembali 
menggunakan smartphone 
saya tepat setelah saya 
berhenti menggunakannya 

20 My life would be joyless hadn’t 
there been smartphone. 

Hidup saya tidak akan bahagia jika 
tidak ada smartphone. 

My life would be joyless 
hadn’t there been smartphone. 

Hidup saya tidak akan 
bahagia jika tidak ada 
smartphone. 

21 Surfing the smartphone has 
exercised negative effects on my 
physical health. For example, 
viewing smartphone when 
crossing the street; fumbling 

Berselancar di smartphone telah 
memberikan efek negatif pada 
kesehatan fisik saya. Misalnya, 
melihat smartphone saat melintasi 
jalan, meraba-raba smartphone saat 

Surfing the smartphone has 
exercised negative effects on 
my physical health, for 
example, viewing smartphone 
when crossing the street; 

Berselancar di smartphone 
telah memberikan efek 
negatif pada kesehatan fisik 
saya. Misalnya, melihat 
smartphone saat melintasi 
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with one’s smartphone while 
driving or waiting, and resulted 
in danger. 

mengemudi atau menunggu; dan itu 
mengakibatkan bahaya. 

fumbling with one’s 
smartphone while driving or 
waiting; and it has resulted in 
danger. 

jalan, meraba-raba 
smartphone saat mengemudi 
atau menunggu; dan itu 
mengakibatkan bahaya. 

22 I try to spend less time on 
smartphone, but the efforts were 
in vain.  

Saya mencoba mengurangi waktu 
untuk menggunakan smartphone, 
tetapi upaya itu sia-sia. 

I try to spend less time on 
smartphone, but the efforts 
were in vain.  

Saya mencoba mengurangi 
waktu untuk menggunakan 
smartphone, tetapi upaya itu 
sia-sia. 

23 I make it a habit to use 
smartphone and the sleep quality 
and total sleep time decreased.  

Saya membuatnya menjadi kebiasaan 
untuk menggunakan smartphone. 
Akibatnya, kualitas tidur dan jumlah 
waktu tidur menurun. 

I make it a habit to use 
smartphone. As the result, the 
sleep quality and total sleep 
time decreased. 

Saya membuatnya menjadi 
kebiasaan untuk 
menggunakan smartphone. 
Akibatnya, kualitas tidur dan 
jumlah waktu tidur menurun. 

24 I need to spend an increasing 
amount of time on smartphone to 
achieve same satisfaction as 
before. 

Saya perlu menghabiskan lebih 
banyak waktu dengan smartphone 
untuk mencapai kepuasan yang sama 
seperti sebelumnya. 

I need to spend more time on 
smartphone to achieve same 
satisfaction as before. 

Saya perlu menghabiskan 
lebih banyak waktu dengan 
smartphone untuk mencapai 
kepuasan yang sama seperti 
sebelumnya. 

25 I can not have meal without 
smartphone use. 

Saya tidak bisa makan tanpa 
menggunakan smartphone. 

I cannot have meal without 
using smartphone. 

Saya tidak bisa makan tanpa 
menggunakan smartphone. 

26 I feel tired on daytime due to 
late-night use of smartphone.  

Saya merasa lelah di siang hari 
karena menggunakan smartphone 
sampai larut malam. 

I feel tired on daytime due to 
late-night use of smartphone. 

Saya merasa lelah di siang 
hari karena menggunakan 
smartphone sampai larut 
malam. 
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Skala Ineterpersonal Sensitivity 

 

Pilihlah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia dan paling sesuai 

dengan Saudara dengan memberi tanda lingkar ( 4 ) pada pilihan yang tersedia. 

Adapun pilhan jawaban yang disediakan adalah: 

0 : TIDAK SAMA SEKALI  
1 : JARANG SEKALI  
2 : SEKALI-SEKALI  
3 : SERING  
4 : SERING SEKALI  

SEBERAPA BESAR ANDA TERGANGGU 
OLEH KARENA HAL-HAL BERIKUT: T

ID
A

K
 S

A
M

A
 

SE
K

A
L

I 

JA
R

A
N

G
  

SE
K

A
L

I  

SE
K

A
L

I-
K

A
L

I 
SE

R
IN

G
  

SE
R

IN
G

 
SE

K
A

L
I 

1 Saya merasa kritis terhadap orang lain 0 1 2 3 4 
2 Saya merasa malu atau gelisah dengan lawan jenis 0 1 2 3 4 
3 Perasaan saya mudah terluka 0 1 2 3 4 
4 Saya  merasa orang lain tidak mengerti atau tidak 

simpatik  0 1 2 3 4 

5 Saya merasa bahwa orang-orang tidak ramah atau 
tidak menyukai 0 1 2 3 4 

6 Saya merasa lebih rendah daripada orang lain 0 1 2 3 4 
7 Saya merasa tidak nyaman ketika ditonton atau 

dibicarakan orang lain.  0 1 2 3 4 

8 Saya merasa sangat canggung dengan orang lain 0 1 2 3 4 
9 Saya merasa tidak nyaman ketika makan atau minum 

di tempat umum 0 1 2 3 4 
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Skala The Short Form Of Coopersmith Self-Esteem Inventory (SF-CSEI) 

 

Baca masing-masing pernyataan berikut ini, periksa kolom "seperti saya" 

jika itu menggambarkan bagaimana Anda biasanya merasa dan kolom "tidak 

seperti saya" jika tidak menggambarkan bagaimana biasanya Anda rasakan. 

Berikan tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan di lembar 

jawaban jika jawaban sesuai dengan keadaan Anada saat ini. 

 

 Seperti 
saya 

Tidak 
seperti saya 

1. Hal-hal yang biasanya tidak mengganggu saya ________ ________ 
2. Saya merasa sangat sulit untuk berbicara di depan 

kelas/kelompok 
________ ________ 

3. Ada banyak hal tentang diri ini yang akan saya ubah 
jika bisa 

________ ________ 

4. Saya dapat mengambil keputusan tanpa terlalu 
banyak kesulitan 

________ ________ 

5. Saya adalah orang yang sangat menyenangkan ________ ________ 
6. Saya mudah kesal di rumah ________ ________ 
7. Butuh waktu lama untuk membiasakan diri dengan 

sesuatu yang baru 
________ ________ 

8. Saya populer dengan anak-anak/orang-orang yang 
seumuran 

________ ________ 

9. Orang tua/keluarga biasanya mempertimbangkan 
perasaan saya 

________ ________ 

10. Saya menyerah dengan sangat mudah ________ ________ 
11. Orang tua/keluarga terlalu berharap pada saya ________ ________ 
12. Cukup sulit menjadi saya ________ ________ 
13. Banyak hal bercampur-aduk dalam hidup saya ________ ________ 
14. Anak-anak biasanya mengikuti ide saya ________ ________ 
15. Saya memiliki pendapat yang rendah tentang diri 

sendiri 
________ ________ 

16. Saya ingin meninggalkan rumah ________ ________ 
17. Saya merasa kesal di sekolah ________ ________ 
18. Saya tidak semenarik kebanyakan orang ________ ________ 
19. Jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka ________ ________ 
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segera mengatakannya 
20. Orang tua/keluarga mengerti saya ________ ________ 
21. Orang lain lebih banyak disukai daripada saya ________ ________ 
22. Saya biasanya merasa seolah-olah orang tua/keluarga 

memaksa 
________ ________ 

23. Saya merasa berkecil hati ketika di sekolah ________ ________ 
24. Saya berharap menjadi orang lain ________ ________ 
25. Saya tidak bisa diandalkan ________ ________ 
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Apakah anda telah menggunakan  internet  selama tiga bulan terakhir*?  

[ *Catatan. Rentang Waktu dapat ditentukan oleh peneliti atau pengguna] 

   YA  (Lanjutkan menjawab pertanyaan bagian 2) 

   TIDAK (Selesai) 

Pilihlah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia dan paling sesuai 

dengan Saudara dengan memberi tanda check list (√) pada pilihan yang tersedia. 

Adapun pilhan jawaban yang disediakan adalah: 
 

STS : Jika anda Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan tersebut  
KS : Jika anda Kurang Sesuai dengan pernyataan tersebut 
S : Jika anda Sesuai dengan pernyataan tersebut 
SS : Jika anda Sangat Sesuai dengan pernyataan tersebut 
  

No Pernyataan STS KS S SS 
1 Saya diberi tahu lebih dari sekali bahwa terlalu banyak 

menghabiskan waktu untuk smartphone. 
    

2 Saya merasa gelisah ketika berhenti menggunakan 
smartphone untuk jangka waktu tertentu. 

    

3 Saya merasakan bahwa semakin kecanduan dengan 
smartphone 

    

4 Saya merasa gelisah dan mudah marah ketika 
smartphone tidak tersedia 

    

5 Saya merasa sangat bersemangat ketika menggunakan 
smartphone meskipun merasa sangat lelah. 

    

6 Saya menggunakan smartphone untuk jangka waktu 
yang lebih lama dan menghabiskan lebih banyak uang 
daripada yang alokasikan sebelumnya. 

    

7 Meskipun menggunakan smartphone telah memberikan 
efek negatif terhadap hubungan interpersonal, jumlah 
waktu yang saya habiskan untuk menggunakan internet 
tetap tidak berkurang 

    

8 Saya tidur kurang dari empat jam karena menggunakan 
smartphone lebih dari satu kali. 

    

9 Waktu penggunaan smartphone setiap minggu 
meningkat secara nyata selama 3 bulan terakhir. 

    

10 Saya merasa tertekan atau sedih ketika berhenti 
menggunakan smartphone untuk jangka waktu tertentu. 

    

11 Saya gagal mengatur keinginan untuk menggunakan 
smartphone. 

    

12 Saya merasa lebih menikmati smartphone daripada 
mengorbankan jalan-jalan bersama teman-teman 
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13 Saya merasakan sakit dan pegal yang tidak nyaman di 
punggung atau mata karena penggunaan smartphone 
secara berlebihan. 

    

14 Hal pertaman yang saya pikirkan ketika bangun pagi 
adalah menggunakan smartphone. 

    

15 Penggunaan smartphone telah menimbulkan efek 
negatif tertentu pada tugas sekolah atau kinerja saya. 

    

16 Saya merasa kehilangan sesuatu setelah berhenti 
menggunakan smartphone untuk jangka waktu tertentu. 

    

17 Interaksi saya dengan anggota keluarga berkurang 
karena penggunaan smartphone. 

    

18 Aktivitas rekreasi saya berkurang karena penggunaan 
smartphone. 

    

19 Saya merasa ada dorongan yang kuat untuk kembali 
menggunakan smartphone tepat setelah berhenti 
menggunakannya 

    

20 Hidup saya tidak akan bahagia jika tidak ada 
smartphone. 

    

21 Menggunakan smartphone telah memberikan dampak 
negatif pada kesehatan fisik saya. Misalnya, melihat 
smartphone saat melintasi jalan, meraba-raba 
smartphone saat mengemudi atau menunggu, dan itu 
mengakibatkan bahaya.. 

    

22 Saya mencoba mengurangi waktu untuk menggunakan 
smartphone, tetapi upaya itu sia-sia. 

    

23 Saya menjadikan penggunaan smartphone sebagai suatu 
kebiasaan. Akibatnya, kualitas tidur dan jumlah waktu 
tidur menurun. 

    

24 Saya perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan 
smartphone untuk mencapai kepuasan yang telah saya 
peroleh sebelumnya. 

    

25 Saya tidak bisa makan tanpa menggunakan smartphone.     
26 Saya merasa lelah di siang hari karena menggunakan 

smartphone sampai larut malam. 
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HASIL VALIDITAS SKALA INTERPERSONAL SENSITIVITY 

 
Correlations 

 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Item_9 total 

Item_1 Pearson Correlation 1 ,446** ,308** ,386** ,496** ,406** ,342** ,287** ,132 ,684** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,150 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Item_2 Pearson Correlation ,446** 1 ,254** ,302** ,214* ,269** ,322** ,434** ,132 ,613** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,005 ,001 ,019 ,003 ,000 ,000 ,150 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Item_3 Pearson Correlation ,308** ,254** 1 ,429** ,295** ,249** ,315** ,200* ,035 ,564** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,005  ,000 ,001 ,006 ,000 ,029 ,708 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Item_4 Pearson Correlation ,386** ,302** ,429** 1 ,529** ,484** ,348** ,382** -,024 ,696** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,797 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Item_5 Pearson Correlation ,496** ,214* ,295** ,529** 1 ,482** ,290** ,208* ,076 ,653** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,019 ,001 ,000  ,000 ,001 ,023 ,410 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Item_6 Pearson Correlation ,406** ,269** ,249** ,484** ,482** 1 ,345** ,402** ,131 ,696** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,006 ,000 ,000  ,000 ,000 ,153 ,000 
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N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Item_7 Pearson Correlation ,342** ,322** ,315** ,348** ,290** ,345** 1 ,375** ,140 ,642** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000  ,000 ,127 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Item_8 Pearson Correlation ,287** ,434** ,200* ,382** ,208* ,402** ,375** 1 ,089 ,606** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,029 ,000 ,023 ,000 ,000  ,335 ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

Item_9 Pearson Correlation ,132 ,132 ,035 -,024 ,076 ,131 ,140 ,089 1 ,324** 

Sig. (2-tailed) ,150 ,150 ,708 ,797 ,410 ,153 ,127 ,335  ,000 

N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

total Pearson Correlation ,684** ,613** ,564** ,696** ,653** ,696** ,642** ,606** ,324** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HASIL VALIDITAS SKALA SHORT SELF-ESTEEM 
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HASIL VALIDITAS SKALA MOBILE PHONE ADDICTION 
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HASIL VALIDITAS SKALA INTERPERSONAL SENSITIVITY 
 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 120 100,0 

Excludeda 0 ,0 
Total 120 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 
,784 ,788 9 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
Item_1 2,43 1,158 120 
Item_2 2,63 1,310 120 
Item_3 2,94 1,298 120 
Item_4 2,55 1,249 120 
Item_5 2,28 1,270 120 
Item_6 2,47 1,408 120 
Item_7 3,34 1,363 120 
Item_8 2,51 1,152 120 
Item_9 2,47 1,359 120 
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HASIL VALIDITAS SKALA SHORT SEL-ESTEEM 

 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 120 100,0 

Excludeda 0 ,0 
Total 120 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 
,705 ,704 25 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
Item_1 1,45 ,500 120 
Item_2 1,57 ,498 120 
Item_3 1,69 ,464 120 
Item_4 1,58 ,495 120 
Item_5 1,84 ,367 120 
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Item_6 1,36 ,482 120 
Item_7 1,65 ,479 120 
Item_8 1,60 ,492 120 
Item_9 1,58 ,496 120 
Item_10 1,63 ,484 120 
Item_11 1,64 ,482 120 
Item_12 1,53 ,501 120 
Item_13 1,43 ,496 120 
Item_14 1,43 ,498 120 
Item_15 1,63 ,484 120 
Item_16 1,71 ,456 120 
Item_17 1,68 ,470 120 
Item_18 1,56 ,499 120 
Item_19 1,73 ,448 120 
Item_20 1,78 ,419 120 
Item_21 1,50 ,502 120 
Item_22 1,69 ,464 120 
Item_23 1,61 ,490 120 
Item_24 1,63 ,486 120 
Item_25 1,71 ,456 120 
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HASIL VALIDITAS SKALA MOBILE PHONE ADDICTION 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 120 100,0 

Excludeda 0 ,0 
Total 120 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 
,928 26 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
Item_1 58,22 164,209 ,507 ,927 
Item_2 58,66 162,260 ,632 ,925 
Item_3 58,50 163,445 ,593 ,925 
Item_4 58,66 162,361 ,628 ,925 
Item_5 58,51 162,857 ,586 ,925 
Item_6 58,90 166,444 ,501 ,927 
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Item_7 58,72 163,008 ,683 ,924 
Item_8 58,98 164,067 ,521 ,926 
Item_9 58,93 164,651 ,641 ,925 
Item_10 58,79 162,889 ,678 ,924 
Item_11 58,67 165,838 ,516 ,926 
Item_12 59,14 165,719 ,483 ,927 
Item_13 58,35 163,792 ,511 ,927 
Item_14 58,37 166,304 ,552 ,926 
Item_15 58,35 166,465 ,433 ,928 
Item_16 58,70 163,338 ,661 ,924 
Item_17 58,85 165,961 ,490 ,927 
Item_18 58,87 166,150 ,520 ,926 
Item_19 58,57 164,147 ,598 ,925 
Item_20 58,86 165,316 ,529 ,926 
Item_21 58,62 167,482 ,369 ,929 
Item_22 58,45 163,476 ,602 ,925 
Item_23 58,68 163,479 ,609 ,925 
Item_24 58,49 166,588 ,571 ,926 
Item_25 59,37 167,749 ,501 ,927 

Item_26 58,61 162,139 ,633 ,925 
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Output Analisis Data SPSS 
 

General Linear Model 
 

Between-Subjects Factors 

 Value Label N 
X 1,00 Eksperimen 6 

2,00 Kontrol 6 

 
Descriptive Statistics 

 X Mean Std. Deviation N 
SIPo Eksperimen 14,1667 2,13698 6 

Kontrol 33,6667 1,75119 6 
Total 23,9167 10,35250 12 

SEPo Eksperimen 47,6667 1,03280 6 
Kontrol 32,3333 ,81650 6 
Total 40,0000 8,05662 12 

MPAPo Eksperimen 47,1667 1,72240 6 
Kontrol 78,8333 ,98319 6 
Total 63,0000 16,59134 12 

 
Box's Test of Equality of Covariance Matricesa 

Box's M 4,766 
F ,530 
df1 6 
df2 724,528 
Sig. ,786 
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Tests the null hypothesis that the observed covariance 
matrices of the dependent variables are equal across groups. 
a. Design: Intercept + SIPe + SEPe + MPAPe + X 
 

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

Intercept Pillai's Trace ,927 21,157b 3,000 5,000 ,003 ,927 
Wilks' Lambda ,073 21,157b 3,000 5,000 ,003 ,927 
Hotelling's Trace 12,694 21,157b 3,000 5,000 ,003 ,927 
Roy's Largest Root 12,694 21,157b 3,000 5,000 ,003 ,927 

SIPe Pillai's Trace ,541 1,965b 3,000 5,000 ,238 ,541 
Wilks' Lambda ,459 1,965b 3,000 5,000 ,238 ,541 
Hotelling's Trace 1,179 1,965b 3,000 5,000 ,238 ,541 
Roy's Largest Root 1,179 1,965b 3,000 5,000 ,238 ,541 

SEPe Pillai's Trace ,314 ,762b 3,000 5,000 ,562 ,314 
Wilks' Lambda ,686 ,762b 3,000 5,000 ,562 ,314 
Hotelling's Trace ,457 ,762b 3,000 5,000 ,562 ,314 
Roy's Largest Root ,457 ,762b 3,000 5,000 ,562 ,314 

MPAPe Pillai's Trace ,717 4,232b 3,000 5,000 ,077 ,717 
Wilks' Lambda ,283 4,232b 3,000 5,000 ,077 ,717 
Hotelling's Trace 2,539 4,232b 3,000 5,000 ,077 ,717 
Roy's Largest Root 2,539 4,232b 3,000 5,000 ,077 ,717 

X Pillai's Trace ,991 186,981b 3,000 5,000 ,000 ,991 
Wilks' Lambda ,009 186,981b 3,000 5,000 ,000 ,991 
Hotelling's Trace 112,189 186,981b 3,000 5,000 ,000 ,991 
Roy's Largest Root 112,189 186,981b 3,000 5,000 ,000 ,991 

a. Design: Intercept + SIPe + SEPe + MPAPe + X 
b. Exact statistic 
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Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 
SIPo 4,580 1 10 ,058 
SEPo ,643 1 10 ,441 
MPAPo 2,771 1 10 ,127 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent 
variable is equal across groups. 
a. Design: Intercept + SIPe + SEPe + MPAPe + X 
 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 

Corrected Model SIPo 1155,834a 4 288,959 87,630 ,000 ,980 
SEPo 709,778b 4 177,445 294,219 ,000 ,994 
MPAPo 3015,740c 4 753,935 430,460 ,000 ,996 

Intercept SIPo 1,743 1 1,743 ,529 ,491 ,070 
SEPo 20,817 1 20,817 34,516 ,001 ,831 
MPAPo 11,204 1 11,204 6,397 ,039 ,477 

SIPe SIPo 5,079 1 5,079 1,540 ,255 ,180 
SEPo ,168 1 ,168 ,278 ,614 ,038 
MPAPo 2,102E-6 1 2,102E-6 ,000 ,999 ,000 

SEPe SIPo 3,451 1 3,451 1,047 ,340 ,130 
SEPo ,826 1 ,826 1,369 ,280 ,164 
MPAPo ,232 1 ,232 ,132 ,727 ,019 

MPAPe SIPo ,551 1 ,551 ,167 ,695 ,023 
SEPo 2,445 1 2,445 4,053 ,084 ,367 
MPAPo 5,717 1 5,717 3,264 ,114 ,318 

X SIPo 126,343 1 126,343 38,315 ,000 ,846 
SEPo 102,796 1 102,796 170,445 ,000 ,961 
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MPAPo 348,819 1 348,819 199,159 ,000 ,966 
Error SIPo 23,083 7 3,298    

SEPo 4,222 7 ,603    
MPAPo 12,260 7 1,751    

Total SIPo 8043,000 12     
SEPo 19914,000 12     
MPAPo 50656,000 12     

Corrected Total SIPo 1178,917 11     
SEPo 714,000 11     
MPAPo 3028,000 11     

a. R Squared = ,980 (Adjusted R Squared = ,969) 
b. R Squared = ,994 (Adjusted R Squared = ,991) 
c. R Squared = ,996 (Adjusted R Squared = ,994) 
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Wilcoxon 
 
X = Eksperimen 
 

Descriptive Statisticsa 
 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
SIPe 6 38,5000 1,37840 37,00 41,00 
SEPe 6 28,1667 1,72240 26,00 31,00 
MPAPe 6 94,3333 4,50185 89,00 100,00 
SIPo 6 14,1667 2,13698 11,00 16,00 
SEPo 6 47,6667 1,03280 46,00 49,00 
MPAPo 6 47,1667 1,72240 44,00 49,00 
a. X = Eksperimen 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranksa 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
SIPo - SIPe Negative Ranks 6b 3,50 21,00 

Positive Ranks 0c ,00 ,00 
Ties 0d   
Total 6   

SEPo - SEPe Negative Ranks 0e ,00 ,00 
Positive Ranks 6f 3,50 21,00 
Ties 0g   
Total 6   

MPAPo - MPAPe Negative Ranks 6h 3,50 21,00 
Positive Ranks 0i ,00 ,00 
Ties 0j   
Total 6   

a. X = Eksperimen 
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b. SIPo < SIPe 
c. SIPo > SIPe 
d. SIPo = SIPe 
e. SEPo < SEPe 
f. SEPo > SEPe 
g. SEPo = SEPe 
h. MPAPo < MPAPe 
i. MPAPo > MPAPe 
j. MPAPo = MPAPe 
 

Test Statisticsa,b 
 SIPo - SIPe SEPo - SEPe MPAPo - MPAPe 
Z -2,207c -2,226d -2,201c 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,027 ,026 ,028 
a. X = Eksperimen 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
c. Based on positive ranks. 
d. Based on negative ranks. 

Marginal Homogeneity Testa 

 SIPe & SIPo SEPe & SEPo MPAPe & MPAPo 
Distinct Values 8 9 9 
Off-Diagonal Cases 6 6 6 
Observed MH Statistic 231,000 169,000 566,000 
Mean MH Statistic 158,000 227,500 424,500 
Std. Deviation of MH Statistic 29,925 23,964 57,920 
Std. MH Statistic 2,439 -2,441 2,443 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,015 ,015 ,015 
a. X = Eksperimen 
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X = Kontrol 
Descriptive Statisticsa 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
SIPe 6 34,1667 1,94079 33,00 38,00 
SEPe 6 31,6667 ,51640 31,00 32,00 
MPAPe 6 79,1667 1,16905 78,00 81,00 
SIPo 6 33,6667 1,75119 32,00 37,00 
SEPo 6 32,3333 ,81650 31,00 33,00 
MPAPo 6 78,8333 ,98319 78,00 80,00 
a. X = Kontrol 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranksa 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
SIPo - SIPe Negative Ranks 3b 2,00 6,00 

Positive Ranks 0c ,00 ,00 
Ties 3d   
Total 6   

SEPo - SEPe Negative Ranks 0e ,00 ,00 
Positive Ranks 3f 2,00 6,00 
Ties 3g   
Total 6   

MPAPo - MPAPe Negative Ranks 2h 1,50 3,00 
Positive Ranks 0i ,00 ,00 
Ties 4j   
Total 6   

a. X = Kontrol 
b. SIPo < SIPe 
c. SIPo > SIPe 
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d. SIPo = SIPe 
e. SEPo < SEPe 
f. SEPo > SEPe 
g. SEPo = SEPe 
h. MPAPo < MPAPe 
i. MPAPo > MPAPe 
j. MPAPo = MPAPe 
 
 

Test Statisticsa,b 

 SIPo - SIPe SEPo - SEPe MPAPo - MPAPe 
Z -1,732c -1,633d -1,414c 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,102 ,157 
a. X = Kontrol 
b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
c. Based on positive ranks. 
d. Based on negative ranks. 
 

Marginal Homogeneity Testa 

 SIPe & SIPo SEPe & SEPo MPAPe & MPAPo 
Distinct Values 5 3 4 
Off-Diagonal Cases 3 3 2 
Observed MH Statistic 105,000 95,000 160,000 
Mean MH Statistic 103,500 97,000 159,000 
Std. Deviation of MH Statistic ,866 1,225 ,707 
Std. MH Statistic 1,732 -1,633 1,414 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,083 ,102 ,157 
a. X = Kontrol 
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