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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 

tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan haya kepada Tuhanmulah 

engkau berharap.” (QS. Al- Insyirah:6-8) 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan layanan bimbingan kelompok 

untuk pencegahan pergaulan bebas siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Prabumulih. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah desktiptif kualitatif dengan jenis 

penelitian  penerapan. Subjek penelitian ini adalah Siswa kelas VIII. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur yang ada, dalam pemberian layanan bimbingan kelompok metode diskusi 

kelompok sebagai metode layanan. Dan terlihat pada penelitian ini siswa terlibat aktif 

dalam dinamika kelompok sehingga siswa memperoleh pandangan baru terhadap 

pergaulan bebas remaja dan memahami arti pergaulan bebas remaja yang berpondasi 

pada keimanan dan norma yang berlaku di dalam kehidupan. 

 

Kata kunci : Pencegahan pergaulan bebas, Bimbingan Kelompok 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to determine the implementation of group guidance services for 

promiscuity’s prevention of class the eighth-grade students of SMP Negeri 1 

Prabumulih. The method which was used in this research was the descriptive 

qualitative research application type. The subject of this research was eighth-grade 

students. The data collection techniques were observation and interview. The results 

showed that group guidance services were implemented in accordance with existing 

procedures, in implemetation group guidance the group discussion is method  was 

use for group guidance service. seen in this study students are actively involved in 

group dynamics so that students gain a new perspective of teenage promiscuity and 

understand the meaning of teenage promiscuity based on faith and norms prevailing 

in life . 

 

Keywords: Promiscuity’s Prevention, Group Guidance
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang proses 

perkembangan yang terjadi dalam diri seseorang baik perkembangan secara fisik 

maupun perkembangan secara psikis. Menurut F.J. Monks, A.M.P. knoers, dan Siti 

Rahayu Haditoro Psikologi Perkembangan adalah suatu Ilmu yang lebih 

mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan 

(perubahan) yang terjadi dalam diri pribadi seseorang, dengan menitikberatkan pada 

relasi antara kepribadian dan perkembangan. 

Remaja adalah salah satu fase perkembangan yang terjadi dalam diri 

seseorang. Definisi remaja adalah individu yang berkembang dari saat pertama kali 

dia menunjukkan seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan 

seksualnya, walaupun secara fisik dan psikis remaja mulai mengalami perkembangan 

tapi bisa dikatakan mereka masih belum matang dalam memaknai arti  hidup karena 

mereka masih dalam tahap peralihan (Muangman dalam Sarwono, 2010:12). 

Masa remaja sendiri merupakan salah satu tahapan dari perkembangan hidup 

manusia. Masa remaja juga bisa dikatakan sebagai masa peralihan dari kanak-kanak 

menuju dewasa dengan rentan umur 11-19 tahun. Perkembangan pada masa remaja 

berarti sebagian perkembangan masa kanak-kanak masih dialami namun sebagian 

kematangan masa dewasa sudah dicapai (Hurlock, dalam Ali & Asrori, 2013). Dalam 

masa perkembangannya remaja memiliki beberapa fase perkembangan yang di lewati 

mulai dari fase transisi secara: emosi, sosial, agama, hubungan keluarga, Moralitas, 

kognitif, dan biologis dimana fase-fase tersebut mempengaruhi tingkat kematangan 

remaja baik secara fisik ataupun psikis yang mengakibatkan remaja seringkali berada 

dibawah tekanan social dalam menghadapi kondisi baru, karena kurangnya perhatian 

dan pengetahuan moral dari keluarga terutama orangtua dalam menghadapi suatu 
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keadaan serta kurang memahami diri dan memikirkan akibat dari kegiatan yang 

dilakukan sehingga berakibat pada mudahnya remaja terjerumus dalam hal-hal 

negatif seperti pergaulan bebas 

Masa remaja yaitu masa transisi, remaja seringkali dihadapkan dengan 

masalah-masalah dalam hidup dikarenakan kurangnya iman dan moral dalam 

menjalani kehidupan sehingga terjerumus dalam pergaulan yang bebas tanpa adanya 

kontrol oleh diri sendiri, pihak keluarga, masyarakat dan sekolah yang pada akhirnya 

merugikan diri mereka sendiri. Dan salah satu bentuk dari pergaulan bebas adalah 

perilaku seksual remaja. Perilaku seksual menurut (Sarwono, 2013) Perilaku seksual 

adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan 

jenisnya maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk perilaku ini bermacam-macam, 

mulai dari perasaan tertarik sampai dengan tingkah laku berkencan, bercumbu dan 

bersenggama dan bentuk perilaku seksual lainnya seperti, mulai dari bergandengan 

tangan berpelukan (seperti merangkul bahu, merangkul pinggang), bercumbu (seperti 

cium pipi, cium kening, cium bibir), meraba bagian tubuh yang sensitif, menggesek-

gesekkan alat kelamin sampai dengan memasukkan alat kelamin. Perilaku seksual 

pada remaja akan muncul ketika remaja  mampu mengkondisikan situasi untuk 

merealisasikan dorongan emosional dan pemikirannya tentang perilaku seksualnya 

atau sikap terhadap perilaku seksualnya. 

Perilaku seksual dikalangan remaja khususnya remaja usia sekolah cenderung 

meningkat, sekitar 1 juta remaja pria (5%) dan 200 ribu remaja wanita (1%) secara 

terbuka menyatakan bahwa mereka pernah melakukan hubungan seksual hal ini 

dijelaskan Fuad (Depkes RI, 2003). Sementara di kota Prabumulih kasus terkait 

masalah perilaku seksual usia sekolah sudah beberapa kali terjadi, salah satunya 

yakni 6 orang siswi hampir dijual untuk kegiatan prostitusi (human tarafficking) 

karena maraknya kasus terkait perilaku seksual akhirnya kepala dinas pendidikan 

kota Prabumulih H.M. Rasyid, S.Ag, MM membuat wacana tes keperawanan guna 

menekan bahaya perilaku seksual remaja namun gagal dengan alasan hak asasi 

manusia (Oksana, 2013). Fakta lainnya ditemukan peneliti dari hasil observasi di 

SMP Negeri 1 Prabumulih yang menunjukkan adanya kasus terkait perilaku seksual 
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yang dilakukan oleh salah satu siswa dimana gaya pacarannya yang menyimpang dari 

norma dan tidak sesuai usia remaja, seperti memegang tangan, mencium pipi bahkan 

tidur dipangkuan pacarnya.  

        Dari data-data yang ada ditarik kesimpulan bahwa perilaku seksual yang 

dilakukan oleh remaja yang masih bersekolah sudah mengkhawatirkan hal ini 

membuktikan bahwa norma dinegara ini sudah mulai di kesampingkan. Jadi bisa 

diperkirakan tahun-tahun mendatang perilaku seksual akan menjadi gaya hidup para 

remaja, hal ini tentunya di dukung dengan banyaknya faktor baik faktor dalam 

maupun faktor dari luar diri remaja.  

Dan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini 

adalah dengan memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa untuk 

mencegah perilaku seksual dikalangan remaja. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

menyediakan layanan yang berkesinambungan dan salah satu layanan bimbingan 

konseling yang dapat membantu siswa dalam mencegah perilaku seksual adalah 

bimbingan kelompok, karena dalam bimbingan kelompok siswa dapat berinterkasi 

satu sama lain membahas bahaya perilaku seksual, dampak yang akan terjadi dan 

cara mencegah perilaku seksual.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memberikan layanan bimbingan 

kelompok untuk mencegah perilaku seksual remaja, hal ini tentunya berkaitan dengan 

judul peneliltian tentang “Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok untuk 

Pencegahan Pergaulan Bebas Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Prabumulih.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan maka penelitian ini akan mengkaji 

lebih dalam tentang:  

Bagaimana penerapan layanan bimbingan kelompok dalam mencegah pergaulan 

bebas siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Prabumulih ?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui penerapan 

layanan bimbingan kelompok untuk mencegah pergaulan bebas siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 1 Prabumulih. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan positif bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pencegahan pergaulan bebas 

siswa dengan memaksimalkan layanan bimbingan dan konseling, dan wujud dari 

hasil penelitian yang dilakukan ini guna meningkatan layanan bimbingan dan 

konseling disekolah 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi guru Bimbingan dan Konseling 

Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai pedoman praktis dalam memberikan 

layanan bimbingan kelompok di sekolah. 

2. Bagi siswa  

Agar siswa memiliki pemahaman dan wawasan yang luas mengenai pergaulan bebas 

remaja, serta dapat mencegah dirinya dari pergaulan bebas. 

3. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti dengan terjun langsung sehingga dapat melihat dan merasakan  pembelajaran 

yang diperoleh serta sebagai upaya  dalam mengembangkan kompetensi seorang 

konselor. 
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