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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus 

perkembangan individu, dan merupakan masa transisi yang dapat diarahkan 

kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Menurut Santrock (2003: 55) 

Masa remaja berlangsung dari sekitar usia 13-18 tahun. Pada usia tersebut dalam 

jalur perkembangannya sedang pada masa remaja awal sebagai transisi dari masa 

anak-anak ke masa dewasa, dan pada masa ini mulai merasakan berbagai 

perubahan dalam dirinya seperti mengalami gangguan permasalahan dalam proses 

sosialisasi. 

Permasalahan perilaku anak tidak terlepas dari proses sosialisasi anak. 

Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar 

dari berbagai stimulus dari lingkungan anak. Perilaku sosial merupakan aktivitas 

yang berkaitan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, guru, orang tua 

maupun saudara. 

Permasalahan tentang perilaku yang mencakup perkembangan sosial, 

emosi, dan moral ialah perilaku antisosial. Perilaku antisosial saat ini sering kita 

jumpai dan ada pula yang telah terlihat pada remaja. Hal ini akan menjadi 

permasalahan yang komplek pada anak dan akan berdampak pada perilaku 

agresif. 
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Tingginya perilaku anti sosial akan mempengaruhi mental atau pribadi 

anak. Tidak terjalinnya sikap sosial yang intim dan memuaskan akan membuat 

anak merasa terisolasi. Anakpun akan menjadi sangat tidak bahagia dan nyaman. 

Anak selalu tertekan dalam pergaulan sosialnya. 

Berdasarkan hasil  wawancara kepada guru BK pada tanggal 01 Mei 2018 

diperoleh data dan informasi bahwa terdapat masalah siswa yang memiliki 

perilaku anti sosial,  khususnya kelas XII . Ada beberapa siswa yang mempunyai 

perilaku anti sosial yaitu AS, MAH, DAPR, YY, NAR, NL, MNS, NFM. 

Dari observasi dan wawancara peneliti terhadap siswa kelas XII SMAN 1 

Jekulo Kudus pada tanggal 02 Mei 2018. Terdapat ciri-ciri anak yang mempunyai 

perilaku anti sosial antara lain agresif, suka berbohong, sering tidak menaati 

peraturan, kurang percaya diri, sering terlambat ke sekolah, tidak bisa membina 

hubungan baik dengan temannya, perasaannya mudah tersinggung, tidak dapat 

menghargai pendapat orang lain, tidak menyukai orang-orang disekitarnya dan 

sebagian besar waktunya digunakan untuk menyendiri. Tingginya perilaku anti 

sosial siswa tersebut merupakan masalah bagi siswa. Masalah tersebut timbul dari 

diri siswa sendiri maupun dari luar. Keadaan semacam itu perlu dilakukan daya 

dan upaya untuk mendorong siswa untuk memenuhi tugas berkembangannya. 

Untuk itu peneliti berusaha membantu dengan memberikan satu bentuk layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik smulasi  yang bertujuan untuk mereduksi 

sikap anti sosial pada siswa. 

Menurut Sukardi (2008: 64) Bimbingan kelompok yaitu layanan bimbingan 

yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh 
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berbagai bahan dari narasumber tertentu (terutama dari pembimbing/konselor) 

yang berguna untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun 

sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. 

Dengan layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik permainan 

simulasi dapat memfokuskan kegiatan bimbingan kelompok terhadap tujuan yang 

ingin dicapai tetapi juga dapat membuat suasana yang terbangun dalam kegiatan 

bimbingan kelompok agar lebih bergairah dan tidak cepat membuat siswa jenuh 

mengikutinya dan menjalin pertemanan yang rendah  dalam hubungan sosial. 

Permainan simulasi dapat dikatakan gabungan dari antara teknik bermain 

peran dan teknik diskusi. Permainan simulasi dapat membuat anak belajar 

berbagai macam pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk dapat bergaul 

dan hidup dimasyarakat (Romlah, 2006: 119). 

Layanan bimbingan kelompok bertujuan membantu permasalahan dalam 

meningkatkan dan mengembangkan sikap sosial anak. Layanan bimbingan 

kelompok dapat menciptakan keleluasaan antar teman sebaya sehingga dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok siswa akan saling berinteraksi dan bertukar 

pendapat dan pikiran. Dengan melakukan simulasi anggota kelompok 

memperoleh pengalaman yang lebih dibandingkan apabila masalah itu hanya 

didiskusikan saja. 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dihadapi siswa disekolah 

saat ini sangat mengganggu kepribadian  pada siswa. Maka, peneliti tertarik 

mengambil data anak sekolah karena kaitannya dengan perilaku anti sosialnya. 
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Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Mereduksi 

Perilaku Anti Sosial Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 

Permainan Simulasi Pada Siswa Kelas XII SMA N 1 Jekulo Kudus”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Permainan 

Simulasi dalam  Mereduksi Perilaku Anti Sosial Siswa Kelas XII SMA N 1 

Jekulo Kudus? 

1.2.2 Apakah Perilaku Anti Sosial dapat di reduksi melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok dengan Teknik Simulasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:  

1.3.1 Mendeskripsikan  Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 

Permainan Simulasi untuk Mereduksi Perilaku Anti Sosial Siswa Kelas XII 

SMA N 1 Jekulo Kudus. 

1.3.2 Mereduksi  Perilaku Anti Sosial Melalui Layanan Bimbingan Kelompok 

dengan Teknik Simulasi  Pada Siswa Kelas XII SMA N 1 Jekulo Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai 

berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Kaitannya dengan proses bimbingan dan konseling di sekolah, maka 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperdalam 

ilmu pengetahuan mengenai layanan bimbingan dan konseling sebagai bahan 

referensi untuk penelitian tentang mereduksi perilaku anti sosial. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Siswa dapat mereduksi perilaku anti sosial dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok melalui layanan bimbingan kelompok.. 

1.4.2.2 Guru BK 

Dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan layanan 

bimbingan konseling, khususnya dalam mereduksi perilaku anti sosial pada siswa.  

1.4.2.3 Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat  digunakan sebagai 

rujukan untuk memutuskan kebijakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan 

konseling di sekolah sehingga para praktisi Bimbingan Konseling dalam 

melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 

1.4.2.4 Peneliti 

Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah pengalaman, 

menambah wawasan dan pengetahuan dalam melakukan penelitian tindakan dan 

sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian berikutnya terkait dengan 

mereduksi perilaku anti sosial  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan judul skripsi diatas, maka ruang lingkup penelitian ini hanya 

membahas tentang: “Mereduksi Perilaku Anti Sosial dan Layanan Bimbingan 

Kelompok Dengan Teknik Simulasi”. 

1.6 Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian “Mereduksi Perilaku Anti Sosial Melalui 

Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Permainan Simulasi Pada Siswa Kelas XII 

SMA N 1 Jekulo Kudus”. Dalam penelitian ini perilaku yang akan diukur oleh 

peneliti adalah  Perilaku anti sosial pada siswa. Kaitannya dengan hal tersebut, 

peneliti memberikan bantuan kepada siswa melalui layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik simulasi dalam bentuk pemahaman, pencegahan dan pengentasan. 

Melalui layanan ini dapat meningkatkan potensi siswa dalam saling berpendapat 

dan bermain memperagakan secara pura-pura sehingga bimbingan kelompok 

dengan teknik simulasi sangat efektif untuk mereduksi perilaku anti sosial siswa. 

Maka dapat dikemukakan definisi operasionalnya sebagai berikut: 

1.6.1 Perilaku Anti Sosial 

Perilaku anti sosial adalah perilaku yang menarik diri dari kegiatan- 

kegiatan sosial di lingkungan sekitarnya dan cenderung menyendiri. perilaku anti 

sosial ditandai dengan sikap yang tidak bertanggung jawab dan gagal dalam 

membina hubungan interpersonal. 

Dalam penelitian ini untuk mengukur perilaku siswa sebagai subjek terkait 

dengan perilaku anti sosial, peneliti mengamati perilaku-perilaku anti sosial pada 

siswa sebelum diberi layanan, saat diberi layanan dan setelah diberi layanan. 
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Dengan layanan bimbingan kelompok siswa dapat menerima informasi, pemaham 

an dan diupayakan cara peningkatkan pada diri siswa agar tumbuh kesadaran 

untuk meningkatkan sikap sosialnya.  

1.6.2 Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Permainan Simulasi 

Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan yang 

diberikan pada individu atau kelompok untuk mencegah timbulnya masalah dalam 

mengembangkan potensi dan mencapai tugas perkembangan dengan 

memperhatikan dinamika kelompok. sedangkan teknik  Permainan simulasi 

sebuah permainan untuk merefleksikan situasi yang terdapat dalam kehidupan 

yang sebenarnya atau sebuah pengalaman belajar dengan cara pura-pura. 

Melalui layanan ini dapat meningkatkan potensi siswa dalam saling 

berpendapat dan bermain memperagakan secara pura-pura sehingga bimbingan 

kelompok dengan teknik permainan simulasi sangat efektif untuk mereduksi 

perilaku anti sosial. Proses pelaksanaan terjadi dari empat tahap, yaitu: 1) tahap 

pembentukan; 2) tahap peralihan; 3) tahap kegiatan; 4) tahap pengakhiran. Dalam 

penelitian ini layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan simulasi 

dilaksanakan selama 2 siklus, masing-masing siklus dilakukan 3 kali pertemuan 

sampai ada peningkatan sikap sosial siswa dalam lingkungan sekitarnya. 

Upaya yang dilakukan peneliti untuk mereduksi perilaku anti sosial pada 

siswa kelas XII SMA N 1 Jekulo Kudus yaitu dengan diberikan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik permainan simulasi kepada siswa yang 

mempunyai perilaku anti sosial. Dengan diberikannya layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik permainan simulasi kepada siswa diharapkan siswa lebih 
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meningkatkan perilaku sosialnya. Disini peneliti dalam pelaksanaan bimbingan 

kelompok, topik yang dibahas adalah yang bersifat umum sehubungan dengan 

perilaku anti sosial pada siswa yang kemudian dilanjutkan dengan bermain peran, 

dan sebelumnya diadakan persiapan-persiapan yang meliputi pembagian peran 

dan tema yang akan diperankan. Dalam bermain peran, tidak harus pandai dalam 

berakting, tetapi ada hal yang lebih penting yang dijadikan tujuan di sini, seperti 

kemampuan bersosialisasi dengan baik. 

 

 


