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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ini ibaratnya kebebasan dari segala aspek. Sehingga banyak

kebudayaan-kebudayaan yang asing masuk. Sementara kebanyakan tidak cocok

dengan kebudayaan kita. Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada

tingkat yang mengkwatirkan. Para remaja dengan bebas dapat bergaul antar jenis.

Tidak jarang dijumpai pemandangan di tempat-tempat umum, para remaja saling

berangkulan mesra tanpa memperdulikan masyarakat sekitarnya.

Gunarsa (2004: 50) mengatakan bahwa pergaulan bebas berarti pergaulan

yang luas antara muda-mudi. Tidak terlalu menekankan pengelompokan yang

kompak antara dua orang saja, akan tetapi antara banyak muda-mudi.”

Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia

sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan

orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Pergaulan

bebas juga dapat didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari

pergaulan yang benar. Gaya hidup remaja kota terutama sangat retan terhadap

pergaulan bebas. Dalam mempersiapkan generasi muda juga sangat tergantung

kepada kesiapan masyarakat yakni dengan keberadaan budayanya.

Menurut Ardiham (2013) pergaulan bebas adalah melencengnya pergaulan

seseorang dari pergaulan yang benar, pergaulan diidentikan sebagai bentuk dari

pergaulan luar batas atau pergaulan yang salah.
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Oleh sebab itu, salah satu contoh dari bentuk persoalan tersebut yaitu

pergaulan bebas siswa. Saat ini banyak sekali siswa yang sering mengalami

pergaulan bebas. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa, yang diharapkan

di masa depan mampu meneruskan tingkat kepemimpinan bangsa ini agar lebih

baik. Anak yang masih remaja biasanya lebih mudah terpengaruh untuk ikut

pergaulan bebas karena di usia mereka, kebanyakan masih banyak yang labil dan

masih mencari jati diri.

Menurut Rumini dan Sundari (2004: 53) masa remaja merupakan masa
yang penuh gejolak. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak
dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan dalam semua aspek atau
fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa dewasa berlangsung antara umur 12
tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun
bagi pria.

Sedangkan menurut Soekamto (2006: 11) masalah sosial yang menyangkut
nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena
menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat
merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelaah
tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang
dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan

masyarakat maupun dari media masa. Secara umum pergaulan bebas terjadi di

kalangan remaja. Akan tetapi, di zaman modern ini tingkat pergaulan bebas

remaja telah menghinggapi di kalangan para remaja. Hal itu tentu sangat

mengkhawatikan di mana para pelajar adalah generasi penerus bangsa. Banyaknya

pelajar yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas bukan semata-mata tanpa

sebab. Perbuatan itu turut diindikasikan oleh berbagai faktor yang menggiring

para remaja pada hal-hal yang berbau negatif.
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Menurut Wahyudi (2015) pergaulan bebas merupakan kehidupan sosial
individu dengan berbagai bentuk pergaulan, ada pergaulan yang sehat. Pergaulan
yang sehat adalah pergaulan yang membawa pengaruh positif bagi perkembangan
kepribadian seseorang. Sebagai contoh: 1. Lebih mengenal nilai-nilai dan norma
sosial yang berlaku sehingga mampu membedakan mana yang pantas dan mana
yang tidak dalam melakukan sesuatu, 2. Mampu menyesuaikan diri dalam
berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya
diri, dan 3. Mampu membentuk kepribadian yang baik yang bisa diterima di
berbagai lapisan masyarakat sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi sosk
individu yang pantas di teladani. Sedangkan pergaulan yang tidak sehat mengarah
kepada pola perilaku yang merugikan bagi perkembangan dirinya sendiri maupun
dampaknya bagi orang lain. Sebagai contoh: 1. Hilangnya semangat belajar dan
cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial, 2. Dijauhi
oleh masyarakat sekitar karena perilaku sesuai dengan nilai atau norma sosial
yang berlaku, 3. Tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang
menyimpang.

Banyak pendapat (opini) yang mengatakan bahwa pergaulan bebas antar

pelajar saat ini sangat memprihatinkan. Pelajar sekarang lebih mampu berekspresi

pada emosi dan mengungkapkan peras aan tanpa sembunyi-sembunyi dan malu

seperti dulu. Saat ini kita melihat pelajar mengungkapkan kemarahan, kesedihan

dan kegembiraannya dengan kata-kata yang terucap secara langsung tanpa basa-

basi seperti halnya pada zaman dahulu. Dengan santai mereka biasa

mengungkapkan ketidak-sukaannya pada ayah ataupun pada ibunya, bahkan

dengan santai merangkul dan mencium mesra ibu mereka tercinta lalu perilaku ini

pun diterapkan pada pergaulan mereka sehari-hari. Dengan biasa mereka

mengekspresikan perasaan cinta dan sayang pada pacar mereka di tempat-tempat

umum.

Hasil penelitian yang dilakukan lakukan oleh Amalia (2015) FIP

Universitas Negeri Semarang, menunjukkan bahwa penyebab terjadinya

kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah perilaku seksual beresiko,

pengetahuan yang kurang tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas, sikap
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remaja terhadap seksualitas yang permisif, akses media informasi tentang

pornografi, sikap orang tua, dan perilaku teman dekat. Saran untuk orang tua yaitu

lebih menjalin kedekatan dengan anak dengan cara mengajak anak untuk sharing

atau berdiskusi tentang kegiatan sehari-hari maupun permasalahan di sekolah serta

meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang menginjak usia remaja.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noffia (2014) FKIP

Universitas Muria Kudus, menunjukkan bahwa layanan penguasaan konten

berbasis nilai agama islam dapat meningkatkan sikap anti pergaulan bebas. Data

observasi pra siklus menunjukkan hasil rata-rata pada 10 indikator yang diukur

berkisar 19,60 (39,20%). Setelah siklus I, terdapat peningkatan rata-rata yaitu

menjadi 29,08 (58,16%). Setelah siklus II, data penelitian menunjukkan penelitian

rata-rata yang mencapai 38,16 (76,40%).

Pengetahuan remaja tentang hura-hura, seks bebas, dan ugal-ugalan di

jalan dan juga dapat menjadi media proteksi diri. Melalui pengalaman dari teman-

temannya yang terlibat dalam pergaulan bebas, para pelajar dapat mencari solusi

untuk meghindari diri dari proses tersebut. Tindakan proteksi diri ini tentu sangat

diperlukan sehingga mereka tidak terjerumus kepada tindakan negatif tersebut. Di

dalam masyarakat, orang-orang banyak menghabiskan energi untuk

membicarakan tentang remaja. Akan tetapi, suara yang hilang justru suara remaja

itu sendiri. Opini pelajar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mereka tentu

berbeda-beda.

Untuk mengetahuinya harus dapat dilihat secara mendetail melalui sudut

pandangan pelajar itu sendiri. Untuk itu, peneliti berusaha menggali informasi
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guna mengetahui opini dan tindakan pelajar terhadap pergaulan bebas di kalangan

remaja tersebut. Hal ini karena tidak seorang pun tahu lebih baik tentang remaja

selain remaja itu sendiri.

Pergaulan bebas ini juga terjadi di SMK PGRI I Mejobo Kudus, menurut

keterangan yang di peroleh dari guru bimbingan dan konseling di sekolah tersebut

fenomena pergaulan bebas siswa di SMK PGRI I Mejobo Kudus banyak terjadi di

kelas XI. Siswa tersebut yaitu MRF, MZA dan SER pada kelas XI SMK PGRI 01

Mejobo Kudus.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi siswa dan

wawancara pada tanggal 10 Januari 2018 permasalahan yang terjadi di kelas XI

SMK PGRI I Mejobo Kudus mengenai pergaulan bebas siswa yang masih tinggi,

hal ini ditunjukkan dengan berbagai indikator yang terjadi. Adapun indikator

masalahnya yaitu, MRF siswa yang mempunyai masalah berpacaran serta

menonton video porno di saat jam kosong, MZA siswa yang mempunyai masalah

merokok serta terlibat tawuran di sekolah, SER siswa yang mempunyai masalah

memakai pakaian terlalu ketat dan minim serta siswa sering berbohong. Siswa

tersebut antara lain adalah MRF, MZA dan SER pada kelas XI SMK PGRI I

Mejobo Kudus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK di SMK PGRI I Mejobo

Kudus mengenai pergaulan bebas yang dialami konseli, dengan hasil wawancara

sebelum konseling konseli MRF yaitu bahwa terdapat permasalahan siswa yang

sering bersikap egois dan menang sendiri maka dari itu teman-teman sekelasnya

menjauhi MRF. Oleh sebab itu yang mengakibatkan siswa mengalami pergaulan
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bebas yang menyimpang. Dengan hasil wawancara sebelum konseling konseli

MZA yaitu bahwa terdapat permasalahan siswa yang sering bersikap pendiam dan

sering mendiri ketika di kelas MZA. Oleh sebab itu yang mengakibatkan siswa

mengalami pergaulan yang menyimpang. Dengan hasil wawancara sebelum

konseling konseli SER yaitu bahwa terdapat permasalahan siswa yang sering

bersikap pendiam dan sering mendiri ketika di kelas SER. Oleh sebab itu yang

mengakibatkan siswa mengalami pergaulan yang menyimpang. Setelah dilakukan

konseling ketiga siswa berhasil mengatasi permasalahan masing-masing, yaitu

ditunjukkan dengan adanya konseling behavioristik dengan teknik self

management permasalahan konseli yang sudah terselesaikan dengan baik. Oleh

sebab itu, konseli diminta untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di lain

hari.

Konseling Behavioristik merupakan salah satu pendekatan untuk

memahami perilaku individu. Behavioristik memandang individu hanya dari sisi

fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek mental. Behaviorisme

mempelajari perilaku yang tidak adaptif melalui proses belajar. Pengalaman dan

pemeliharaan akan membentuk perilaku mereka.

Konseling individu memiliki beberapa macam pendekatan yang sesuai dan

dapat di gunakan untuk menyesaikan masalah yang sedang di hadapi oleh klien.

Salah satu pendekatan konseling yang di gunakan dalam mengatasi masalah

tersebut adalah konseling behavior.

Menurut Corey ( 2009: 195) pendekatan behavioristik tidak menguraikan
asumsi-asumsi filosofis tertentu tentang manusia secara langsung. Setiap orang di
pandangan memeliki kecenderungan-kecenderungan positif dan negatif yang
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sama. Manusia pada dasarnya di bentuk dan di tentukan oleh lingkungan sosial
budayanya.

Latipun (2011: 85) menyatakan bahwa “dalam pandangan behavioral
kepribadian manusia pada hakikatnya itu adalah perilaku”. Perilaku bentuk
berdasarkan hasil dari segenap pengalaman yang berupa interaksi individu dengan
lingkungan di sekitarnya. Tidak ada manusia yang memiliki kepribadian sama,
manusia memiliki pengalaman yang berbeda  dalam kehidupannya. Kepribadian
seseorang merupakan cerminan dari pengalaman, yaitu situasi atau stimulus yang
diterimanya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengatasi pergaulan bebas siswa melalui

konseling behavioristik dengan menggunakan teknik self management, karena

langkah awal yang peneliti lakukan adalah menjalin hubungan baik dengan

konseli, dengan menjalin hubungan baik ini konseli akan merasa aman dan

nyaman sehingga dengan mudah tanpa malu-malu konseli mau mengutarakan

masalahnya dan peneliti dengan mudah pula menggali informasi secara luas

kepada konseli, setelah konseli tahu tentang bagaimana masalah yang sedang

dialaminya, peneliti mengdiagnosis masalah konseli dan mencari penyebab

terjadinya masalah konseli berupa mengatasi pergaulan bebas siswa. Setelah

peneliti mengdiagnosis permasalahan konseli, peneliti mengambil alternatif

tindakan bersama konseli membuat rencana agar konseli mau diajak mengatasi

pergaulan bebas dilakukan oleh siswa.

Tujuan dari pendekatan behavior adalah untuk menghilangkan tingkah

laku yang salah dan membentuk tingkah laku yang baru. Dalam terapi behavior ini

yang memfokuskan pada persoalan-persoalan perilaku spesifik atau perilaku

menyimpang, bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses

belajar dengan dasar bahwa segenap tingkah laku adalah dipelajari termasuk

tingkah laku yang maladaptif.
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Teknik self management merupakan seperangkat aturan dan upaya untuk

menjalankan praktek bantuan professional terhadap individu agar mereka dapat

mengembangkan potensi dan memecahkan setiap masalahnya dengan

mengimplementasikan seperangkat prinsip atau prosedur yang meliputi

spemantauan diri (self monitoring), reinforcement yang positif (self reward),

perjanjian diri sendiri (self contracting), penguasaan terhadap rangsangan

(stimulus control) dan keterkaitan antara teknik cognitive, behaviour, serta

affective dengan susunan sistematis berdasarkan kaidah pendekatan cognitive-

behaviour therapy, digunakan untuk meningkatkan ketrampilan dalam proses

pembelajaran yang diharapkan. Secara aplikatif, dapat digunakan pada layanan

konseling individual maupun kelompok sesuai kebutuhan.

Menurut Mappiare (2006: 297) self management menunjuk pada suatu

teknik dalam terapi kognitif-behavior berlandaskan pada teori belajar yang

dirancang untuk membantu para klien mengontrol dan merubah tingkah lakunya

sendiri ke arah tingkah laku yang lebih efektif, sering dipadukan dengan ganjar-

diri (self-reward).

Self management adalah sebuah teknik yang berfokus pada pengubahan

dan mengatur perilaku klien sendiri dengan teknik teraupetik. Tujuan dari teknik

self management yaitu agar individu secara teliti dapat menempatkan diri dalam

situasi-situasi yang menghambat tingkah laku mereka hendak hilangkan dan

belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak dikehendaki.

Dalam arti individu dapat mengelola pikiran, perasaan dan perbuatan mereka
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sehingga mendorong pada pengindraan terhadap hal-hal yang tidak baik dan

peningkatan hal-hal yang baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengadakan penelitian

yang berjudul “Penerapan Konseling Behavioristik Teknik Self Management

Sebagai Upaya Untuk Mengatasi Pergaulan Bebas Siswa di Kelas XI TKJ SMK

PGRI I Mejobo Kudus”.

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal-hal yang akan  diteliti oleh subjek-subjek

yang akan dipilih bertujuan penentuan dan penempatan fokus yang dapat

membatasi penelitian oleh peneliti. Penempatan fokus ialah berfungsinya untuk

melengkapi kebutuhan keluar masuknya suatu informasi yang akan diperoleh dari

lapangan. Adapun fokus dalam dalam penelitian ini adalah untuk mengatasi

pergaulan bebas siswa dengan Konseling Behavioristik Teknik Self Management.

Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia

sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan

orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Pergaulan

bebas juga dapat didefinisikan sebagai melencengnya pergaulan seseorang dari

pergaulan yang benar. Gaya hidup remaja kota terutama sangat retan terhadap

pergaulan bebas. Dalam mempersiapkan generasi muda juga sangat tergantung

kepada kesiapan masyarakat yakni dengan keberadaan budayanya.

Siswa yang mengalami pergaulan bebas akan ditandai dengan adanya sifat

dan sikap yang menyimpang yaitu ialah; sering berbohog, sering pulang larut
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malam tanpa keperluan yang jelas, menimbulkan perilaku munafik dalam

masyarakat, rasa ingin yang besar, rasa ingin mencoba dan merasakan, banyak

mengalami tekanan mental.

Konseling behavioristik dengan teknik self management yaitu bahwa

konseling behavioristik berpusat pada perilaku konseli dan menurut peneliti dapat

membantu konseli untuk memanage waktu agar konseli dapat membagi waktu

antara belajar dan memilih pergaulan. Oleh karena itu peneliti memilih  konseling

behavioristik dengan teknik self management untuk mengatasi pergaulan bebas

siswa terhadap kelas XI TKJ di SMK PGRI I Mejobo Kudus Tahun Pengajaran

2018/2019.

1.2.2 Lokus Penelitian

Lokus penelitian yang dimaksud merupakan lokasi di mana penelitian

dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan penelitian di SMK PGRI 1

Mejobo Kudus di jalan Jendral Sudirman, Golantepus, Tenggeles, Kudus.

Dalam penelitian di SMK PGRI 1 Mejobo Kudus, yang menjadi

permasalahan siswa adalah perilaku siswa yang tidak baik, keinginan rasa

mencoba dan merasakan, di mana siswa yang memakai pakaian terbuka, dalam

penelitian ini peneliti menggunakan konseling behavioristik teknik self

management untuk mengatasi permasalahan siswa.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti merumuskan

permasalahan yang berhubungan untuk mengatasi pergaulan bebas siswa di SMK

PGRI I Mejobo Kudus, yang sering disebut pergaulan bebas.
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Sedangkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya Pergaulan Bebas Siswa

Kelas XI SMK PGRI I Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019.

2. Bagaimana Penerapan Konseling Behavioristik Teknik Self Management

Untuk Mengatasi Pergaulan Bebas pada Siswa kelas XI SMK PGRI I Mejobo

Kudus Tahun Ajaran 2018/2019.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab Pergaulan Bebas

Siswa Kelas XI SMK PGRI I Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019.

2. Membantu Mengatasi Pergaulan Bebas Siswa melalui Konseling

Behavioristik Teknik Self Management Siswa Kelas XI SMK PGRI I Mejobo

Kudus Tahun Ajaran 2018/2019.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian dapat digunakan wawasan bimbingan dan konseling.

Khususnya wawasan yang berhubungan dengan konseling behavioristik

teknik self management sebagai upaya untuk mengatasi pergaulan bebas

siswa.

2. Sebagai bahan kajian pustaka untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi Siswa
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Siswa mampu memahami dirinya, mampu menyelesaikan masalahnya

sendiri yang asal mulanya dari berpeilaku pergaulan bebas atau kurang baik di

SMK PGRI I Mejobo Kudus, menjadi siswa yang patuh, sopan santun, dan

menaati tata tertib yang berlaku melalui konseling behavioristik teknik self

management.

1.5.2.2 Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah dapat mengambil keputusan gambaran dalam menentukan

kebijakan yang dibutuhkan dalam proses bimbingan dan konseling di sekolah.

Khususnya mengatasi pada siswa yang mengalami pergaulan bebas siswa di SMK

PGRI 1 Mejobo Kudus berupa perilaku siswa yang tidak baik, keinginan rasa

mencoba dan merasakan, di mana siswa yang memakai pakaian terbuka melalui

konseling behavioristik teknik self management menjadi siswa yang lebih baik.

1.5.2.3 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling

Guru bimbingan dan konseling mampu melaksanakan program bimbingan

dan konseling dengan baik, dan dapat meningkatkan kinerja sebagai seorang guru

bimbingan dan konseling, serta dapat membantu siswa yang mempunyai masalah

khususnya pergaulan bebas siswa yang berlaku di SMK PGRI 1 Mejobo Kudus

melalui konseling behavioristik dengan teknik self management.

1.5.2.4 Bagi Peneliti

Peneliti dapat melaksanakan teori-teori yang ada dalam proses bimbingan

dan konseling, khususnya konseling behavioristik teknik self management untuk
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mengatasi pergaulan bebas oleh siswa yang dilakukan sekolah, selain itu pula

peneliti mampu mengenal lebih jauh mengenai karakter-karakter siswa yang ada

di sekelilingnya.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian “untuk mengatasi pergaulan bebas siswa

melalui pendekatan behavioristik teknik self management“, maka dalam penelitian

ini membahas tentang pendekatan konseling behavioristik dengan teknik self

management dan untuk mengatasi pergaulan bebas siswa. Sasaran dalam

penelitian ini yaitu siswa kelas XI TKJ SMK PGRI I Mejobo Kudus Tahun

Ajaran 2018/2019.


