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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Globalisasi merupakan proses mendunianya segala hal. Terjadinya 

perkembangan globalisasi seperti sekarang ini sudah mempengaruhi segala 

kehidupan pada manusia. Kebutuhan manusia dalam berteknologi menjadi lebih 

mudah dan canggih karena adanya perkembangan globalisasi terkhusus pada 

penggunaan alat komunikasi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penggunaan alat 

komunikasi menjadi kebutuhan utama dan telah membawa dampak besar untuk 

penggunanya sekarang ini.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan media asal Inggris 

“We Are Social” yang bekerja sama dengan Hootsuite pada Januari 2021, dari 

jumlah populasi di Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa pengguna aktif media 

sosial mencapai 170 juta. Hal ini berarti pengguna media sosial di Indonesia 

setara dengan 61,8 % dari total populasi. Angka tersebut meningkat sebanyak 10 

juta atau 6,3 % dibandingkan dengan tahun lalu.  

Salah satu penggunaan teknologi komunikasi yang ada adalah handphone 

dengan didalamnya terdapat akses berbagai macam sosial media. Seperti yang kita 

ketahui, setiap waktu akan ada perubahan dan penambahan versi-versi terbaru 

yang harus diperbarui. Di Indonesia sendiri, pengguna sosial mediapun kian 

waktu semakin bertambah dan meningkat dengan segala jenis kalangan 

penggunan termasuk pada kalangan pelajar.  
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Sosial media saat ini sudah berhasil menjaga kepopulerannya pada kalangan 

pelajar hingga sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidup yang tidak mungkin 

begitu saja lepas dari penggunaannya. Semakin perlahan kecanggihan yang ada 

pada sosial media dan apalagi dengan adanya penggunaan sosial media yang 

pastinya bisa diakses oleh pelajar setiap hari bahkan setiap detik ini tidak bisa 

dipungkiri lagi telah merubah cara pandang remaja dalam berekspresi hingga 

membangun kepribadiannya.  

Dirgayuza (dalam Sari, 2015: 2) mengatakan jejaring sosial media adalah 

sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk 

membuat profil, melihat daftar pengguna lain dan menerima serta mengundang 

pengguna yang tersedia agar dapat tergabung dalam situs tersebut.  

Van Dijk (dalam Nasrullah, 2017:11) mengartikan sosial media adalah 

platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi 

mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu sosial media dapat 

dilihat sebagai medium online yang menguatkan hubungan antarpengguna 

sekaligus sebuah ikatan sosial. 

Berdasarkan kedua pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa sosial 

media adalah media pelayanan yang digunakan penggunanya untuk tergabung 

dalam situs sebagai tempat untuk beraktivitas sosial. 

Salah satu jenis sosial media yang paling diminati oleh semua kalangan 

terutama pelajar adalah Instagram. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang 

dilakukan oleh responden yaitu dengan menjelaskan bahwa instagram lebih 

dominan di remaja sekarang ini dan sekarang ini instagram menjadi sosial media 
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paling trend dan fresh. Secara perlahan pelajar yang dulunya tidak memiliki akun 

instagram, sekarang sudah nyaris tidak ada lagi dari sebagian mereka yang tidak 

memiliki akun instagram. Mudahnya penggunaan dan banyaknya fitur yang ada 

pada instagram menjadi alasan dari banyaknya pengguna sosial media Instagram.  

Menurut Triastuti (2017: 21) instagram merupakan merupakan akses sosial 

media yang dibagikan oleh penggunanya dalam biodata profil pengguna.  

Sedangkan Mahendra (2016: 2) mengatakan bahwa instagram merupakan 

salah satu aplikasi berbasis foto yang memungkinkan penggunanya untuk dapat 

saling berinteraksi satu sama lain. Tujuan didirikan instagram yaitu sebagai sarana 

kegemaran bagi individu yang ingin memplubikasikan barang, tempat ataupun 

kegiatannya dalam bentuk foto.  

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa 

instagram merupakan sebuah aplikasi yang digunakan penggunanya untuk 

berinteraksi dengan pengguna lain melalui foto dan video singkat.  

Berdasarkan dari kegiatan observasi di SMP N 3 Juwana, dengan guru BK 

dan siswa kelas VIII B di SMP N 3 Juwana yang dilakukan pada bulan Desember 

2020, telah ditemukan informasi bahwa di kelas VIII B ada siswa yang saat ini 

mengalami kecanduan sosial media instagram yaitu NS dan DA. Kedua kasus 

tersebut adalah mereka menggunakan sosial media instagram dengan berlebihan 

hingga mengakibatkan kecanduan.  

Sedangkan hasil wawancara dari guru BK dan wali kelas didapatkan 

informasi bahwa sekolah sudah mencoba berupaya mengatasi masalah tersebut 

yakni dengan berbagai layanan serta menegur dan mendatangkan siswa ke ruang 
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BK, namun setelah berlangsung satu minggu kemudian siswa kembali pada 

permasalahannya. 

NS mengalami kecanduan sosial media instagram semenjak ia memiliki 

handphone baru. NS bisa saja menghabiskan waktu 3 jam dalam sekali bahkan 

lebih dalam sehari untuk mengakses instagram, setiap hari disetiap kegiatannya 

NS juga membagikannya ke insta-story, NS terlalu asyik dengan media sosial 

instagram hingga mengabaikan orang-orang yang ada disekelilingnya atau 

lingkungan sosialnya bahkan juga kegiatan belajar ada beberapa tugas yang tidak 

dikumpulkan kepada gurunya. 

Sedangkan DA memiliki permasalahan selalu berpikiran yang tertuju untuk 

mengakses instagram dan sulit untuk dibelokkan ke aktivitas lain, DA sering 

membagikan foto-fotonya pada feed instagramnya bisa lebih dari 3 foto dalam 

sekali upload hingga membuat followersnya terganggu, karena terlalu sering 

mengakses instagram, kuota data DA cepat habis hingga DA boros mengeluarkan 

uang untuk membeli paket data serta DA kekurangan waktu untuk tidur karena 

sering mengakses instagram sampai begadang.  

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti menjelaskan kembali 

bahwa kecanduan sosial media instagram yang dialami 2 subjek dicirikan 

diantaranya yaitu (1) merasa gelisah dan murung apabila berhenti mengakses 

instagram, (2) kegiatan belajar terganggu, (3) mengabaikan tugas sekolah dari 

guru, (4) over-sharing, serta (5) aktivitas sosial menurun.   

Permasalahan mengenai kecanduan sosial media instagram pada siswa ini 

tidak bisa dibiarkan begitu saja agar segera teratasi hingga siswa dapat benar-
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benar mengendalikan dirinya dalam menggunakan sosial media instagram dengan 

baik. Apalagi dengan mengingat kewajiban mereka sebagai seorang pelajar adalah 

belajar dengan rajin bukan hanya eksis di dunia sosial media instagram saja. 

Sehingga kecanduan sosial media instagrampun tidak dapat dialami kembali oleh 

mereka.  

Komalasari, Wahyuni dan Karsih (2011: 153) mengatakan pendekatan 

behavioral didasari oleh pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia yaitu 

pendekatan yang sistematik dan terstruktur dalam konseling.” Pendekatan tersebut 

berpandangan setiap tingkah laku manusia didapat sebagai hasil belajar dari 

lingkungan yang keliru. Jadi pendekatan ini memandang bahwa manusia terlahir 

dengan netral yang artinya tidak lahir baik atau buruk. Segala tingkah laku yang 

adaptif ataupun maladaptif bisa dipelajari.  

Latipun (2015: 137) mengemukakan konseling behavior bertujuan untuk 

mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simtomatik, yaitu kehidupan tanpa 

mengalami kesulitan atau hambatan perilaku, yang dapat membuat ketidakpuasan 

dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Tujuan 

tersebut bermaksud untuk mengubah perilaku salah dalam penyesuaian dengan 

cara memperkuat perilaku yang diharapkan dan menjadikan perilaku yang tidak 

diharapkan dengan membantu menemukan cara berperilaku yang tepat.  

Sedangkan Ratna (2013: 66) menyatakan bahwa:  

“kontrak perilaku merupakan persetujuan dan hasil kesepakatan oleh dua 

orang atau lebih (konselor dan klien) yang bertujuan untuk mengubah 

perilaku klien dan bila klien mampu mengubah perilakunya, maka klien 
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akan menerima reward.  Konselor dan konseli disini dapat menentukan 

perilaku apa yang realistik dan dapat diterima kedua pihak. Setelah perilaku 

yang diharapkan dapat terwujud makan klien akan mendapatkan ganjaran 

dan apabila tidak dapat terlaksana akan mendapatkan hukuman.”  

Konseling behavioristik dengan teknik kontrak perilaku dipilih peneliti 

untuk mengatasi kecanduan sosial media instagram dengan alasan siswa mampu 

mengubah tingkah lakunya sendiri melalui perjanjian yang dibuat dan dilaksakan 

oleh dirinya sendiri. Peneliti akan menerapkan konseling behaviouristik yang 

mampu mengubah perilaku maladaptif menjadi adaptif. Sedangkan dengan teknik 

kontrak perilaku, peneliti akan membantu siswa mengatasi kecanduan 

penggunaan sosial media instagram dengan menggantinya melalui perilaku yang 

lebih terarah yaitu dengan kesepakatan antara peneliti dan siswa sehingga tidak 

akan kecanduan sosial media instagram lagi.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam mengatasi 

permasalahan kecanduan sosial media instagram peneliti menentukan judul 

“Penerapan Konseling Behavioristik Teknik Kontrak Perilaku untuk Mengatasi 

Kecanduan Sosial Media Instagram Pada Siswa SMPN 3 Juwana”.  

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian  

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah apa yang akan diteliti oleh peneliti terhadap 

subjek penelitian yang akan ditentukan yaitu siswa yang mengalami  kecanduan 

sosial media instagram. Adapun permasalahan kecanduan sosial media instagram 

ini sangat dibutuhkan penanganan konseling yang tepat supaya permasalahan 
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dapat teratasi dengan baik. Sehingga nanti kedepannya siswa dapat menggunakan 

sosial media instagram dengan bijak dan sesuai perlunya.  

1.2.2 Lokus Penelitian  

Lokus pada penelitian ini adalah lokasi yang akan digunakan peneliti yaitu 

di SMP N 3 Juwana yang beralamatkan di Jl. Hang Tuah, Kudukeras, Kecamatan 

Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.  

Penelitian yang akan dilakukan di SMP N 3 Juwana yang masuk dalam 

permasalahan penelitian yaitu siswa yang mengalami kecanduan sosial media 

pada kelas VIII B yaitu NS dan DA.  

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apa saja faktor yang menyebabkan kecanduan sosial media instagram pada 

siswa SMPN 3 Juwana? 

2. Bagaimana mengatasi kecanduan sosial media instagram pada siswa SMPN 3 

Juwana dengan pendekaran behavioristik teknik kontrak perilaku? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang akan dicapai 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui faktor penyebab kecanduan sosial media instagram pada siswa 

SMPN 3 Juwana.  

2. Mengatasi kecanduan sosial meda instagram pada siswa SMPN 3 Juwana 

dengan pendekatan behavioristik teknik kontrak perilaku.  
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1.5 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas yang telah 

dikemukakan peneliti, kemudian penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

teoritis dan praktis sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat bermanfaat dalam menambah 

wawasan pengetahuan serta khasanah baru terkhusus pengembangan pada ilmu 

pendidikan di bidang bimbingan dan konseling.  

1.5.2 Manfaat Praktis  

1.5.2.1 Bagi Guru BK  

Guru Bimbingan dan Konseling memperoleh informasi baru mengenai 

program BK, yaitu pendekatan Behavioristik teknik kontrak perilaku yang dapat 

digunakan sebagai penunjang penyelesaian permasalahan siswa yang mengalami 

kecanduan sosial media instagram. 

1.5.2.2 Bagi Peneliti 

Peneliti nantinya akan memperoleh pengalaman dan wawasan pengetahuan 

melalui praktik langsung yaitu dalam menerapkan pendekatan behavioristik teknik 

kontrak perilaku untuk mengatasi kecanduan sosial media instagram yang apat 

dijadikan sebagai acuan saat nanti menjadi guru BK.  
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1.5.2.3 Bagi Siswa  

Melalui penelitian ini, siswa diharapkan dapat mengentaskan 

permasalahannya dalam kecanduan sosial media instagram, sehingga siswa dapat 

melaksanakan tugas  belajarnya sebagai seorang pelajar dengan baik.   

1.5.2.4 Bagi Kepala Sekolah  

Penelitian ini nantinya dapat digunakan Kepala Sekolah untuk bahan acuan 

atau pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait program BK. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian  

 Berdasakan dari judul “Penerapan konseling Behavioristik Teknik Kontrak 

Perilaku untuk Mengatasi Kecanduan Sosial Media Instagran Pada Siswa SMP N 

3 Juwana”, ruang lingkup dari penelitian ini adalah penerapan behavioristik 

dengan teknik kontrak perilaku pada dua siswa SMP N 3 Juwana yang sudah 

mengalami kecanduan sosial media instagram.  


