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PENDAHULUAN
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat tetapi 

menempati kedudukan yang primer dan fundamental. pengertian keluarga disini 

berarti nuclear family yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah dan ibu secara ideal 

tidak terpisah tetapi bahu membahu dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai 

orang tua dan mampu memenuhi tugas sebagai pendidik, dan setiap eksponen 

Keluarga melaksanakan fungsinya masing – masing. 

 Keluarga merupakan tempat pertama anak – anak mendapat pengalaman dini 

langsung yang akan digunakan sebagai bekal hidupnya dikemudian hari melalui 

lantunan fisik, sosial, mental, emosional dan spiritual. Dengan kata lain, Keluarga 

merupakan agen terpenting yang berfungsi meneruskan budaya melalui proses 

sosialisasi antara individu dengan Lingkungan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan 

satu fungsi tertentu bukan yang bersifat alami saja melainkan juga adanya berbagai 

faktor atau kekuatan yang ada disekitar keluarga, seperti nilai – nilai norma dan 

tingkah laku serta faktor-faktor lain yang ada di masyarakat. 

 Awal mula terbentuknya suatu keluarga didasari oleh kebutuhan dasar setiap 

individu. Rogers (Calvin dan Gardner,1993) mengatakan setiap manusia memiliki 

kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan 

cinta dari orang lain. Kebutuhan ini disebut need for positive regard, yang terbagi 

lagi menjadi 2 yaitu conditional positive regard (bersyarat) dan uncondicitional 

positive regard (tak bersyarat). Rogers menggambarkan pribadi yang berfungsi 
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sepenuhnya adalah pribadi yang mengalami perubahan positif tanpa bersyarat. 

Kebutuhan inilah yang diharapkan individu dapat dipenuhidalam membangun suatu 

keluarga. Dengan perkawinan yang harmonis maka kebutuhan akan terpenuhi.                         

 Namun  menurut Laswell dan Lobsenz (1987),  Perkawinan disebut sebagai 

hal yang paling sulit jika mungkin dinyatakan sebagai usaha sosial.Mengarah pada 

seberapa siap kebanyakan orang mempersiapkannya dan seberapa besar harapan 

mereka terhadap hal tersebut, gambarannya sering kali tidak terbukti benar.Pada 

kenyataanya memang tidak sedikit pasangan suami istri yang “gagal” 

mempertahankan rumah tangganya. Broken Home menggambarkan keluarga yang 

berantakan akibat orang tua tak lagi peduli dengan situasi dan keadaan keluarga 

dirumah. Orang  tua tidak lagi perhatian terhadap anak-anaknya baik masalah 

dirumah, disekolah sampai pada perkembangan pergaulan kita di masyarakat. 

Broken Home dapat mengganggu Fungsi Sosial Individu dan tentu akan 

mengganggu Kehidupannya sehari – hari. Siswa yang mengalami Broken Home 

Lebih Gampang Terkena Perilaku Negatif. Oleh Karena itu segera dibantu yaitu 

dengan cara Konseling. 

 Winkel (2006:837) menjelaskan Studi Kasus adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai berbagai aspek tentang seorang 

siswa yang dijadikan objek Studi Kasus dan menilai arah  serta taraf perubahan yang 

dialami orang itu sebagai akibat dari pelayanan bimbingan,  Misalnya wawancara 

Konseling. 

Observasi dilakukan di ruang BK dan hasilnya konseli pertama siswa mengalami 

dampak negatif Broken Home akibat perceraian orang tuanya. Kedua konselor 
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melakukan konseling dan hasilnya siswa mengalami trauma karena pertengkaran 

orang tuanya. Konseli melakukan chat wa pada konselor pada tanggal 2 September 

2017 dan dia curhat terhadap permasalahannya dan hasilnya dia mengalami dampak 

negatif broken homedia sering tidak betah dirumah dan sering berada di luar rumah 

pada malam hari. 

 Peneliti Melakukan Wawancara pada Guru BKdi  SMA  N  I  Pecangaan  

Jepara  tanggal  16 Oktober 2017  pada saat jam Pelajaran berlangsung maupun pada 

jam  istirahat dan  pulang sekolah. Dan peneliti menemukan siswayang mengalami 

perilaku negatif.Setelah dilakukan wawancara disebabkan oleh Broken Home. 

Dampak negatif broken home yang dialami oleh siswa, dalam lingkungan Sekolah 

Siswa menjadi sering Membolos, Hubungan orang tua dan anak kurang harmonis, 

menurunnya prestasi belajar, dan sering tidur di kelas.Melihat hal tersebut maka 

peneliti memberikan layanan tersebut pada siswa untuk mengatasi masalah yang 

dihadapinya.Dalam memberikan layanan peneliti menggunakan Konseling Gestalt 

yang diharapkan dapat mengentasakan permasalahan yang dialami Siswa SMAN 1 

Pecangaan. Berpijak pada paparan diatas penulis menyimpulkan bahwa kasus ini 

harus ditangani segera, cara penanganannya adalah dengan studi kasus, Yang dalam 

penanganannya dapat diterapkan model konseling yang menekankan terhadap 

pencapaian kesadaran konseli tentang apa yang mereka rasakan. 

 Menurut Frederick Perls (dalam Corey, 2013:117) Pendekatan model 

Konseling Gestalt adalah bentuk terapi ekstensial yang berpijak pada premis bahwa 

individu – individu harus menemukan jalan hidupnya sendiri dan menerima 

tanggung jawab pribadi  jika merekan berharap mencapai kematangan .Individu 
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harus mampu menangani masalah hidupnya secara efektif. Pendapat tersebut 

mengindikasikan bahwa model layanan konseling gestalt dimaksudkan agar konseli 

mampu menyelesaikan dan memiliki tanggung jawab atas permasalahan yang 

dihadapi saat ini. Teknik kursi kosong adalah teknik yang menitik beratkan pada 

perubahan yang dikembangkan oleh Fredrick Fritz Pearls, dimana teknik ini 

merupakan teknik permainan dimana klien memerankan dirinya sendiri dan peran 

lain atau beberapa aspek kepribadiannya sendiri dan peran orang lain dengan 

menggunakan kursi sebagai medianya (Thompson, 2004: 185). Teknik kursi kosong 

ini digunakan untuk memperkuatapa yang ada dipinggir kesadaran klien, 

mengeksplorasikan polaritas, proyeksi-proyeksi, dan introyeksi di dalam diri klien. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengadakan penelitian 

dengan judul: Studi  Kasus  Penerapan  Konseling  Gestalt Dengan Teknik Kursi 

Kosong Untuk Mengatasi Dampak Negatif Broken Home Pada Siswa SMA Negeri 1 

Pecangaan Jepara. 

1.1 Fokus dan Lokus Penelitiann 

1.1.1 Fokus Penelitiann 

iFokus penelitian adalah apa yang akan di teliti terhadap subjek yang dipilih. 

Dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah pererta didik yang mengalami 

Perilaku Negatif Karena Broken Home. Berdasarkan gejala-gejala yang dialami 

siswa peneliti menawarkanStudi Kasus Penerapan Model Konseling Gestalt Teknik 

Kursi Kosong untuk mengatasi Perilaku Negatif Siswa Broken Home SMA Negeri 1  

Pecangaan Jepara. 
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1.1.2 Lokus Penelitiann 

Lokus penelitian yang dimaksud merupakan lokasi di mana penelitian akan 

dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di SMAN 1 

Pecangaan Jepara yang terletak di Jalan  Raya Jepara – Pecangaan. 

Penelitian di SMA N 1 Pecangaan yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian adalah Siswa yang mengalami Perilaku Negatif Karena Broken Home 

SMA N 1 Pecangaan Jepara. Lokus penelitian yaitu bagaimana menerapkan model 

konseling Gestalt teknik Kursi Kosong dalam mengatasi Dampak Negatif Broken 

Home pada Siswa SMA N 1 Pecangaan Jepara. 

1.2 Rumusan Masalahh 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diselesaikan melalui penelitian ini adalah:h 

1.2.1 Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan Siswa Broken Home ehingga  

berperilaku negatif pada Siswa SMA Negeri 1 Pecangaan Jepara? 

1.2.2 Bagaimana manfaat Penerapan Konseling Gestalt dengan Teknik Kursi 

Kosong untuk mengatasi dampak Negatif  Broken Home Pada Siswa SMAN 

1 Pecangaan Jepara ? 

1.3 Tujuan Penelitiann 

iBerdasarkan latar belakang sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah:h 

1.3.1 Menemukan faktor penyebab Siswa Broken Home berperilaku negatif pada 

Siswa SMA N 1 Pecangaan Jepara 
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1.3.2  Manfaat penerapan Konseling Gestalt dengan teknik Kursi Kosong untuk 

mengatasi dampak negatif  Broken home pada Siswa SMA N  1 Pecangaan 

Jepara. 

1.4 Manfaat Penelitiann 

iBerdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dikemukakan 

sebelumnya, Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritiss 

Hasil penelitian dengan judul Studi Kasus Penerapan Konseling Gestalt Teknik 

Kursi Kosong Untuk Mengatasi Dampak Negatif Broken Home pada Siswa SMAN 

1 Pecangaan Jepara diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian ilmu 

pengetahuan di bidang Bimbingan dan Konseling, serta menambah wawasan 

berkaitan dengan mengatasi Dampak negatif Broken Home pada siswa dengan 

penerapan  Konseling Gestalt Teknik Kursi Kosong. 

1.4.2 Manfaat Praktiss 

1.4.2.1 Bagi Kepala Sekolahh 

Kepala sekolah mendapat informasi baru terkait dengan program 

pelaksanaan layanan BK, khususnya pendekatan Konseling Gestalt sebagai 

penunjang keberlangsungan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

1.4.2.2 Bagi Guru Bimbingan dan Konselingg 

Guru pembimbing dapat memperoleh alternatif pemecahan masalah dengan 

penerapan Konseling Gestalt dengan teknik Kursi Kosong untuk mengatasi 

permasalahan siswa  di  sekolah  maupun  luar  sekolah. 
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1.4.2.3 Bagi Wali KelasX 

Bagi wali kelas dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami 

siswa yang mengalami Broken Home dalam aktivitas belajar mengajar serta 

menambah wawasan tentang faktor-faktor penyebab siswa berperilaku negatif di 

sekolah maupun di luar Sekolah. 

1.4.2.4 Bagi SiswaZ 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat mengatasi dampak 

negatif Broken Home pada siswa, sehingga siswa bisa terhindar dari perilaku negatif 

di  kelas  SMA N 1 Pecangaan Jepara 

1.4.2.5 Bagi PenelitiS 

Peneliti nantinya dalammengatasi masalah Dampak Negatif Broken Home 

pada Siswa, terkait dengan permasalahan yang dialami oleh siswa dengan 

menggunakan berbagai teknik dan metode lebih beragam sesuai faktor negatif 

Broken Home yang dialami siswa.  

1.5 Ruang Lingkup PenelitianA 

Sesuai dengan judul penelitian “Studi Kasus Penerapan Konseling Gestalt 

Dengan Teknik Kursi KosongUntuk Mengatasi Dampak Negatif Broken Home Pada 

Siswa SMA N 1 Pecangaan Jepara” maka dalam penelitian ini yang menjadi ruang 

lingkup adalah Perilaku Negatif Siswa dikarenakan Broken Home. Adapun subyek 

penelitian ini adalah siswa SMAN 1 Pecangaan Jepara.Siswa yang mengalami 

Perilaku Negatif akibat Broken Home.Mempunyai kesehatan fisik, psikis, dan emosi 

yang kurang baik sehingga mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dan 

proses perkembangan siswa. Pengentasan mengatasi Dampak Negatif Broken Home 
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dalam aktivitas belajar mengajar dan perilaku pada Siswa SMA Negeri 1 Pecangaan 

diupayakan menggunakan pendekatan dan teknik yang sesuai, jika dalam penelitian 

terjadi ketidaksesuaian dalam pemilihan pendekatan dan teknik maka permasalahan 

Dampak Negatif Broken Home pada siswa akan lebih kronis di kemudian hari. Oleh 

sebab itu peneliti menerapkan Konseling Gestalt dengan Teknik Kursi Kosong yang 

mana pendekatan ini berdasarkan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, 

dan pikiran sehingga bertujuan untuk mengubah perilaku siswa dengan cara 

mengubah pikiran irasional siswa. 

Teknik Kursi Kosong teknik yang menitik beratkan pada perubahan, yang 

menandaskan bahwa perubahan tidak bisa dipaksakan, dan bahwa melalui 

penerimaan atas polaritas integrasi bisa terjadi yang dapat membuat klient bisa 

menghentikan permainan yang menyiksa dirinya.dengan tujuan siswa yang 

berperilaku negatif dalam aktivitas belajar mengajar dapat mengetahui penyebab 

masalahnya. 

 


