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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Remaja sebagai generasi penerus bangsa, kader bangsa, kader masyarakat, dan 

kader keluarga seharusnya di dalam masyarakat memiliki cita-cita perjuangan bangsa 

dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya. Pada kenyataannya sebagian remaja 

justru berbuat bertolak belakang dengan pernyataan di atas. Remaja terjebak dengan 

kondisi lingkungan dan pergaulan yang dapat menyebabkan remaja menjadi tersesat ke 

arah pergaulan yang negatif bahkan menjurus kepada perbuatan kriminal. 

Hal ini terlihat adanya perilaku kejahatan yang tidak saja dilakukan oleh orang 

dewasa akan tetapi melibatkan remaja sebagai pelakunya, karena remaja tersebut antara 

lain terpengaruh oleh pergaulan di lingkungan; faktor sekolah, faktor keluarga, 

gangguan dalam pengasuhan, dan faktor pribadi. Sedangkan motif perbuatannya bukan 

demi ekonomi akan tetapi hanya mencoba-coba atau untuk memuaskan diri dan 

menunjukkan dirinya juga mampu berbuat kejahatan seperti orang dewasa lainnya 

(Sarwono, 2006: 51).  

Kartono (2006: 6) mengungkapkan delinkuen adalah perilaku jahat (dursila) 

atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) 

secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian 

sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. 

Perilaku delinkuen menjadi masalah yang banyak dialami oleh semua negera, 

tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan jurnal yang disusun oleh Boekhe dan 

Winkels (2002: 57) disebutkan perilaku delinkuen sendiri muncul akibat perubahan 
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sistem sosial dalam masyarakat, terutama masyarakat yang berasal dari tingkat ekonomi 

rendah. 

Masyarakat di desa Pelang yang awalnya mengandalkan sektor pertanian 

sebagai mata pencaharian dinilai belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga 

pemerintah kabupatan Jepara membuka peluang inventasi di wilayahnya untuk 

membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Jepara, terlebih di kecamatan 

Mayong dan sekitarnya yang dipandang memiliki tingkat perekonomian yang masih 

rendah. 

Disamping peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan Mayong dalam 

hal ini di desa Pelang, muncul masalah baru yang dialami oleh warga desa Pelang. 

Masalah tersebut adalah meningkatkan angka tindakan kriminalitas. Hal itu disebabkan, 

tingkat gesekan di masyarakat menjadi lebih besar. Hal itu membuat potensi 

meningkatnya tindak kriminal menjadi tinggi.  

Saat ini sejumlah pabrik di Jepara masih ada yang belum beroperasi. Itu juga 

dapat memicu para calon karyawan melakukan tindakan kriminal dengan melakukan 

pencurian dengan alasan memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan kriminal tidak hanya 

dilakukan oleh masyarakat Dewasa, tetapi juga oleh remaja. 

Remaja yang salah memilih tempat atau teman dalam bergaulnya akan 

berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tapi, bila dia memasuki 

lingkungan pergaulan yang sehat, seperti organisasi pemuda yang resmi diakui oleh 

pemerintah, akan berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya. 

Salah satu bentuk organisasi yang berada di lingkungan masyarakat umum dan 

pesertanya adalah masyarakat dengan usia remaja adalah Karang Taruna. Karang 

Taruna sebagaimana tercantum adalam Peraturan Mentri Sosial RI No. 83/HUK/2005 
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adalah organisasi sosial wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang 

tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan 

untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas 

sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. 

Dengan adanya karang taruna dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung 

aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka mewujudkan rasa 

kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuannya 

tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi 

generasi muda. 

Untuk mencapai sasaran tersebut, tugas pokok karang taruna adalah bersama-

sama dengan pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi 

berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang 

bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di 

lingkungannya.  

Akan tetapi hal baik yang sudah terdapat pada tugas pokok Karang Taruna di 

atas malah tidak diwujudkan oleh beberapa pemuda di desa Pelang kecamatan Mayong 

Kabupaten Jepara. Karena beberapa pemuda yang menjadi anggota Karang Taruna 

justru melakukan perbuatan yang merugikan, menggangu ketertiban dan keamanan 

masyarakat umum di desa Pelang sendiri.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala 

desa Pelang pada hari Rabu/27 Desember 2017, diperoleh informasi bahwa di desa 

Pelang organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna sebelumnya berjalan cukup baik, 

tetapi karena kurangnya pembinaan dari dinas terkait menjadikan organisasi 

kepemudaan tersebut tidak lagi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.  
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Lebih lanjut kepala desa menuturkan bahwa saat ini anggota aktif dari anggota 

Karang Taruna tidak lebih dari 15 orang. Karena kurangnya pembinaan dari pihak 

terkait dan kesibukan para anggotanya yang mulai bekerja di beberapa pabrik yang ada 

di kecamatan Mayong, dan anggota lain yang memfokuskan diri di perkuliahan 

sehingga kegiatan Karang Taruna di desa Pelang hanya bersifat seremonial seperti 

perayaan peringatan kemerdekaan, peringatan kesaktian Pancasila dan peringatan hari 

Kartini. Selebihnya tidak ada kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota karang taruna 

desa Pelang. 

Peneliti melanjukan wawancara pada hari Kamis/28 Desember 2017 terhadap 

salah satu anggota karang taruna desa Pelang yang berinisial G. G menuturkan bahwa 

saat ini kaderisasi sudah dilakukan untuk menghidupkan kembali kegiatan Karang 

Taruna di desa Pelang dengan merekrut pemuda yang masih duduk di kelas VIII, IX 

sekolah menengah pertama dan sederajat. Serta kelas X di tingkat sekolah menengah 

atas dan sederajat. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil positif, dan justru 

sebaliknya malah membuat citra Karang Taruna pemuda desa Pelang menjadi buruk. 

Kaderisasi yang semula bertujuan untuk mencari bibit baru yang memiliki 

karakter tangguh, berjiwa pemimpin, memiliki loyalitas serta mampu membawa Karang 

Taruna desa Pelang menjadi lebih baik ke depannya justru para kader tersebut 

melakukan perbuatan yang tidak pantas. Seperti yang dilakukan oleh seorang kader 

yang berinisial P. P yang saat direkrut menjadi kader berusia 14 tahun atau masih duduk 

di kelas IX sekolah menengah pertama justru sekarang mendekam di rumah tahanan 

Jepara. P ditahan karena melakukan tindakan pencurian, mulai dari mencuri binatang 

ternak seperti ayam, bebek, dan kambing, hingga yang terakhir P diamuk massa karena 

ketahuan mencuri sepeda motor dari seorang karyawan yang bekerja di salah satu pabrik 
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di Kecamatan Mayong, yang saat dilakukan pencurian motor tersebut terparkir di rumah 

kos korban. 

Selanjutnya peneliti melakukan observasi pada tanggal 29 Desember 2017-5 

Januari 2018 bersama para anggota Karang Taruna yang lain untuk mendapatkan 

informasi terkait kondisi anggota Karang Taruna di desa Pelang. Dari hasil observasi 

yang dilakukan selama satu minggu tersebut, diperoleh keterangan bahwa anggota baru 

yang direkrut sebagai kader (berinsial T) dan beberapa yang sudah lama menjadi 

anggota karang taruna (berinisial S) sering mengkonsumsi minuman keras dan 

mengkonsumsi pil yang dilarang oleh Undang-Undang (Narkoba). Terlebih pada saat 

malam pergantian tahun baru 2017 ke tahun 2018, banyak pemuda (kader baru) karang 

taruna desa Pelang yang merayakan malah pergantian tahun baru dengan mengkonsumsi 

minuman keras, obat-obatan terlarang, serta mengkonsumi makanan yang tidak 

diperbolehkan oleh Agama (Haram). Karena diketahui para pelaku adalah Muslim. 

Dari perilaku beberapa anggota karang taruna desa Pelang tersebut, sehingga 

Karang Taruna di desa Pelang tidak lagi dapat dipandang sebagai wadah para pemuda 

untuk berkreasi, dan memiliki tanggung jawab sosial di masyarakat. Melainkan sebagai 

wadah pemuda untuk melakukan tindakan tercela yang tidak sesuai dengan norma 

hukum, sosial, agama dan masyarakat. 

Untuk mengatasi perilaku delinkuen situasional pada anggota Karang Taruna 

di desa Pelang peneliti menggunakan konseling Behavioristik. Menurut Kartono dan 

Gulo (2003: 45) behavioristik adalah tingkah laku, setiap tindakan manusia atau hewan 

yang dapat dilihat. Behavioristik adalah suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku 

manusia. 
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Dalam pendekatan behavioral sendiri terhadap beberapa teknik dalam 

perkembangannya, salah satunya adalah modeling simbolis. Menurut Nursalim (2005: 

216) modeling simbolis disajikan melalui bahan-bahan tertulis, audio, video, film atau 

slide. Modeling simbolis dapat disusun untuk klien individu atau dapat 

distandarisasikan untuk kelompok klien. 

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti berkeinginan mengatasi pergaulan bebas 

pada anggota Karang Taruna di desa Pelang dalam penelitian yang berjudul “Mengatasi 

Perilaku Delinkuen Situasional melalui Konseling Behavioristik Teknik Modeling 

Simbolis pada Remaja Karang Taruna Desa Pelang Jepara” penelitian sendiri dilakukan 

dalam periode tahun pelajaran 2017/2018. 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bentuk perilaku delinkuen situasional pada anggota 

Karang Taruna desa Pelang Jepara. Perilaku delinkuen situasional pada anggota Karang 

Taruna ditunjukan dengan seringya terjadi perkelahian antarpemuda, pencurian, 

mengkonsumsi minuman keras, perilaku vandalisme, penyalahangunaan obat, 

mengkonsumsi minuman keras. 

1.2.1 Lokus Penelitian 

Lokus dalam penelitian ini merupakan sebuah usaha dari peneliti untuk 

mengatasi perilaku delinkuen pada anggota Karang Taruna desa Pelang Jepara melalui 

konseling behavioristik teknik modeling simbolis. Penerapan konseling behavioristik 

diawali dengan tahap assesment. Pada tahap ini peneliti mengeksplorasi perilaku 

delinkuen konseli dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan pengamatan agar 

diperoleh keterangan penyebab perilaku delinkuen pada konseli. 
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Tahap selanjutnya adalah goal setting, tahap ini adalah perumusan tujuan 

konseling. Dimana peneliti mengajak konseli untuk memikirkan baik dan buruknya 

perilaku delinkuen yang dimiliki oleh konseli. Tahap ini peneliti melakukan konfrontasi 

kepada konseli untuk menyadarkan perilaku delinkuen pada konseli dapat menyebabkan 

dampak buruk pada konseli. Konseli juga membuat perencanaan pengetasan 

masalahnya dengan bantuan dari peneliti sebagai konselor. 

Tahap ketiga adalah technique implementation. Pada tahap ini peneliti 

menerapkan atau mengimplementasikan teknik modeling simbolis pada konseli. 

Penerapan teknik modeling simbolis dimulai dengan tahapan; perhatian, retensi, 

reproduksi, dan motivasional. Tahap pertama adalah perhatian; peneliti harus cermat 

dalam memberikan atau menampilkan model yang digunakan dalam proses konseling. 

Karena model yang digunakan harus memiliki kedekatan atau membuat konseli tertarik 

dengan model yang diberikan. Sebab dengan adanya ketertarikan akan mempermudah 

proses retensi dan reproduksi. 

Tahap kedua adalah retensi. Pada tahap ini peneliti meminta konseli untuk 

mencatat hal-hal yang menarik dari model yang ditampilkan oleh peneliti. Rasa tertarik 

tidak hanya sebatas dari bentuk model yang ditampilkan, melainkan nilai-nilai yang ada 

dalam model yang ditampilkan oleh peneliti.  

Tahap ketiga adalah tahap reproduksi. Pada tahap ini peneliti membimbing 

konseli untuk mencoba menerapkan perilaku adaptif yang sesuai dengan norma hukum 

di masyarakat. Serta mengamati perubahan perilaku delinkuen pada konseli setelah 

proses konseli di lakukan. 

Tahap keempat adalah motivasional. Pada tahap ini peneliti memberikan 

motivasi kepada konseli untuk mengurangi secara perlahan-lahan perilaku delinkuen. 
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Tetapi motivasi dapat muncul dengan sendirinya karena konseli telah mengalami atau 

merasakan manfaat dari tahap reproduksi yang telah dilakukan oleh konseli. 

Tahap keempat dalam proses pelaksanaan pendekatan behavioral adalah 

evaluation termination. Pada tahap ini peneliti menilai perbaikan perilalu konseli 

sebelum dan sesudah proses konseling dilakukan. Penilaian dapat dilakukan dengan 

proses pengamatan maupun wawancara terhadap anggota Karang Taruna desa Pelang 

yang mengetahui kegiatan sehari-hari konseli. Tahap kelima dari pendekatan behavioral 

adalah Feedback. Peneliti memberikan dan menganalisis umpan balik untuk 

memperbaiki dan meningkatkan proses konseling di setiap pertemuan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perilaku delinkuen situasional pada remaja 

Karang Taruna desa Pelang Jepara? 

2. Bagaimana penerapan pendekatan bahavioral dalam mengatasi perilaku delinkuen 

situasional pada remaja Karang Taruna desa Pelang Jepara? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menentukan tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan faktor penyebab perilaku delinkuen situasional pada remaja Karang 

Taruna desa Pelang Jepara. 

2. Mendeskripsikan penerapan pendekatan behavioral dalam mengatasi perilaku 

delinkuen situasional pada remaja Karang Taruna desa Pelang Jepara. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat penelitian, yang pertama adalah 

manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Peneliti menjabarkan kedua 

manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan kepada pengembangan 

penelitian layanan bimbingan dan konseling melalui pendekatan behavioristik teknik 

modeling simbolis pada seting luar sekolah. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis diberikan secara langsung kepada beberapa pihak terkait 

penelitian ini. Adapun pihak-pihak terkait yang dapat merasakan penelitian ini antara 

lain: 

1. Ketua Karang Taruna 

Ketua Karang Taruna dapat menjadikan hasil penelitian sebagai peningkatan 

mutu kaderisasi karang taruna di desa Pelang. Serta dapat menjadikan hasil penelitian 

sebagai pengembangan kegiatan Karang Taruna yang berkembang atas dasar kesadaran 

dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat desa Pelang Jepara. 

2. Orangtua 

Orangtua dapat menjadikan hasil penelitian dalam sebagai masukan dalam 

memberikan edukasi dan perhatian secara penuh kepada anak, agar anak tidak memiliki 

perilaku delinkuen. 
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3. Remaja Karang Taruna 

Remaja karang taruna dapat menjadikan hasil penelitian sebagai acuan dalam 

menjadikan organisasi karang taruna sebagai wadah untuk berkembang dan berkreasi 

dengan baik, dan tidak mengacuhkan norma hukum. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengungkap penerapan pendekatan 

behavioristik teknik modeling simbolis dalam mengatasi perilaku delinkuen situasional 

pada remaja Karang Taruna desa Pelang Jepara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

pelajaran 2017/2018. 


