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ABSTRAK 

 

Munandar, Aris. 2019. “Penerapan  Konseling Kelompok Realita dengan Teknik 

Confrontation untuk Meningkatkan Self-Control dan Self-Perception Pada Siswa 

probematic internet use di SMA Negeri 1 Ungaran”. Tesis. Program Studi 

Bimbingan dan Konseling, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd., Kons. Pembimbing II 

Mulawarman,S.Pd., M.Pd., Ph.D. 

Kata Kunci: koseling kelompok realita, teknik confrontation, self-control, self-

perception, problematic internet use. 

 

Kontrol diri dan persepsi diri yang rendah dapat diakibatkan oleh 

penggunaan internet yang tidak terkontrol. kontrol diri dan persepsi diri yang 

rendah dalam penggunaan internet akan berdampak pada perilaku yang tidak 

bertanggung jawab yang menyebabkan siswa mengalami problematic internet use. 

Untuk itu intervensi konseling kelompok realita dipilih  untuk meningkatkan 

kontrol diri dan persepsi diri yang rendah dan berdampak pada tumbuhnya sikap 

bertanggungjawab dalam penggunaan internet. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen desain randomized 

prestest-posttest control group desain, dan model pengukuran berulang (repeated 

measure).  Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektifitas konseling kelompok 

realita teknik confrontation terhadap siswa dengan kontrol diri dan persepsi diri 

yang rendah dengan kecenderungan problematic internet use. penelitian ini 

melibatkan 28 siswa . Teknik analisis data yang digunakan adalah manova. Hasil 

statistik  menunjukan bahwa konseling kelompok realita teknik confrontation 

terbukti dapat meningkatkan kontrol diri dan persepsi diri yang rendah. Temuan ini 

membuktikan bahwa konseling kelompok realita teknik confrontation  efektif untuk 

meningkatkan kontrol diri dan persepsi diri. Penelitian selanjutnya diharapkan 

mampu menerapkan pada  setting konseling individual. Sehiingga peningkatan 

tidak bersifat generalisasi. 
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ABSTRACT 

Munandar, Aris. (2019). Group Counseling Reality with Confrontation Techniques 

to Improve Self-Control and Self-Perception Students Problematic Internet Use in 

SMA Negeri 1 Ungaran. Thesis. Guidance and Counseling, Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang. Supervisor I  Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, 

M.Pd., Kons. Supervisor II Mulawarman,S.Pd., M.Pd., Ph.D. 

Keywords: group counseling reality; problematic internet use; self-control; self-

perception 

Self-control and low self-perception can be caused by uncontrolled internet 

use. self control and low self perception in internet usage will have an impact on 

irresponsible behavior which causes students to experience problematic internet 

use. For this reason the reality group counseling intervention was chosen to improve 

self-control and low self-perception and have an impact on the growth of 

responsible attitudes in internet usage. 

This study uses the experimental method, the prestest-posttest randomized 

control group design, and the repeated measure model. This study aims to examine 

the effectiveness of reality group counseling confrontation techniques for students 

with self-control and low self-perception with the tendency of problematic internet 

use behavior. This study uses Manova design involving 28 students. The technique 

of analyzing data used is Manova. The statistical results show that reality of group 

counseling has been shown to be effective in improving self-control and low self-

perception. This finding proves that the counseling of reality groups is an effective 

confrontation technique to improve self-control and self-perception in problematic 

internet use students. Future research is expected to be able to apply to individual 

counseling settings. So that the increase is not generalized 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dekade terakhir, penggunaan Internet telah berkembang 

secara pesat dan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, 

internet menyediakan komunikasi, informasi secara global dan juga 

menyediakan hiburan. Hadirnya internet membuat cara pandangan manusia 

mengenai kehidupan berubah, cara pandang manusia dalam menajalani 

aktivitas  ekonomi, interaksi sosial dan aktivitas lainya menjadi berbeda 

karena interaksi sebelumnya didominasi oleh aktivitas tatap muka secara 

fisik atau face to face (Fuady, 2015).  

Berdasarkan data dari Kominfo, pengguna internet Indonesia 

menempati peringkat ke enam di dunia dengan jumlah pengguna mencapai 

112 juta user (Hidyat, 2017). Keberadaan internet sebagai media 

komunikasi dan informasi memiliki kelebihan dalam menyajikan berbagai 

informasi secara aktual, dikalangan pelajar internet dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar karena terdapat relevansi antara informasi yang 

diperoleh dari internet dengan materi pembelajaran (Rediana, 2010), dalam 

hal ini, internet memiliki kontribusi yang nyata terhadap proses belajar dan 

mencari pengetahuan baru dalam dunia pendidikan. 
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Di Indonesia, perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat 

juga telah dirasakan akibat pengaruh perkembangan internet. Penggunaan 

internet telah mengalami peningkatan secara pesat dalam 50 tahun terakhir, 

dan telah menjadi alat komunikasi massa yang utama dan sangat penting 

untuk berbagi informasi di era digital saat ini. Berbagai keterbatasan dan 

hambatan dalam berkomunikasi yang dulu dialami oleh masyarakat, 

sekarang sudah dapat diatasi dengan hadirnya teknologi komunikasi dan 

informasi khusunya internet (Ratnasari, 2005). Evolusi serta inovasi yang 

terjadi di bidang teknologi terutama dengan hadirnya internet menyebabkan 

tidak hanya memunculkan media baru saja tapi juga membentuk perilaku 

dan kebiasaan masyarat yang baru. Aspek kehidupan masnusia seperti 

halnya komunikasi maupun interaksi juga mengalami perubahan yang 

sebelumnya belum pernah diduga (Mulawarman & Nurfitri, 2017). 

Kehadiran  internet tidak hanya dapat digunakan sebagai komunikasi antar 

pribadi tetapi juga dapat dijadikan sebagai komunikasi masal, sehingga 

internet dapat mengubah fungsi komunikasi yang telah ada sebelumnya. 

Pengguna  internet di Indonesia didominasi usia pelajar  16-24 tahun 

(APJII, 2016). Persentase  pengguna internet berdasarkan jenjang 

pendidikan menunjukkan bahwa 64.70% pengguna internet merupakan 

siswa Sekolah Mengah Atas.  Para pelajar memaknai internet beraneka 

ragam ada yang memakanai sebagai media hiburan, media interaksi dan 

sebagai media yang menyediakan sumber ilmu pengetahuan. Peran penting 

internet dalam kehidupan remaja begitu penting, hal ini dibuktikan dengan 



 
 

3 

 

adanya riset bahwa 81% remaja yang memiliki akses ke komputer 

melaporkan penggunaan internet setiap hari untuk berkomunikasi 

(Madden., et., al., 2012). Penggunaan  situs jejaring sosial atau media sosial 

online oleh remaja banyak dimotivasi untuk mendapatkan berbagai 

informasi, memperkuat relasi di antara  sesama pengguna media sosial, 

melepaskan kecemasan, stress, memenuhi kebutuhan emosional, serta  

upaya untuk  meningkatkan rasa percaya diri (Wahyu & Fandrian, 2013) 

Internet dalam perkembanganya memiliki dua sisi, sebagaimana 

kehadirnya teknologi yang lainnya. sisi positif maupun sisi negatif dalam 

penggunaan internet bergantung dengan bagaimana individu menggunakan. 

Penggunaan  internet selain menjadi alat yang bermanfaat bagi semua orang, 

namun disisi lain penggunaannya yang berlebihan menimbulkan sejumlah 

masalah negatif, hal ini juga dapat disadari oleh para pelajar yang 64,70% 

sudah aktif dalam aktivitas online, berbagai macam dampak negatif yang 

ditimbulkan dari penggunaan internet seperti cyberbullying, 

cyberpornografy, gambling, aksi kekerasan yang terinspirasi dari 

permainan game online, serta penggunaan yang berlebihan yang berdampak 

pada  ketergantungan sehingga melupakan  waku belajar (Iman, 2010). 

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari (2005) penggunaan 

durasi waktu chatting menjadi tidak terkontrol dan sebagian responden 

mengalami perasaan gelisah ketika harus mengurangi intensistas chatting. 

Hal  itu juga dipengaruhi oleh aspek emosioanal individu, semakin rendah 
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kecerdasan emosional yang dimiliki maka semakin tinggi intensitas 

bermedia sosialnya (Shahnaz  & Ika, 2016). 

Segala bentuk aplikasi dan berbagai fitur dalam smartphone  yang 

dapat di akses dan diunduh dengan mudah membuat indivdu tidak sadar 

dampak negatif dari penggunaannya yang lama dan dapat menimbulkan 

masalah. Gejala perilaku bermasalah tersebut diantaranya lebih peka dengan 

sesuatu yang terjadi dalam dunia maya dari pada apa yang sedang terjadi 

dilingkungan sekitarnya, sehingga menimbulkan masalah bagi 

penggunanya berupa sikap ketidakpedulian atau munculknya sikap apatis 

(Salehan & Neghaban, 2013). Hal ini sejalan dengan penelitain Dewi (2012) 

yang mengatakan  mahasiswa yang mengalami permasalahan penggunaan 

internet ditandai dengan perhatian yang selalu tertuju atau lebih fokus pada 

internet, yang berdampak pada rendahnya kontrol penggunaan internet.  

Penggunaan internet yang bermasalah  juga dapat berdampak negatif 

terhadap prestasi akademik, hubungan sosial, dan hubungan anak dengan 

orang tua serta tingkat religius yang rendah (Hellena, 2015; Said, 2014). 

Adanya korelasi yang positif antara kecemasan sosial dengan tingkat 

ketergantungan bermedia sosial (Faradila, 2015 ). Pengaruh  impulsif online 

pada pembelian produk fashion (Syahputra et., all 2017). Selain itu juga 

adanya hubungan antara kecanduan internet dengan prokrastinasi tugas 

sekolah pada pelajar (Miranda & Siti, 2015). Penggunaan internet  juga 

tidak selamanya membawa manfaat yang positif, tetapi ketika mahasiswa 

menggunakan smartphone sebagai coping stress dikarenakan stres 
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akademik yang sedang dialaminya, dapat menimbulkan penggunaan secara 

berlebihan dan tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang 

berdampak pada kontrol diri yang rendah (Karuniawan & Ika, 2013). 

Semakin tinggi kecanduan internet maka semakin rendah tingkat 

kontrol diri individu tersebut (Arsiandy, 2009). Sedangkan penelitian Tiara 

& Nailul (2017) mengatakan terdapat sumbangan efektif  sebesar 4,3% 

antara  kontrol diri dengan kecemasan jauh dari smartphone. Kondisi stres  

juga dapat mempengaruhi seseorang mengalami kecanduan smartphone 

(Simangunsong & Dian, 2017). Para remaja yang sering menghabiskan 

sebagian besar waktunya dalam aktivitas online, mereka merupakan 

kelompok berisiko sebagai pengguna internet bermasalah  atau problematic 

internet use (Ebru & Suna, 2016). 

Mengingat prevalensi penggunaan internet dikalangan remaja maka 

ada kekhawatiran pada remaja yang menggunakan internet secara 

berlebihan dapat menunjukan pola penggunaan internet yang bermasalah 

bahkan adiktif dan akan berdampak pada remaja pengguna internet, 

berkaitan dengan fenomena penggunaan internet yang bermasalah, remaja 

juga memiliki potensi untuk mengalami permasalahan dalam penggunaan 

internet. Permasalahan dalam penggunaan internet memiliki beberapa 

istilah yakni problematic internet use (PIU), exssesive internet use, 

compulsive internet use, internet dependent semua isitilah ini yang biasa 

digunakan untuk menggambarkan berbagai macam dampak negatif yang 

muncul akibat ketidakmampuan indvidu dalam mengontrol aktivitas 
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penggunaan internet, yang menjadi fokus dalam peneltitian ini penggunaan 

internet bermasalah atau juga bisa disebut dengan perilaku problematic 

internet use.  

Dampak yang muncul akibat penggunaan internet yang tidak dapat 

dikontrol  pada individu juga dapat  mempengaruhi aspek kontrol diri 

(Seungmin & Eunha, 2014). Adanya hubungan kontrol diri dengan 

kecenderungan kecanduan media sosial pada remaja (Muna, 2014). 

Adannya dampak negatif antara kecanduan internet dengan karakter kerja 

sama (Dewi & Stefanus, 2016), selain itu juga berdampak pada aspek 

kontrol diri,  problematic internet use juga berdampak pada persepsi diri 

penggunanya, seperti penelitian  Ebru dan  Suna (2016) yang mengatkan 

bahwa persepsi diri merupakan prediktor signifikan terjadinya problematic 

internet use.  

Penelitian  yang dilakukan oleh Songli dan Yvonne (2016) juga 

menunjukan adanya hubungan yang maladaptif dan bermasalah antara 

problematic internet use dengan harga diri, pengendalian diri dan 

kesejahteraan diri.  Selain itu terdapat hubungan yang signifikan antara 

kontrol diri, pengungkapan diri dengan intensitas penggunaan media sosial 

(Izzati, 2016). Penelitian  Mafazi dan Fathul (2017) juga mengatakan hanya 

sedikit  siswa, yang membuka internet untuk belajar dan sumber-sumber 

membaca informasi.  

Penggunaan internet bermasalah seperti permainan game online 

yang kompulsif dapat menyebabkan dampak seperti bolos sekolah, tidak 
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mengerjakan tugas bahkan menurunnya prestasi akademik siswa (Marifatul 

& Wiryo,  2015), karena kecanduan game-online sudah menjadi aktivitas 

yang paling adiktif di internet dan perilakunya bersifat kronis serta 

kompulsif untuk memuaskan diri pada permainan yang dimainkan melalui 

koneksi internet sehingga menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-

hari (Christy & Tri, 2012). Semakin  tinggi motif  bermain game online 

maka semakin meningkatkan perilaku agresif (Ramadhani, 2013), hal ini 

diperkuat oleh hasil penelitian yang menunjukkan sebanyak 62% anak usia 

sekolah di Jatinangor termasuk dalam kategori adiksi bermain game online 

(Winsen & Yuyun,  2012). Bermain game online tidak lagi menjadi sarana 

untuk memenuhi kebutuhan tapi juga memuaskan keinginan-keinginan 

yang tak terkendali (Vitnalia & Retno, 2013). 

Dari berbagai permasalahan di atas peneliti juga melakukan 

pengambilan data awal tentang penggunaan internet pada siswa-siswi di 

SMA Negeri 1 Ungaran pada tanggal 26 januari 2018 yang dilakukan  di 

tiga kelas, dengan  92 siswa sebagai responden dengan menggunakan 

instrument generalized problematic internet use 2. Hasilnya adalah sebagai 

berikut,  10 siswa atau 10,8,% terididentifikasi mengalami tingkat 

problematic internet use kategori tinggi. 43 siswa atau 46,7%  teridentifikasi 

kategori sedang. 35 siswa atau 38,0% teridentifikasi kategori rendah. 4 

siswa atau 4,3%  teridentifikasi mengalami tingkat PIU kategori sangat 

rendah.  
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Berdasarkan hasil wawancara bersama guru bimbingan dan 

konseling, bahwa fenomena penggunaan internet sudah  menjadi perhatian 

serius, hal ini dikarenakan ditemukannya kasus pelajar yang bermasalah 

karena penggunaan internet, dan tingginya intensitas penggunaan internet 

yang tidak dibarengi dengan kesadaran siswa dalam bermedia sosial atau 

aktifitas online, serta fenomena penggunaan media sosial untuk 

menuangkan perasaan atau emosi yang tidak menyenangkan, serta 

ditemukannya kasus adanya pengungkapan masalah pribadi antar siswa, 

selain itu  luapan emosi tersebut dituangkan melalui postingan status pada 

media sosial miliknya, yang dapat berupa ungkapan curahan hati atau 

berupa sindiran, yang berakibat pada perselisihan antar siswa. Para siswa 

yang memiliki hobi bermain game online bahkan sampai lupa waktu, 

tekadang sampai guru  menegur agar berhenti bermain game online karena 

mengganggu pada saat jam pelajaran. 

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas perihal permasalah yang 

terjadi pada siswa-siwi menunjukan adanya kontrol diri yang rendah akibat 

penggunaan internet bermasalah (PIU) diantaranya adalah kemampuan 

kontrol diri yang rendah ditandai dengan tindakan implusif pada individu 

karena tidak berpikir secara jangka panjang tetapi lebih mementingkan 

keinginannya saat menggunakan internet. Selain itu adanya sikap egois atau 

mementingkan diri sendiri (self-centerendness) dimana individu tersebut 

tidak peduli dengan kondisi atau keadaan individu lain bahkan ketika 

individu lain mendapatkan masalah karena perbuatannya. Individu 
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menganggap urusan lebih penting dari pada urusan individu lain. Serta  

adanya sikap mudah marah terhadap masalah-masalah kecil yang terjadi 

dimedia sosial miliknya. 

Selain berdampak pada aspek kontrol diri penggunaan internet yang 

bermasalah (PIU) juga berdampak pada aspek persepsi dirinya, individu 

yang mengalami persepsi diri yang rendah akibat penggunaan internet 

ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut selalu membandinkan kehidupan 

yang ia jalani dengan kehidupan orang lain yang lebih baik atau lebih 

bahagia dan lebih asyik,  dengan melihat apa yang orang lain posting atau 

unggah di media sosial. Selain itu kebutuhkan untuk selalu merasa populer 

atau eksis di dunia maya membuat individu memiliki terus mengunggah 

semua aktivitas online, agar semua orang tahu dan melihatnya apa yang 

sedang lakukan sebagai individu yang populer dan eksis dimedia sosial. 

Serta mudah cemas dengan komentar-komentar atau jumlah like dan 

komentar yang di dapat dari  unggahannya di media sosial, apalagi 

postingannya dimedia sosial hanya sedikit yang menyukai atau respon ada 

perasaan sedih ditandai dengan perubahan mood yang berdampak pada 

suasanya hatinya dan berakibat pada rendahnya persepsi diri. 

Berbagai permasalahan yang dikemukaan oleh guru bimbingan dan 

koseling tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku-perilaku seperti itu 

dapat diketahui dari keinginan individu tersebut untuk mendapatkan rasa 

kagum dari orang lain, hal tersebut  menandakan adanya kebutuhan yang 

besar individu untuk dikagumi, dan diakui eksistensinya di dunia maya. 
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Tetapi juga dapat menimbulkan perasaan kecewa ketika mendapat kritik 

dari orang lain sehingga menimbulkan perilaku ingin balas dendam untuk 

mengkritik balik. Hal ini dijuga sejalan dengan pendapat Jazilah dan 

Kamsih, (2017) dan Alcianno (2015) dalam penelitiannya yang mengatakan 

dampak penggunaan internet adalah rawan terjadinya perselisihan, karena 

tidak adanya kontrol dari pengelola jaringan internet dan ketidakdewasaan 

pengguna internet yang membuat pergesekan antar penggunanya. 

Fenomena yang terjadi dikalangan siswa-siswa tersebut dilakukan untuk 

menarik simpati dari teman di sosial media sehingga tidak merasakan emosi 

tersebut sendirian dan para remaja cukup terbuka di media sosial dalam 

menunjukkan identitas mereka.  

Hal ini ditunjukkan dengan keterbukaan diri mereka melalui 

keinginan mereka untuk eksis dengan mengunggah kegiatan yang sedang 

mereka lakukan dan mengungkapkan permasalahan pribadi di media sosial 

(Primada, 2015). Semestinya penggunaan sosial media harus 

memperhatikan aturan dan etika dalam penggunaannya  (Mulawarman & 

Nurfitri, 2017).  Fenomena media sosial hadir layaknya sekumpulan negara 

atau masyarakat, di dalamnya juga terdapat ragam etika dan aturan yang 

mengikat para penggunanya. 

Dari berbagai permasalahan tersebut dapat diasumsikan bahwa 

siswa yang mengalami problematic internet use akan menurunkan aspek 

intrapersonal seperti kontrol diri dan persepsi diri yang rendah karena 

kurang bisa bertanggung jawab dengan kewajibannya sebagai siswa 
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sehingga berdampak pada ketidakmaksimalan perkembangannya. Dari data 

diatas dapat peneliti sampaikan bahwa permasalahan penggunaaan internet 

dikalangan siswa di Sekolah Menengah Atas perlu mendapatkan perhatian 

yang serius karena mereka sudah merasakan dampak yang kurang baik 

seiring dengan perkembangan teknologi  internet.  Untuk merespon hal 

tersebut maka sebagai konselor di sekolah dapat menjalankan fungsi 

pencegahan dan pengentasan, yaitu konselor menyediakan layanan 

konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa, dalam 

hal ini siswa dengan permasalahan penggunan internet. Dengan demikian 

perlu adanya intervensi yang dapat menjembatani siswa yang mengalami 

kecenderungan ketergantunga internet agar lebih bisa bertanggung jawab 

pada perananya sebagai seorang pelajar dalam mengembangkan self-control 

dan self-perception.  

Salah satu intervensi yang dapat diterapkan dalam permasalahan 

penelitian ini yaitu penerapan konseling kelompok realita dengan teknik 

confrontation. Karena perilaku siswa dalam penggunaan internet yang 

bermasalah berdampak pada aspek kontrol diri merupakan perilaku yang 

tidak bertanggung jawab, perilaku bertanggung jawab siswa  

(responsibility) ketika berada di sekolah adalah belajar, berkaitan dengan 

nilai (Right) siswa telah melanggar nilai yang ada yaitu tidak diperbolehkan 

untuk menggunakan smartphone dan internet yang tidak terkait dengan 

pembelajaran saat pelajaran disekolah,dan kenyataannya (reality) siswa 

melanggar hal tersebut sehingga adanya penanganan untuk mengatasi 
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kebiasaan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan William Glasser, yang 

menekankan pada pentingnya tanggungjawab konseli (Responsibility = R), 

norma dan nilai sosial yang dapat jadi milik individu melalui internalisasi 

dan transformasi (Right = R) dan kenyataan dunia dimana individu 

bertingkah laku (Reality = R) (Wubbolding, 2017). 

Siswa yang mengalami permasalahan penggunaan internet 

memenuhi kebutuhan dasar seperti  kesenangan dan kebebasan  dengan cara 

yang tidak bertanggung jawab, hal ini sudah dijelaskan melalui berbagai 

fenomena dari penggunaan internet baik melalui sejumlah penelitian 

terdahulu maupun hasil studi pendahuluan dengan para siswa melalui hasil 

wawancara dengan guru Bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan utama 

digunakannya konseling realita pada penelitian ini adalah agar individu 

dapat memiliki perilaku yang bertanggung jawab atas pilihannya (Cappuzi 

& Stauffer, 2016).   

Penggunaan  teknik confrontation dalam pendekatan realita karena 

teknik confrontation merupakan teknik langsung dimana konselor 

menantang klien untuk menghadapi diri mereka secara realistis. Serta 

menekankan pada  pembuatan rencana dan komitmen pada rencana perilaku 

yang sulit diubah artinya rencana seringkali tidak dilakukan sesuai dengan 

keinginan,  dalam hal ini teknik confrontation  menekankan pada tanggung 

jawab siswa.  Di era modern teknik konfrontasi telah berevolusi menjadi 

penggunaan yang lebih ramah dan welas-asih dan sekarang disampaikan 
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dengan empati yang lebih besar dalam sebuah konteks relasional (Yonver, 

1999).  

Dalam terapi realita teknik confrontation membantu klien membuat 

rencana dan komitmen pada rencana perilaku yang sulit diubah artinya 

rencana seringkali tidak dilakukan sesuai dengan keinginan, penggunaan 

confrontation  dalam terapi realita terapis tidak mengkritik atau berdebat 

dengan klien namun terus berupaya untuk mengeksplorasi perilaku 

keseluruhan kemudian membuat rencana yang lebih efektif (Sharf, 2012). 

Fungsi konseling realita adalah membantu siswa menerima kenyataan, 

memilih perilaku yang akan dilakukan dan memenuhi kebutuhannya secara 

bertanggungjawab sehingga siswa tidak memiliki kecenderungan untuk 

mengingkari realitas yang ada (Cappuzi & Stauffer, 2016). 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dalam rancangan 

penelitian ini intervensi layanan yang akan diujicobakan adalah konseling 

kelompok realita teknik confrontation untuk meningkatkan self-control dan 

self-perception dengan siswa probelamatic internet use. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Problematic internet use adalah penggunaan internet yang 

bermasalah tanpa adanya kontrol diri dari penggunanya sehingga 

menyebabkan munculnya permasalahan (Kuss & Griffiths, 2014; Kuss & 

Lopez-Fernandez, 2016; Odaci & Çelik, 2016; Young & De Abreu, 2017). 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Siswa SMA memiliki kecenderungan mengalami problematic 

internet use. 

1.2.2 Siswa SMA belum mampu menggunakan internet secara baik dan 

bijak. 

1.2.3 Kemampuan intrapersonal siswa SMA terganggu akibat 

problematic internet use. 

1.2.4 Penggunaan internet bermasalah yang tinggi mampu mempengaruhi 

aspek intrapersonal siswa seperti  self-control dan self-perception 

yang rendah. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

Karena pembahasan mengenai siswa dengan permasalahan 

penggunaan internet dapat meluas, maka peneltian ini perlu difokuskan 

pada upaya meningkatkan self-control dan self-perception dengan 

penerapan layanan konseling kelompok dengan memakai pendekatan realita 

melalui teknik confrontation. Adapun cakupan masalah dalam penelitian ini 

meliputi beberapa hal, sebagai berikut : 

1.3.1 Penelitian ini berfokus pada siswa kelas X  SMAN 1 Ungaran 

dengan  probelematic internet use dengan  kategori sedang dan 

tinggi serta  kemampuan self-control dan self-perception yang 

rendah. 
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1.3.2 Penelitian ini menggunakan kerangka teori konseling kelompok 

realita melalui teknik confrontation sebagai salah satu intervensi 

untuk membantu siswa dengan gejala Problematic internet use  

dalam meningkatkan self-control  dan self-perception. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini adalah problematic internet use  yang 

dialami oleh siswa yang berdampak pada self-control dan self-perception 

yang dimiliki oleh siswa. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1.4.1 Bagaimana tingkat keefektifan konseling kelompok realita teknik 

confrontation dalam meningkatkan kemampuan self-control  pada 

siswa problematic internet use ? 

1.4.2 Bagaimana tingkat keefektifan konseling kelompok realita teknik 

confrontation dalam meningkatkan self-perception pada siswa 

problematic internet use? 

1.4.3 Bagaimana tingkat perbedaan keefektifan konseling kelompok 

realita teknik confrontation dalam meningkatkan kemampuan self-

control dan self-perception pada siswa  problematic internet use? 

1.4.4 Bagaimana  efek waktu dalam uji keefektifan konseling kelompok 

realita teknik confrontation dalam meningkatkan kemampuan self-

control dan self-perception pada siswa  problematic internet use? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Menurut Arikunto (2011) tujuan penelitian adalah rumusan kalimat 

yang menunjukan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian 

selesai. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat menjawab dari rumusan 

masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tujuan yang  hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1 Menganalisis keefektifan penerapan konseling kelompok realita 

melalui teknik confrontation dalam meningkatkan self-control pada 

siswa dengan problematic internet use. 

1.5.2 Menganalisis  keefektifan penerapan konseling kelompok realita 

melalui teknik confrontation dalam meningkatkan self-perception 

pada siswa dengan problematic internet use. 

1.5.3 Menganalisis  perbedaan keefektifan konseling kelompok realita 

melalui teknik confrontation dalam meningkatkan self-control dan 

self-perception pada siswa dengan problematic internet use. 

1.5.4 Menganalisis  efek waktu dalam uji keefektifan konseling kelompok 

realita dalam meningkatkan self-control dan self-perception pada 

siswa dengan problematic internet use. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat  Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 



 
 

17 

 

1.6.1.1 Memberikan gambaran konstruk dan peluang bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan penelitian terkait dengan 

problematic internet use pada siswa di Sekolah Menengah Atas 

1.6.1.2 Memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang bimbingan dan konseling di Indonesia pada jenjang Sekolah 

Menengah Atas. 

1.6.2 Manfaat  Praktis 

1.6.2.1 Konselor  

Bagi konselor bermanfaat sebagai pengembangan keilmuan dalam 

program layanan konseling kelompok realita dengan teknik confrontation 

yang mampu mengatasi permasalahan siswa dengan kecenderungan 

problematic internet use 

1.6.2.2 Sekolah  

Bagi sekolah bermanfaat untuk melakukan tindakan preventif  

dengan penggunaan internet siswanya agar tidak bermasalah yang 

berdampak pada aktivias belajar siswa disekolah serta meningkatkan 

kualitas layanan bimbingan konseling sehngga sekolah dapat memberikan 

pelayanan konseling kelompok secara optimal dan maksimal 

1.6.2.3 Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian lain yang berkaitan dengan konseling kelompok realita teknik 

confrontation untuk mengurangi problematic internet use pada siswa. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA 

BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1  Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk dijadikan rujukan 

dalam penelitian ini berkaitan dengan konseling kelompok realita, teknik 

confrontation, self-control, self-perception dan problematic internet use. 

Penelitian-penelitian yang dimaksud untuk menegaskan penelitian ini, yang 

akan dipaparkan  sebagai berikut. 

Penggunaan internet yang semakin meningkat menimbulkan pro dan 

kontra dikalangan masyarakat. Hal ini pula yang menarik perhatian minat 

peneliti untuk mendalami serta meneliti lebih lanjut tentang permasalahan 

yang timbul dari penggunaan internet ini, salah satunya adalah problematic 

internet use (Kuss & Griffiths, 2014)  dan tingkat gratifikasi penggunaan 

(Young & De Abreu, 2017). Selain itu individu yang telah mengalami 

problematic internet use dapat dilihat dari karakteristik tempramen yang 

lebih agresif dan manajemen waktu yang berantakan (Jorgenson, Hsiao, & 

Yen, 2016, Kuss & Lopez-Fernandez, 2017). Awal penelitian empiris 

mengenai penggunaan internet bermasalah pertama kali dikemukakan oleh 

Young (2017). Kemudian muncul pemahamanan baru yang menanggapi 

pandangan yang dikemukakan oleh Young. Salah satunya adalah Davis, 
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menurut Davis (2001), masalah psikososial akan mempengaruhi individu 

untuk mengembangkan kognisi maladaptif dan perilaku yang di asosiasikan 

terkait dengan penggunaan internet yang kemudian akan mengarah kepada 

problematic internet use. Hal ini mengingatkan bahwa pentingnya fungsi 

penggunaan internet dalam menjalani aktivitas di era kehidupan modern 

atau digital yang akan memiliki dampak pada gejala kognitif dari 

problematic internet use yang mungkin sering mendahului dan 

menyebabkan emosi serta memeberikan dampak pada emosi dan perilaku. 

Penelitian terkait penggunaan situs jejaring sosial yang bermasalah, 

hasilnya adalah kecemasan sosial berhubungan positif dengan problematic 

internet use. Penelitian ini mengatakan terdapat hubungan antara 

penggunaan internet dan kesejahteraan (well-being) yang bermasalah. 

Peningkatan gejala penggunaan bermasalah dikaitkan dengan penurunan 

harga diri, kebahagiaan, kepuasan hidup, depresi dan kesepian yang 

meningkat (Andrea, 2009). Perbedaan dengan penelitian adalah tidak 

berfokus pada penggunaan jejaring sosial saja yang dikaitkan dengan PIU 

tetapi meliputi semua aspek dalam penggunaan internet, dan adanya 

variabel independen yaitu konseling realita teknik confrontation yang 

berperan sebagai usaha intervensi  untuk meningkatkan variabel kontrol diri 

dan persepsi diri  yang rendah. 
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Selanjutnya penelitian tentang hubungan sosial remaja dengan 

problamatic internet use, serta pengaruh harga diri sebagai mediator dan 

efek pengendalian diri (self-control) sebagai moderator. Hasilnya adalah 

problematic internet use dikaitkan secara signifikan dengan hubungan 

dengan teman sebaya dan ibu. Harga diri tidak memediasi efek komunikasi 

dengan ibu dalam PIU. Kontrol diri remaja secara signifikan memoderasi 

efek tidak langsung hubungan teman sebaya dengan PIU melalui harga diri 

(Seungmin & Eunha, 2014). Perbedaan dalam penelitian ini adalah 

pengendalian diri (self-control) tidak dijadikan variabel moderator tetapi 

sebagai variabel dependen bersama dengan self-perception. 

Penelitian yang berkaitan dengan penggunaan internet bermasalah 

juga dilakukan oleh Bozoglan & Demire (2014)  menyatakan  fungsi sosial 

dan hiburan dikaitkan dengan penyerapan kognitif. Penyerapan kognitif 

berbasis teknologi dapat menyebabkan orang menggunakan internet secara 

problematic. Model ini juga menunjukkan bahwa fungsi sosial dan 

kenyamanan mempengaruhi penyerapan kognitif siswa, dan memprediksi 

penggunaan internet bermasalah melalui mekanisme penyerapan kognitif. 

Penelitian juga menemukan bahwa fungsi emosional, dengan cara depresi, 

meningkatnya penggunaan Internet bermasalah. Beda penelitian terletak 

pada variabel yang digunakan dalam kaitannya dengan problematic internet 

use. 
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Selanjutnya Ozgur & Demiralay (2014) juga melakukan penelitian 

tentang penggunaan internet bermasalah yang menunjukkan bahwa 

penggunaan internet oleh siswa laki-laki lebih bermasalah daripada siswa 

perempuan. Hubungan yang signifikan ditemukan antara tingkat 

penggunaan Internet bermasalah dan kesepian. Kesepian ditemukan sebagai 

salah satu prediktor penggunaan internet bermasalah. Temuan lain yang 

diperoleh adalah bahwa peningkatan frekuensi penggunaan internet 

menyebabkan peningkatan dalam penggunaan internet bermasalah. Dalam 

Penelitian ini tidak menggunakan variabel prediktor tetapi menggunakan 

varibel independen yang digunakan untuk meningkatkan variabel dependen 

yaitu self-control & self-perception yang rendah akibat penggunaan PIU. 

Penelitian Ebru & Suna (2016) bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara penggunaan internet bermasalah dan persepsi diri, tipe 

kepribadian, jenis kelamin remaja. Penelitian ini menguji apakah tipe 

kepribadian, persepsi diri, jenis kelamin, dan durasi penggunaan internet 

dapat memprediksi penggunaan internet bermasalah. Berdasarkan hasil 

penelitian, diamati bahwa jenis kelamin, durasi penggunaan internet, tipe 

kepribadian merupakan prediktor signifikan penggunaan internet 

bermasalah. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tidak adanya variabel 

independen yang digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan variabel 

dependen. 
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Penelitian gejala Problematic Internet Use pada mahasiswa di 

Jakarta menunjukkan adanya perbedaan gejala PIU yang signifikan, baik 

antar jenis kelamin maupun lama penggunaan internet. Secara bersama-

sama, hasil penelitian ini mengindikasikan adanya problematic internet use 

pada tingkat moderat yang dialami partisipan.Gejala  problematic internet 

use pada mahasiswa dari universitas di Jakarta berada pada tingkat sedang, 

hal ini ditandai dengan gejala  POSI, mood regulation, cognitive 

preoccupation, compulsive internet use, dan negative outcome yang juga 

berada dalam kategori sedang. (Reinaldo & Yasinta, 2016). Penelitian ini 

hanya mendeskripsikan gejala problematic internet use, tidak adanya 

penanganan dampak yang ditimbulkan dari PIU. 

Hasil penelitian Kurnia dan Elisabeth (2013) tentang penerapan 

konseling realita yang dapat digunakan untuk menurunkan kebiasaan 

menggunakan handphone pada saat jam pelajaran berlangsung, selain itu  

kegiatan belajar dapat terganggu karena kontrol diri remaja yang rendah 

dalam waktu penggunaan internet, sulit fokus ketika mengikuti kegiatan 

belajar dikelas, perbedaan dengan penelitian ini adalah konseling ealita 

tidak diberi teknik apapun hanya konseling realita saja. 

Berdasarkan sejumlah penelitian yang sudah dilakukan oleh para 

peneliti diatas maka perilaku  problematic internet use dapat dilihat dari 

karakteristik tempramen yang lebih agresif, pengelolaan waktu yang 

berantakan, adanya kecemasan sosial yang semua itu dampak dari perilaku 

Problematic Internet Use yang dikaitkan dengan  pengendalian diri / kontrol 
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diri, persepsi diri yang rendah,adanya ketidakpuasan dalam hidup, 

meningkatnya rasa kesepian dan depresi, kesejahteraan diri (well-being) 

yang bermasalah.  

Dari semua hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas dapat 

peneliti simpulkan belum adanya penelitian yang secara spesifik 

menggunakan intervensi atau treatment berupa konseling kelompok realita 

dengan teknik confrontation, untuk menangani perilaku problematic 

internet use, penelitian-penelitian tersebut hanya menjabarkan hubungan 

sebab akibat dari penggunaan internet bermasalah  dan hanya sebatas untuk 

mengetahui hasil tanpa adanya tindak lanjut berupa penangan dari hasil 

yang sudah diteliti. Maka posisi penelitian ini adalah menguji keefektifan 

konseling kelompok realita melalui teknik confrontation untuk 

meningkatkan self-control dan self-perception dan menurunkan 

kecenderungan siswa probelamtic internet use di Sekolah Menengah Atas. 

2.2 Kerangka Teoritis 

2.2.1 Problematic Internet Use 

2.2.1.1 Definisi Problematic Internet Use 

Problematic internet use merupakan penggunaan internet 

bermasalah atau penyalahgunaan fungsi-fungsi konten spesifik dari 

internet. Problematic internet use terjadi ketika individu mengembangkan 

masalah karena komunikasi yang unik terhadap konteks internet, dengan 

kata lain individu diajak untuk online dan menunjukan adanya perferensi 

akan dunia virtual, bukan tatap muka langsung dan komunikasi 



 
 

24 

 

interpesonal kepada seseorang. Problematic internet use merupakan 

sindrom multidimensional yang terdiri dari gejala kognitif, emosional, dan 

perilaku yang mengakibatkan kesulitan individu dalam mengelola 

kehidupannya disaat tidak terhubung dengan internet atau  offline ( Caplan 

et., al., 2009). 

Probelamatic internet use didefinisikan sebagai individu yang 

mengalami masalah dalam kehidupan psikologis, sosial, sekolah atau 

pekerjaan karena kurangnya kontrol penggunaan internet (Davis, 2001). 

Young (1998), di sisi lain menggambarkan problematic internet use 

sebagai jenis gangguan yang melibatkan gejala seperti kegelisahan saat 

tidak online atau merasa perlu meluangkan lebih banyak waktu secara 

online (Young, 1998). (Mittal &Walker, 2007) mengevaluasi penggunaan 

internet yang berlebihan sebagai cara non-fungsional untuk menghindari 

hubungan sosial di dunia nyata.  

Problematic internet use merupakan sindrom multidimensional 

dengan gejala kognitif dan perilaku yang mengarah pada hasil akademis / 

profesional yang negatif (Caplan, 2005). Beberapa penelitian telah 

mengungkapkan bahwa problematic internet use dikaitkan dengan 

variabel individu dan sosial, seperti jenis kelamin (Odacı & Celik, 2016), 

masalah komunikasi antarpribadi (Young, 1998), durasi penggunaan 

internet ( Morahan-Martin & Schumacher, 2000; Odacı & Kalkan, 2010). 

Selain itu, penelitian yang melibatkan kelompok sampel yang berbeda 

melaporkan bahwa kaum muda pada khususnya lebih memilih untuk 
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membangun komunikasi di situs jejaring sosial daripada tatap muka di 

dunia nyata (Caplan, 2005). 

Dari berbagai penjabaran diatas mengenai definisi problematic 

internet use dapat penelii simpulkan bahwa problematic internet use 

adalah gejala penggunaan internet yang bermasalah yang tidak terkontrol 

penggunaannya dan berpengaruh pada aspek kognitif, sosial dan perilaku 

individu dan merasakan kegelisahan ketika tidak terhubung dengan 

intenet.    

2.2.1.2 Ciri-ciri Problematic Internet Use 

Problematic internet use memiliki ciri-ciri, menurut Caplan  

(2003) mengidentifikasikan sejumlah ciri-ciri kognitif dan perilaku 

problematic internet use  yakini sebagai berikut: 

1) Adanya perubahan mood ( Perubahan dalam menggunakan internet 

dapat terjadi karena penggunaan yang terus menerus serta terlalu 

banyak melihat informasi di dunia maya). 

2) Persepsi dari keungtungan online (merasakan keuntungan sosial dari 

penggunaan intenet). 

3) Penggunaan kompulsif ( kurangnya kontrol individu dalam aktivitas 

online dengan perasaan gelisah akan kurangnya kontrol tersebut). 

4) Penggunaan berlebihan (penggunaan yang berlebihan dari jam normal 

atau biasanya atau yang sudah direncanakan sebelumnya). 

5) Pengulangan kembali (kesulitan jauh dari internet). 
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6) Merasakan kontrol sosial ( persepsi akan kontrol sosial yang lebih 

baik ketika berinteraksi dengan orang lain secara online dibandingkan 

dengan tatap wajah). 

Dari penjabaran mengenai ciri-ciri problematic internet use diatas 

para pelajar di SMA Negeri 1 Ungaran mengalami ciri-ciri PIU diantaranya 

adalah perubahan mood atau suasana hati yang tidak stabil ketika tidak 

menggunaakan internet dalam jangka waktu yang lama dan adanya 

komplusifitas atau pemakaian internet yang berlebihan, hal tersebut 

merupakan akibat dari aktifitas pengunaan internet bermasalah dan tidak 

bertanggungjawab.  

2.2.2 Konseling Kelompok  

2.2.2.1 Definisi Konseling Kelompok 

Konseling kelompok merupakan sebuah pengalaman pendidikan 

yang unik, dimana siswa dapat bekerja berasama untuk mengungkapkan ide, 

perilaku,perasaan, dan sikap, terutama yang berhubungan dengan 

pengembangan kepribadian dan peningkatan di sekolah (Myrick, 2011). 

Konselor menyediakan interaksi antar peserta dalam belajar yang akan 

membantu terbentuknya suatu hubungan. Anggota saling membuka diri, 

mendengarkan dengan baik dan memberikan tangapan kepada yang lainnya. 

Ketika isi atau topik diskusi terlihat sama dengan kegiatan pendidikan yang 

lain, konseling akan lebih terarah dan kuat. 
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Selanjutnya Wibowo (2005) mengemukakan bahwa konseling 

kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam suasana 

kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan 

kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan 

pertumbuhannya. Sedangkan menurut Thompshon (2003) mengemukakan 

bahwa konseling kelompok adalah proses interpersonal yang mana anggota 

mengeksplorasi diri mereka dalam hubungan dengan orang lain dalam 

upaya untuk mengubah sikap dan perilaku mereka, mengembangkan 

kepekaan dan penerimaan, meningkatkan keasadaran diri dan 

mengembangkan rasa identitas, merasa memiliki dan mengatasi perasaan 

terisolasi, belajar mempercayai orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa 

konseling kelompok adalah suatu layanan yang difokuskan untuk 

membantu konseli dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan, 

penyembuhan dan perkembangan dalam mengatasi masalah yang sedang 

dihadapi individu membantu individu berhubungan dengan orang lain 

secara realistis dan sukses dengan tugas-tugas perkembangannya. 

2.2.2.2 Tujuan Konseling Kelompok 

Penggunaan konseling kelompok dalam setiap kegiatan memiliki 

maksud dan tujuan yang diharapkan. Beberapa hal yang yang menjadi 

gambaran tujuan konseling kelompok menurut Corey (2012) antara lain 

adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan diri, serta untuk 
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mengembangkan identitas sebagai pribadi yang unik, untuk mengetahui 

kesamaan kebutuhan dan masalah sesama anggota dan untuk 

mengembangkan rasa keterhubungan, membantu anggota kelompok belajar 

bagaimana membangun hubungan intim dan bermakna, membantu anggota 

kelompok dalam menemukan sumber daya dalam keluarga dan masyarakat 

sebagai cara mengatasi keprihatinan mereka, meningkatkan penerimaan 

diri, kepercayaan diri, harga diri, dan untuk mencapai pandangan baru 

tentang diri sendiri dan orang lain.  

Sementara Menurut Wibowo (2005) kesuksesan konseling 

kelompok sangat dipenagruhi oleh sejauh mana keberhasilan tujuan yang 

akan dicapai dalam layanan konseling kelompok yang diselenggarakan.  

Menurut Gibson dan Mitchell  (2011) menjelaskan konseling kelompok 

bertujuan untuk: 1) konseli dapat mengeksplorasi dirinya sendiri, 2) 

mendapatkan pemahaman atas perasaan dan perilakunya, 3) 

mengembangkan hubungan positif dengan orang lain, 4) belajar 

bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat peneliti simpulkan bahwa 

tujuan konseling kelompok adalah meningkatnya kesadaran individu, 

adanya pemahaman akan diri sebagai individu yang dapat mengeksplorasi 

kemampuan yang dimiliknya  serat terjalinnya hubungan yang bermakna 

sesama anggota kelompok. 
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2.2.2.3 Tahapan Konseling Kelompok 

Dalam melaksanakan konseling kelompok ada beberapa tahapan 

yang harus dilakukan. Corey (2012) mengelompokan “tahapan proses 

konseling kelompok menjadi empat tahap yaitu tahap orientasi, tahap 

transisi, tahap kerja, tahap konsolidasi”. Sementara Glading (2012) juga 

mengelompokan proses konseling menjadi empat tahap yaitu “ tahap 

pembentukan kelompok, tahap peralihan dalam kelompok, tahap, bekerja 

dalam kelompok, dan tahap teminasi kelompok”. 

2.2.2.4 Dinamika Kelompok 

Dinamika kelompok adalah pengetahuan yang mempelajari 

masalah-masalah kelompok. Oleh karena itu, dinamika kelompok mencoba 

menerangkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok dan 

mencoba menemukan serta mempelajari keadaan dan gaya yang dapat 

mempengaruhi kehidupan kelompok. Dinamika kelompok mengacu pada 

proses yang sedang berlangsung dalam kelompok, pergeseran, mengubah 

individu dan kelompok secara keseluruhan variabel, termasuk tingkat 

partisipasi, resistensi, pola komunikasi, hubungan antar anggota dan antara 

anggota dan pemimpin, perilaku non verbal, nada perasaan. Dinamika 

kelompok akan terus menerus berinteraksi sepanjang sesi, penekanan 

bergeser, berubah bahkan ketika mengamati mereka dan semua yang 

penting dalam memahami apa yang terjadi dalam kelompok ( Brown & 

Lent, 2005).  
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2.2.2.5 Peran Pemimpin Kelompok 

Komponen dalam konseling kelompok salah satunya adalah adanya 

pemimpin kelompok yang bertugas memandu serta memimpin jalannya 

konseling kelompok. Menurut Corey (2012) pemimpin kelompok adalah 

salah satu komponen penting dalam pelaksanaan konseling kelompok. 

Pemimpin kelompok dapat memperoleh pengetahuan teoritis dan praksis 

dari dinamika kelompok dan terampil dalam prosedur diagnostik dan teknis. 

Natawidjaja (2009) menyatakan empat peran utama konselor sebagai 

pemimpin kelompok, yaitu: 1) memfasilitasi proses terjadinya interaksi 

diantara sesama anggota kelompok serta konselor berupaya menciptakan 

kondisi yang mengundang para anggota untuk terlibat aktif dalam proses 

interaksi antar anggota. 2) konselor berupaya membantu para anggota 

kelompok untuk saling belajar satu sama lain. 3) membantu para anggota 

kelompok mengembangkan dan merumuskan tujuan-tujuan pribadinya. 4) 

konselor perlu mendorong para anggota kelompok untuk menterjemahkan 

wawasan dan pikiran mereka hingga menjadi rencana yang konkrit. 

2.2.2.6 Kelebihan Konseling Kelomppok 

Kegitan konseling kelompok memiliki beberapa kelebihan diantaranya 

menurut Corey (2012) ada beberapa hal yang menjadi keuntungan di dalam 

konseling kelompook ini, yaitu sebagai berikut. 

1) Konseling kelompok menyediakan rekreasi dari dunia sehari-hari 

peserta terutama jika keanggotaan beragam sehubungan dengan 

usia, minat, latar belakang status social ekonomi, dan jenis masalah 
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2) Konseling kelompok menyediakan anggota yang memiliki konflik 

dalam kelompok yang sama dengan mereka alami, diluar itu dan 

keragaman yang mencirikan sebagian besar kelompok juga 

menghasilkan umpan balik yang luar biasa kaya untuk dan dari para 

peserta serta bisa melihat diri mereka melalui mata dari berbagai 

macam orang 

3) Kelompok ini menawarkan pengertian dan dukungan yang 

mendorong kesediaan anggota untuk mengeksplorasi masalah 

mereka yang membawa mereka ke dalam kelompok 

4) Para peserta mencapai rasa memiliki serta melalui kohesi yang 

mengembangkan anggota kelompok untuk belajar cara-cara yang 

intim, kepedulian, dan menantang. Dalam suasana mendukung ini , 

anggota dapat bereksperimen dengan perilaku baru 

5) Saat mereka berlatih perilaku ini dalam kelompok, anggota 

menerima dorongan dan belajar bagaimana untuk membawa 

wawasan baru mereka ke dalam kehidupan mereka di luar 

pengalaman kelompok 

Berdasarkan pendapat ahli mengenai kelebihan konseling kelompok 

diatas dapat peneliti simpulkan bahwa anggota kelompok akan memiliki 

rasa kepedulian, adanya kohesifitas, serta menambah wawasan dan dapat 

mengeksplorasi masalah yang sedang dihadapi. 
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2.2.2.7 Kekurangan Konseling Kelompok 

Meskipun konseling kelompok mempunyai banyak kelebihan, tetapi 

tidak bisa dipungkiri bahwa konseling kelompok juga mempunyai 

kekurangan. Menurut Berg, et., all (2018) pada tahap awal fasilitator 

kelompok harus menyadari keterbatasan alami dalam efektifitas kelompok. 

Setiap anggota kelompok yang merasa tidak nyaman akan mengakibatkan 

individu lainya mampu berkomunikasi dengan baik. Beberapa individu 

terkadang lebih nyaman dan siap dalam mengeksplorasi. 

 

2.2.3 Konseling Kelompok Realita 

2.2.3.1 Definisi Konseling Realitas 

Realita memandang bahwa manusia terlahir dengan lima kebutuhan 

dasar (power and achievement, love and belonging, freedom, fun, survival) 

dan individu akan mengalami masalah ketika kelima kebutuhan tersebut 

tidak terpenuhiatau terpenuhi tetapi dengan cara yang tidak bertanggung 

jawab (Capuzzi & Stauffer, 2016). Oleh karena itu tujuan dari terapi realita 

adalah menyelaraskan pemenuhan kebutuhsan dasar dengan perilaku yang 

bertanggung jawab dan tidak mengganggu hak orang lain (Capuzzi & 

Stauffer, 2016). Terapi realita juga bagian dari teori pilihan (Choice Theory)  

karena mengajarkan hal ini sama dengan terapi realita menurut Corey 2005. 

Fokus  dalam terapi ini adalah untuk mengajarkan kepada klien dalam 

membuat pilihan yang lebih efektif. Choice Theory menjelaskan bagaimana 

individu memilih cara untuk besikap yang mengarah pada memperbaiki 
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hubungan. Pada teori pilihan menekankan pada tingkah laku individu 

berdasarkan dari dalam diri individu sendiri. Sedangkan faktor eksternal 

tidak memberikan dampak pada individu jika individu mengutamakan 

kebutuhannya sendiri. Teori pilihan menyatakan bahwa manusia secara 

internal termotivasi (Flanagan & Flanagan, 2015). Glasser memandang teori 

pilihan sebagai jalan menuju kebahagiaan manusia. Sebaliknya, 

Wubbolding mencatat bahwa bukan teori pilihan yang mengarah pada 

kebahagiaan manusia, tetapi pembelajaran dan pemanfaatan sistem 

psikologi kontrol internal (Wubbolding,  2011). 

2.2.3.2 Karakteristik Terapi Realita 

Karakteristik dari terapi realitas diantaranya adalah dalam terapi 

realita tidak mendengar keluhan-keluhan terus-menerus, menyalahkan dan 

mengkritisi karena hal itu merupakan perilaku yang tidak efektif. Terapi 

realita berfokus pada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari terapi ini 

(Corey, 2005) akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Penekanan pada Pilihan dan Tanggungjawab 

Segala sesuatu yang kita kejakan dan kita pilih mempunyai 

konsekuensi dan tanggungjawab dari diri kita sendiri. Dalam hal 

ini konselor jangan sampai kehilangan pandangan terhadap 

kenyataan bahwa klien bertanggungjawab atas apa yang ia 

lakukan. 
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2) Berfokus pada terapi saat ini. 

Menurut Glaser kesalahan apapun yang telah kita buat di masa 

lalu tidak ada kaitan atau hubungannya dengan kondisi saat ini 

karena peristiwa masa lalu sudah tidak dapat diubah. Individu 

hanya dapat memenuhi kebutuhan psikologis pada saat ini, tetapi 

terapi tidak menolak sepenuhnya masa lalu (Corey, 2005) 

3) Menolak Transference 

Glasser berpendapat transferensi merupakan cara bagi terapis dan 

klien menghindari untuk menjadi diri mereka sendiri dan rasa 

memiliki terhadap apa yang mereka kerjakan saat ini merupakan 

hal yang benar.  

4) Menghindari Fokus pada Gejala 

orang-orang yang memiliki gejala, mereka hanya akan bebas dari 

gejala tersebut bila mereka menemukan kebahagiaan Glasser 

(2003). 

2.2.3.3 Tahapan Konseling Realita 

Keempat tahap konseling realita (WDEP) dengan teknik 

Confrontation lantas dimasukkan dalam empat tahap pelaksanaan konseling 

kelompok dan membentuk suatu tahap pelaksanaan yang baru.  Jusoh  

(2016) mengembangkan sebuah model konseling kelompok realita secara 

rinci dan sistematis. Model pelaksanaan konseling kelompok realita ini 

lantas diadopsi dan dijadikan sebagai desain pelaksanaan konseling 
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kelompok realita dalam penelitian ini. Adapun uraian dari model konseling 

kelompok realita tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Tahap pembentukan kelompok terdiri dari satu sesi, yakni perkenalan 

dan pembentukan hubungan.  

2) Tahap peralihan dilaksanakan juga dalam satu sesi, yakni penggalian 

masalah yang sedang alami oleh siswa.  

3) Tahap kegiatan dilakukan sebanyak empat sesi.  

a. Pertama, melakukan identifikasi keinginan dari konseli (Want). 

Identifikasi ini dilakukan dengan mengekslorasi tentang dunia 

konseli (real world), memberikan pemahaman kepada konseli 

tentang apa itu kebutuhan dasar dan dunia ideal (basic need & 

quality world), dan memberikan pemahaman tetang konflik 

antara basic need dan real world. 

b. Kedua, memahamkan kepada konseli tentang apa yang telah 

dilakukan dan mengarahkannya (doing dan direction).  

c. Ketiga, mengevaluasi (evaluation) dan memilih alternatif 

penyelesaian masalah.  

d. Keempat, perencanaan (planning) terhadap alternatif 

penyelesaian masalah yang telah dipilih 

4) Tahap pengakhiran terbagi dalam dua sesi, sesi ketujuh melakukan; 

dan sesi kedelapan mengakhiri (termination) konseling kelompok.  

5) Keterangan:  
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a. Durasi pelaksanaan konseling kelompok dilaksanakan 

selama 2 x 45 menit.   

b. Melakukan post-evaluation setelah kegiatan terminasi 

dilakukan dengan jangka waktu tertentu. 

2.2.4 Teknik Confrontation  

2.2.4.1 Definsi Teknik Confrontation 

Konfrontasi merupakan interaksi yang intens secara emosional 

antara konselor dan klien. Konselor perlu mempertimbangkan dampak yang 

mungkin ditimbulkan oleh konfrontasi terhadap klien dan bersedia untuk 

terlibat lebih dalam dalam proses terapeutik. Dalam terapi realita teknik 

confrontation membantu klien membuat rencana dan komitmen pada 

rencana perilaku yang sulit diubah artinya rencana seringkali tidak 

dilakukan sesuai dengan keinginan. Penggunaan  confrontation  dalam 

terapi realita terapis tidak mengkritik atau berdebat dengan klien namun 

terus berupaya untuk mengeksplorasi perilaku keseluruhan kemudian 

membuat rencana yang efektif (Sharf, 2012). 

Konfrontasi merupakan sebuah teknik langsung dimana konselor 

menantang klien untuk menghadapi diri mereka secara realistis. Konfrontasi 

sebagai pernyataan  langsung dan otoritatif yang menginstrusikan klien 

untuk mengendalikan dorongan tertentu atau memodifikasi perilaku tertentu 

(Garner, 1959), sedangkan Johnson (1972) mendefinisikan konfrontasi 

sebagai usaha yang disengaja untuk membantu orang lain memeriksa 
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konsekuensi dari beberapa aspek perilakunya. Konfrontasi harus didasarkan 

pada pemahaman intri klien dan harus muncul dari perhatian empatik yang 

tulus  (Carkkup & Berenson, 1967). 

2.2.4.2 Tujuan Teknik Confrontation 

Teknik  Confrontation membantu klien untuk mengenali manipulasi 

dan pola komunikasi klien yang tidak efektif. Klien sering tidak menyadari 

kebingungan yang mereka hasilkan melalui pesan yang bertentangan.  

Konfronasi ditunjukan untuk membantu klien mengidentifikasikan pesan-

pesan kontradiktif mereka dan mengembangkan tindakan yang lebih 

kongruen. Seperti yang dikatakan Berenson dan Mitchell (1974) tujuan 

konfrontasi adalah memungkinkan klien untuk merekonsiliasi pandangan 

yang bertentangan tentang dirinya. Perbedaan dapat terjadi antara ideal 

klien dan diri nyata klien, antara perkataan klien dengan tindakan klien atau 

dalam persepsi klien tentang realitas. Konfrontasi meningkatkan kesadaran 

diri yang lebih besar dan menangtang klien untuk bertindak lebih 

konstruktif. 

Tujuan kedua dari teknik konfrontasi adalh untuk membantu klien 

dalam mengevaluasi konsekuensi dari perilaku maladaptiv. Konfrontasi 

membantu klien menemukan bagaimana perilaku maladaptif mereka 

mempengaruhi orang lain dan menghasilkan keterasingan. Konfrontasi 

membantu klien untuk melakukan diskriminasi yang sesuai dari perilaku 

maladaptif. Konfrontasi juga membantu klien berhubungan dengan 
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perasaan kesepian, takut dan marah. Kepemilikan perasaan atau mengambil 

tanggung jawab atas tindakan adalah tujuan ketiga untuk konfrontasi. Ini 

membantu klien untuk kebutuhan pribadi dan menerima emosi mereka.   

2.2.4.3 Empati dalam Konfrontasi 

Banyak konfrontasi yang terlalu keras dan tidak peka, terkadang 

para konselor begitu khawatir tentang pengaturan klien secara langsung 

sehingga mereka mengintimidasi atau meremehkan klien dalamm 

konfrontasi. Konfrontasi tidak dapat diberikan dengan nada menghakimi. 

Sikap yang merendahkan dari konselor akan merusak tujuan terapeutik. 

konfrontasi adalah tindakan kepedulian, konselor tidak boleh menawarkan 

konfrontasi tanpa perasaan peduli yang mendalam dan komitmen untuk 

menjadi lebih dekat dengan klien ( Elsenberg & Delaney, 1972). 

Teknik confrontation emaptik (Ivey et., al., 2014) yang dikenal 

sebagai teknik tantangan, dapat di implementasikan untuk membantu klien 

menganaslisis naratif mereka untuk melihat  kontra diksi antara kata dan 

perbuatan.  Secara teoritis, teknik ini menciptakan  disonasi dan memotivasi 

klien untuk mengatasi hal ini dan menjadi. Aplikasi efektif konfrontasi dan 

empatik membantu klien mengubah perilakunya, menjadi kongruen, dan 

menjalani gaya hidup dengan fungsi lebih sehat dan lebih penuh ( corey, 

2015; Ivey et al, 2014) Tahap-tahap pengimplemantasian 

Teknik  confrontation, merupakan sebuah proses empat langkah 

lazim digunakan untuk mengimplemtasikan teknik konfrontasi,yaitu : (1) 
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mendengarkan untuk menemukan diskrepansi, (2) merangkum dan 

mengklarifikasi (3) mengkonfrontasikan secara empatik  dan (4) mengamati 

dan mengevaluasi. Selama masing-masing langkah, konselor terus 

menggunakan microskill terpusat-orang dan konseleling untuk memahami 

pikiran, perasaan, dan perilaku klien, termasuk mendengarkan aktif, 

memfarafrasekan, refleksi perasaan, dan merangkum (Ivey et al., 2014; 

Young, 2013). 

2.2.4.4  Aplikasi Teknik Confrontation  

Konfrontasi bersifat spesifik dan perilaku deskriptif. Oleh karena itu, 

segera aplikasikan setelah klien menunjukkan tindakan yang merugikan diri 

sendiri, konselor dapat mengidentifikasi perilaku dengan jelas dan menantang 

klien. Situasi-situasi terapeutik berikut ini mewakili kesempatan-kesempatan di 

mana konfrontasi dapat dijalankan secara tepat. 

1) Konselor menerima komunikasi dengan pesan yang bertentangan. 

a) Konflik antara pesan verbal dan isi. 

• Klien: “Saya tidak gelisah dilakukan  pembatsaan penggunaan internet, 

dan itu tidak mengganggu saya. ” 

• Kounselor : “Anda mengatakan Anda tidak merasa gelisah, tetapi suara 

anda begitu resah dan selalu ingin mengetahui apa yang terjadi dimedia 

sosialmu. Tubuhmu tegang, dan tanganmu selalu memegang 

Handphone dan melihat notifikasi. Saya pengin tahu pesan mana yang 

harus dipercaya tidak gelisah saat jauh dari internet atau merasa baik -

baik saja. ” 

b) Kontradiksi antara isi verbal dari dua pernyataan. 
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• Konselor: “Beberapa saat yang lalu Anda berkata tidak mengapa tidak 

bermain internet, dan bukan suatu masalah ketika tidak memegang 

smartphone. Sekarang Anda mengatakan ingin melihat pemberitahuan 

terbaru di media sosial atau tidak sabar untuk melanjutkan permainan 

games. Mohon untuk diperjelas untu dapat saya fahami sebenarnya apa 

arti tindakan tersebut. ” 

• Konselor :“ Sebelumnya Anda mengatakan suatu hal yang bertanggung 

jawab dalam l penggunaan internet dalam aktivitas sehari-hari . Anda 

baru saja menunjukkan bahwa mengontrol penggunaan internet adalah 

suatu hal baik. Apa yang anda lakukan pada diri sendiri ketika anda 

memberi tahu saya sudah merasa gelisah ketika anda tidak terhubung 

dengan internet?  saya ingin tahu sebenarnya apakah anda sudah 

bertanggungjawab dalam penggunaan internet. 

c) Konflik antara pernyataan verbal dan pola perilaku yang bertahan 

lama.  

• Klien: “Saya tidak peduli apa yang terjadi pada kabar terbaru di 

media sosail dan permainan games online” 

• Konselor:" Anda tidak peduli, namun Anda terus berusaha mencari 

tahu informasi terkini di media sosial. Anda mengatakan Anda tidak 

peduli, tetapi Anda menunggu dengan cemas untuk menggunakan 

smartphone;. Saya ingin tahu apakah anda benar-benar berkomitmen 

dengan pernyataan anda  
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2.2.5 Kontrol Diri (Self-Control). 

2.2.5.1 Definisi  Kontrol Diri (Self-Control) 

Setiap individu memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu 

mengatur dan mengarahkan perilaku yaitu kontrol diri. Kontrol diri terjadi 

ketika seseorang atau individu mencoba untuk mengubah cara bagaimana 

seharusnya individu tersebut berpikir, merasa, atau berperilaku ( Muraven 

& Baumeister, 2002). Kontrol diri merupakan kecenderungan individu 

untuk mempertimbangkan berbagai konsekuensi dalam perilaku tertentu 

(Aviyah & Muhammad, 2014).   

Kontrol diri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengontrol 

perilaku impulsive, mengontrol stimulus, mengantisipasi suatu peristiwa 

dan mengambil keputusan,  Averill  (1973). Kontrol diri ini yang bagus 

dapat membawa individu ke arah konsekuensi positif. Dijelaskan kembali 

bahwa self-control adalah kemampuan individu untuk menahan diri atau 

mengarahkan diri ke arah yang lebih baik ketika dihadapkan dengan 

godaan-godaan (Baumeister, Forster, & Vohs, 2007). 

Menurut Alwisol (2014) menjelaskan kontrol diri ini bukan 

mengontrol kekuatan didalam “self” tetapi bagaimana self mengontrol 

variabel-variabel luar yang menentukan tingkah laku. Thompson (2003) 

juga berpendapat self-control merupakan keyakinan bahwa individu dapat 

mencapai hasil-hasil yang diinginkan lewat tindakannya sendiri. Sarafino 

(1998) mengungkapkan kontrol diri adalah perasaan bahwa seseorang 

dapat membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif untuk 
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mengahasilkan akibat yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak 

diinginkan. 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat peneliti simpulkan 

kontrol diriadalah usaha untuk mencapai suatu tujuan yang dianggapnya 

penting dengan melakukannya secara individu, mengambil yang positif 

dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Kontrol diri mengacu pada 

kemampuan untuk mengubah respons seseorang. Kontrol diri 

memungkinkan seseorang menahan atau mengganti satu respons, sehingga 

membuat respons yang berbeda mungkin terjadi.  

2.2.5.2 Faktor -Faktor Kontrol Diri (Self-Control) 

Pengukuran self-control sesuai dengana aspek yang dikemukakan 

oleh  Vazsonyi et., al (2001) yang mencakup enam aspek  yaitu, impulsif, 

tugas sederhana, mencari resiko, aktifitas fisik, pemarah dan mementingkan 

diri sendiri. Faktor-faktor yang menyebabkan kontrol diri rendah menurut 

Grasmick et all (1993) menjadi rendah  akan di jabarkan sebagai berikut: 

1) Impulsif (impulsiveness) 

Impulsif merupakan tindakan individu yang dilakukan secara 

mendadak tanpa memikirkan konsekuensi apa yang akan dihadapi 

baik konsekuensi sekarang atau yang akan terjadi nantinya. Individu 

tersebut tidak berpikir jangka panjang tetapi lebih mementingkan 

kondisinya yang sekarang dibandingkan kondisi dirinya yang akan 

mendatang seperti apa. 
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2) Tugas Sederhana (Simple Task) 

Seseorang dengan simple task yang tinggi, lebih suka dengan  

kegiatan yang sederhana yang mudah, tidak rumit dan membuat 

individu tersebut bahagia, tetapi individu dengan simple task yang 

tinggi akan menghindari hal-hal yang menurut dia sulit karena mudah 

menyerah tidak berani mengambil tantangan/ resiko. 

3) Mencari Resiko (Risk Seeking) 

Individu yang mempunyai kontrol diri yang rendah, biasanya 

memiliki suatu tindakan yang beresiko hanya karena untuk menguji 

dirinya sendiri, hanya untuk kesenangan, individu tersebut juga 

tertarik untuk melakukan kegiatan yang akan membuatnya dalam 

masalah, karena menurut individu dengan kontrol diri yang rendah 

semangat dan petualang lebih penting dari pada keamanan. 

4) Aktifitas Fisik ( Physical Activity) 

Individu dengan kontrol diri yang rendah lebih cenderung 

menyukai aktivitas atau kegiatan fisik dari pada aktivitas mental, lebih 

suka melakukan dengan cara langsung dari pada memikirkannya, 

individu tersebut juga cenderung merasa paling mampu diantara 

individu  yang sebaya dengan dirinya. 

5) Mementingkan Diri Sendiri ( Self-Centerendness) 

Individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung tidak peduli 

dengan kondisi atau keadaan individu lain, bahkan ketika individu 

lainya mendapatkan masalah karena perbuatanya, karena beranggapan 
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urusan yang dilakukannya lebih penting dari pada urusan individu 

lain, dan akan berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya 

walaupun ada individu lain yang lebih membutuhkanya. 

6) Pemarah/ Tempramen ( Temper) 

Adanya sikap mudah marah terhadap masalah-maslah kecil atau 

sepele pada individu yang memiliki kontrol diri yang rendah, bahkan 

sampai menimbulkan kemarahan yang meledak-ledak dan cenderung 

sulit beribicara dengan tenang bahkan akan cenderung menyakit orang 

lain. 

Faktor-faktor yang menyebabkan kontrol diri rendah sebagai 

mana yang sudah dijelaksan diatas dapat peneliti simpulkan kontrol 

diri yang rendah akan berdampak pada aspek perlaku maupun kognitif 

seperti individu mudah marah, egois, tidak berpikir dalam jangka 

panjang tidak menyukai tantangan dalam menjalani aktivitasnya.  

2.2.5.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kontrol diri menurut Carter & 

Carver (2012) adalah faktor religiusitas atau keagamaan faktor ini memiliki 

korelasi yang positif dengan kontrol diri, karena individu yang memiliki 

tingkat religiusitas yang baik memiliki kepercayaan bahwa apa yang mereka 

lakukan harus sesuai dengan perintah dan aturan-aturan agama, sehingga 

individu memiliki self-monotoring yang baik dan berdampak pada kontrol 

diri yang baik bagi individu. Kesejahteraan psikologis merupakan aktor 

yang mempengaruhi kontrol diri individu karena individu dengan 
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kesejahteraan yang tinggi memiliki kontrol diri yang efektif dalam 

mengatasi tekanan dalam hidu dan memiliki ketetapan diri pada tujuan 

hidupnya ( Veenhonen at all, 2014). Selanjutnya ada faktor  Usia atau umur 

seiring bertambahnya usia individu bertambah pula lingkungan yang 

mempengaruhinya, serta adanya pengalaman sosial-sosial diantaranya 

individu belajar merespon kekecewaan, ketidaksukaan, kegagalan dan 

belajar untuk menendalikan pengalaman sosial pahit itu semua, efeknya 

adalah individu belajar untuk mengontrol dirinya ( Ghufron & risnawati, 

2012) 

2.2.5.3 Aspek dalam Self-Control 

Pengendalian diri / self-control sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Gottfredson & Hirschi (1990) mengidentifikasi ada 6 aspek/ komponen dari 

pengendalian diri yang mereka tafsirkan sebgai ciri kepribadian yang 

bersifat undimensional komponennya adalah impulsivity, simple taskin, risk 

seeking, physical activity, self centerendness dan temper. Implusif menilai 

kecenderungan untuk menanggapi rangsangan yang nyata di lingkungan 

sekitar memiliki orientasi konkret “disini dan saat ini”. simple tasking 

menilai kurangnya ketekunan, keuletan atau ketekunan selama bertindak. 

dan self-centerendness yaitu menilai orang dengan control diri rendah yang 

cenderung egois, tidak peduli, atau tidak peka terhadap penderitaan dan 

kebutuhan orang lain. 
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Sedangkan  Gillion et. Al, (dalam Santrock, 2005) yang menyatakan 

bahwa kontrol diri (self-control) adalah kemampuan individu yang terdiri 

dari tiga aspek, yaitu: 

1. Kemampuan untuk mengendalikan atau menahan tingkah laku yang 

bersifat menyakiti atau merugikan diri sendiri dan orang lain.  

2. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain dan kemampuan 

untuk mengikuti peraturan yang berlaku.  

3. Kemampuan untuk mengungkapkan keinginan atau perasaan kepada 

orang lain tanpa menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. 

2.2.6 Self-Perception 

2.2.6.1  Definisi Self-Perception 

Persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu 

pengamatan, kemampuan kemampuan tersebut antara lain : kemampuan 

untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokan, dan kemampuan 

untuk memfokuskan (Sarlito, 1983). Menurut Robins (1999), persepsi 

adalah suatu proses dimana indvidu mengorganisir dan menafsirkan kesan-

kesan indera mereka untuk memberikan makna terhadap lingkunganya. 

Persepsi diri berpendapat bahwa perasaan kita adalah informasi 

tentang diri kita, tindakan kita, dan konteks di mana kita bertindak. Menurut 

teori persepsi diri, kita menafsirkan tindakan kita sendiri seperti cara kita 

menafsirkan tindakan orang lain, dan tindakan kita seringkali dipengaruhi 

secara sosial dan tidak dihasilkan dari kebebasan kita sendiri. (Bem, 1972). 



 
 

47 

 

Sedangkan Bem (1972) mengusulkan teori persepsi diri sebagai 

alternatif respons terhadap teori disonansi kognitif. Teori persepsi diri 

menunjukkan bahwa orang menyimpulkan sikap mereka sendiri sebagian 

dengan mengamati perilaku mereka sendiri dan kemungkinan penyebab 

perilaku tersebut (Bem, 1972). Oleh karena itu, teori persepsi diri 

mengambil lebih banyak pendekatan intrapersonal dengan meneruskan 

gagasan bahwa emosi dan sikap mengikuti perilaku. 

Dari berbagai pendapat  ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

persepsi adalah proses mental individu yang memungkinkan individu 

mengenali ransangan lingkungan sekitarnya serta memperoleh kesadaran 

akan sekeliling lingkungannya. 

2.2.6.2 Proses Pembentukan Persepsi  

Proses pembentukan persepsi dimulai dari beberapa tahapan 

diantaranya yaitu stimulus atau rangsangan, registrasi dan intrepretasi, 

(Miftah, 2003 ) yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

1) Stimulus atau rangsangan terjadinya persepsi dimulai ketika individu 

dihadapkan pada suatu stimulus/rangsangan yang hadir dari 

lingkungannya. 

2) Registrasi dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah 

akibat dari adanya sistem indera yang berfungsi yang dimiliki 

individu. Seseorang dapat merekam semua kejadian informasi yang 

masuk kedalam sistem inderanya.  
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3) Interpretasi  merupakan aspek kognitif dari persepsi yaitu proses 

memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses 

interpretasi tersebut bergantung pada faktor diantaranya adalah cara 

memahami suatu hal, motivasi, dan kepribadian seseorang. 

2.2.6.3 Aspek – Aspek dalam Persepsi Diri  

Persepsi diri adalah sebuah suana yang memungkinkan individu 

memperoleh kesadaran akan sekelilingnya, persepsi diri terdiri atas 

beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut ( Viega & Domingues, 

2012) :  

1) Aniety : adalah aspek kecemasan yang mempengaruhi suasana hati 

individu, sperti rasa takut serdih, cemas dan rendah diri. 

2) Physical Appearance : adalah penilaian atau penampilan fisik dari 

individu serta penilaian atribut dari kepribadian seseoarang seperti 

halnya mengekspresikan pikiran, dalam aspek ini juga menilai sejauh 

mana dirinya secara fisik. 

3) Behaviour: adalah sejauh mana individu menyukai cara seseorang 

berperilaku, berperilaku sesuai dengan nilai dan norma dan tahu 

bagaimana dirinya seharusnya berperilaku  agar terhindar dari 

pemasalahan. 

4) Popularity: merupakan kemampuan individu dalam menajalankan 

fungsi sosialnya aspek ini menekankan pada kemampuan individu 

dalam berosialisasi. Tahu bagaiaman bersikap agar orang lain dapat 

menerima kehadiranya. 
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5) Happines : perasaan adanya kebahagiaan dalam diri seseorang dalam 

menajalani kehidupan.  

6) Intellectual Status: suatu penilaian individu terkait dengan kemampuan 

intelegensinya dan kemampuan akademis disekolah/ pekerjaan. 

2.2.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Persepsi 

Persepsi individu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi melalui 

proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah 

yang menyebabkan setiap orang memiliki intepretasi yang berbeda, 

walaupun apa yang dilihatnya sama.  Krech et., all (1962) menyatakan 

bahwa yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang adalah : 

1) Frame of reference, yaitu pengetahuan yang dimiliki individu yang 

dipengaruhi dari faktor pendidikan, informasi yang individu 

dapatkan dan penelitian yang individu lakukan. 

2) Frame of experience, yaitu berdasarkan pengalaman yang telah 

dialaminya yang tidak terlepas dari keadaan lingkungan sekitarnya. 

Feldman (1985) pembentukan persepsi juga sangat dipengaruhi oleh 

informasi yang pertama kali diperoleh. Oleh karena itu pengalaman pertama 

yang tidak menyenangkan akan sangat mempengaruhi pembentukan 

persepsi seseorang. Tetapi karena stimulus yang diahadapi manusia 

senantiasa berubah, maka persepsi juga dapat berubah sesuai dengan 

stimulus yang diterima. 
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, dapat diketahui bahwa 

proses pembentukan persepsi dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti 

pengalaman, kemampuan, individu, lingkungan, proses pembentukan itu 

sendiri dapat dikelompokan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Rancangan penelitian ini berawal dari beberapa temuan empiris 

tentang penggunaan internet  bermasalah.  Siswa remaja terutama di 

Sekolah Menengah Atas banyak yang belum sadar dampak dari penggunaan 

internet yang bermasalah. Cara terbaik adalah dengan memberikan 

kesempatan kepada para siswa-siswi untuk sebanyak-banyaknya diberikan 

penguatan pengetahuan, peningkatan kesadaran mengenai akibat dari 

penggunaan internet bermasalah. Salah satu layanan bimbingan dan 

konseling disekolah yang dapat diberikan kepada siswa-sisi adalah layanan 

konseling kelompok. 

Problematic internet use didefinisikan sebagai individu yang 

mengalami masalah dalam kehidupan psikologis, sosial, sekolah atau 

pekerjaan karena kurangnya kontrol penggunaan internet  (Davis, 2001). 

Hal ini terkait hubungannya dengan self-control dan  self-pereption  siswa, 

dibuktkan dengan adanya gejala penggunaan internet yang melebihi waktu 

penggunaan terutama dilingkungan sekolah. Hal ini menunjukan bahwa 

problematic internet use perlu menjadi perhatian untuk diteliti lebih lanjut. 

Maka dengan demikian perlu adanya intervensi yang dapat menjembatani 

siswa yang mengalamai PIU agar lebih bisa bertanggung jawab pada 
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peranannya sebagai seorang pelajar dalam mengembangkan self-control 

dan self-perception. 

Salah satu teknik yang sesuai adalah penggunaan konseling 

kelompok realita teknik confrontation. Teknik confrontation dalam 

pendekatan realita dapat menjadi teknik yang efektif dalam mengatasi 

masalah yang ada. Karena perilaku. Karena dalam pendekatan realita 

menekankan pada pentingnya tiga R (Responsibility, right,dan reality). 

Tujuan digunakannya konseling realita adalah agar individu dapat 

bertangung jawab atas pilihannya tetapi tidak mengganggu hak orang lain. 

Sedangkan teknik confrontation dalam konseling realita membantu klien 

membuat rencana dan komitmen pada rencana perilaku yang sulit diubah 

artinya rencana tersebut sering kali tidak dilakukan sesuai keinginan. Fungsi 

konseling realitas adalah membantu siswa menerima kenyataan dan 

memenuhi kebutuhannya sehingga siswa tidak memiliki kecenderungan 

untuk mengingkari realitas yang ada. 

Adapun kerangka berpikir dalam rancangan peneltian ini adalah 

sebagai berikut : 
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Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Identifikasi Masalah 

• Siswa yang memiliki kecenderungan problematic 

internet use kategori sedang dan tinggi 

• PIU pada siswa berdampak pada  aspek kognitif, 

sosial dan perilaku dalam kehidupannya. 

• Dampak yang ditimbulkan akibat PIU diantaranya 

adalah kontrol diri dan persepsi diri yang rendah. 

 

Treatment 

Diberikan treatment konseling kelompok 

realita melalui teknik confrontation untuk 

meningkatkan self-control dan self-perception 

 

Hasil  

• Menurunnya problematic internet use pada siswa 

• Meningkatnya kontrol diri pada siswa 

• Meningkatkan persepsi diri pada siswa 

Landasan Teoritis 

Berdasarkan teori dan temuan 

penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai self-control, self-

perception dan problematic internet 

use 

 

Studi Pendahuluan 

• Adanya kecenderungan siswa yang 

memiliki tingkat PIU  dengan 

kategori sedang sampai tinggi pada 

siswa kelas X SMA N 1 Ungaran 
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2.4  Hipotesis Penelitian 

Adapun dugaan sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

2.4.1 Konseling realita teknik confrontation efektif dalam meningkatkan self-

control.  

2.4.2 Konseling realita teknik confrontation efektif dalam meningkatkan self-

perception.  

2.4.3 Terdapat perbedaan keefektifan konseling kelompok realita teknik 

confrontation dalam meningkatkan self-control dan self-perception pada 

kelompok eksperimen dan pada kelompok kontrol  

2.4.4 Terdapat Efek Interaksi  waktu dan Waktu dalam Kelompok terhadap 

Peningkatan Self-Control dan Self-Perception. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian uji statistik dan pembahasan yang telah 

dijelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Tingkat problematic internet use  pada siswa SMA Negeri 1 Ungaran masuk 

dalam kategori sedang dan tinggi sehingga menyebabkan pada menurunnya 

kemampuan kontrol diri dan persepsi diri pada siswa. 

2. Konseling kelompok realita teknik confrontation terbukti efektif dalam 

meningkatkan kemampuan kontrol diri dan persepsi diri pada siswa dengan 

problematic internet use   

3. Tingkat kemampuan kontrol diri dan persepsi diri yang dimiliki siswa 

menunjukan peningkatan setelah diberikan perlakuan konseling kelompok 

realita teknik confrontation. 

4. Secara tidak langsung Konseling kelompok realita teknik confrontation 

mampu menurunkan tingkat problematic internet use  melalui peningkatan 

kemampuan kontrol diri dan persepsi diri pada siswa. 

 

5.2 SARAN 

Pelaksanaan penelitian tidak lepas dari hambatan dan kendala yang 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun rekomendasi yang dapat 

diberikan kepada guru BK atau konselor sekolah, mahasiswa bimbingan 
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konseling serta penelitian selanjutnya berdasarkan hasil dan keterbatasan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Guru BK/ Konselor Sekolah 

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini dilakukan di Sekolah 

Menengah Atas dan responden dalam penelitian awal ini cukup banyak yang 

mengalami permasalahan ketergantungan internet, hal ini perlu adanya 

perhatian penuh dari guru BK mengatasi hal tersebut dengan memberikan 

perlakuan atau intervensi kepada para siswa yang mempunyai gejala 

ketergantungan internet dengan melalui intervensi pemberian konseling 

kelompok realita. Karena implementasi konseling kelompok ini terbukti 

sudah mampu menangani permasalahan tersebut. Oleh karena itu konselor 

sekolah dapat mengiplemtasikan layanan konseling tersebut disekolah. 

2. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Temuan yang 

dimaksud terkait dengan problematic internet use  atau penggunaan 

internet bermasalah, teknik confrontation, kontrol diri, persepsi diri, dan  

konseling kelompok realita. Adapun temuan dan saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 

a. Penggunaan internet bermasalah dalam hal ini adalah problematic 

internet use  telah banyak dialami oleh pararemaja khusunya siswa 

SMA. Data penelitan tentang problematic internet use  ini dapat 
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dijadikan dasar terhadap intervensi dan pengambangan penelitian 

selanjutnya. 

b. Profil tingkat problematic internet use  , self-control dan self-

perception dapat digunakan sebagai informasi atau data awal untuk 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 

c. Desain dalam penelitian ini terbukti efektif untuk meningkatkan 

kemampuan kontrol diri dan persepsi diri serta dapat menurunkan 

tingkat problematic internet use  pada siswa. Namun perlu diteliti 

juga terhadap penggunaan konseling individual dalam 

penerapannya. 

d. Penerapan Konseling realita teknik confrontation terbukti lebih 

efektif dalam meningkatkan self-perception dan self-control 

daripada penggunaan konseling kelompok realita biasa. Oleh 

karena itu , peneliti selanjutnya dapat menerapkan konsleing 

kelompok realita teknik confrontation pada pemasalahan yang 

berbeda.  
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