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ABSTRAK 

 

INNEDA CITRA BARUS, NIM: 1133151020. Pengaruh Layanan Konseling 

Kelompok Pendekatan Rasional Emotif Terhadap Eksistensi 

Penggunaan Sosial Media pada Siswa Kelas X Kimia Industri di 

SMK Negeri 3 Medan Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Jurusan 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Program Studi Bimbingan 

Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Medan. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Adakah Pengaruh Layanan 

Konseling Kelompok Pendekatan Rasional Emotif terhadap Eksistensi 

Penggunaan Sosial Media pada Kelas X Kimia Industri di SMK Negeri 3 Medan 

Tahun Ajaran 2016/2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh layanan konseling kelompok pendekatan rasional emotif terhadap 

eksistensi penggunaan sosial media pada kelas x kimia industri di SMK Negeri 3 

Medan Tahun Ajaran 2016/2017. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriftif  dengan desain pre-test dan 

post-test. Subjek dalam penelitian ini adalah 8 orang siswa kelas X kimia industri 

yang memiliki keyakinan irasional terhadap eksistensi penggunaan sosial media 

tinggi, yang akan diberikan layanan konseling kelompok pendekatan rasional 

emotif. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket yaitu 

menggunakan angket eksistensi penggunaan sosial media, sebanyak 32 butir 

pernyataan angket eksistensi penggunaan sosial media terlebih dahulu 

diujicobakan dan dianalisis oleh peneliti untuk mendapatkan angket yang valid 

dan reliabel. Dan menjadi 30 butir pernyataan angket eksistensi penggunaan sosial 

media sebagai pengumpul data. 

Hasil analisis diperoleh data pre-test siswa rata-rata = 91,25  termasuk 

kategori tinggi dan Standart Deviasi  (SDx) = 1,83, sedangkan hasil data post-test 

rata-rata = 59,25 termasuk kategori rendah dan Standart Deviasi (SDy) = 9,6. 

Teknik uji hipotesis menggunakan rumus uji Wilcoxon (J) yang memperoleh hasil 

Jhitung  = 13,5 sedangkan harga Jtabel = 4. Dari tabel nilai kritis J untuk uji jenjang 

bertanda Wilcoxon untuk n = 8, α = 0,05 pengujian dua arah J0,05 = 4. Oleh 

karena J (13,5  > 4 ). Sesuai dengan kriteria  penerimaan dan penolakan hipotesis, 

hipotesis diterima jika Jhitung  > Jtabel. Dengan demikian dinyatakan ada 

pengaruh pemberian layanan konseling kelompok pendekatan rasional emotif 

terhadap eksistensi penggunaan sosial media pada kelas x kimia industri di SMK 

Negeri 3 Medan Tahun Ajran 2016/2017. Dengan kata lain hipotesis diterima. 
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