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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa remaja diartikan sebagai periode perubahan, tingkat perubahan 

dalam sikap dan fisik, mulai tertarik dengan lawan jenis, dan memiliki 

permasalahan yang kompleks. Usia remaja memang usia yang sangat rentan 

terhadap segala sesuatu tindakan positif maupun negatif.  

Saat seorang individu mengalami perubahan fisik dan psikologis dari 

kanak-kanak menjadi dewasa, banyak sekali konflik dan pertentangan yang 

terjadi dalam diri remaja, diantaranya ialah dorongan seksual. Mereka ingin 

bergaul erat dengan lawan jenis dan ingin berbuat semaunya dan sesuka 

hatinya.
1
 

Adanya dorongan-dorongan seksual yang terjadi pada diri remaja 

disebabkan oleh pertumbuhan jasmanai yang mereka alami, pertumbuhan 

tersebut menyangkut pertumbuhan organ seks. Perubahan-perubahan jasmani 

dan tanda-tanda seks yang disertai oleh pengalaman-pengalaman baru yang 

dapat menyebabkan bertambahnya keinginan para remaja untuk mengetahui 

semua sifat-sifat perubahan itu, dan perasaan yang menyertainya dari 

dorongan-dorongan seks yang baru mereka rasakan. Biasanya remaja 

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan soal-soal seks dari teman-

temannya atau dari bacaan-bacaan yang mengungkapkan persoalan itu. 

                                                           
1
Jhon W. Santrock,  Masa Perkembangan Anak Children, (Jakarta : Selemba Humanika, 

2011),  (Edisi ke sebelas), h. 310. 



 

 
 

2 

Adapun bantuan dari orang tua dalam hal ini biasanya kurang memadai, 

karena mereka segan atau malu untuk mengemukakan hal-hal tersebut.
2
 

Informasi tentang seks penting diberikan pada siswa yang telah 

memasuki usia remaja, karena pada masa ini fungsi hormonal sedang 

meningkat dan menyebabkananak mudah terangsang dan mulai 

memperhatikan lawan jenisnya. Hal ini dikarenakanpada usia remaja 

kematangan seksual anak sudah mulai berkembang.Disamping itu perlu 

diketahui bahwa pada usia remaja hal yang menonjol adalahsifat mudah 

terpengaruhnya terhadap lingkungan dan rasa ingin tahu terhadap hal-halbaru 

yang dihadapinya sehingga mereka sering mencoba-coba.  

Menurut Sarwono banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seks 

pranikah, salah satunya ialah kurangnya informasi tentang seks itu sendiri 

sehingga mereka mendapatkan informasi-informasi yang salah. Hal ini 

disebabkan orang tua tabu membicarakan seks, dan hubungan orang tua dan 

anaknya sudah terlanjur jauh, sehingga anak berpaling ke sumber-sumber lain 

yang tidak akurat. Khususnya teman sebaya dan media.
3
 

Data menunjukkan dari usia kelas sepuluh dan sebelas, remaja 

mendapatkan informasi seksual /seks pranikah dari media seperti televisi 57 % 

dan internet 60 %. Ini merupakan tanggung jawab kita (keluarga, sekolah, dan 

masyarakat) lebih memahami dan mengerti keadaan seksual yang dihadapi 
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remaja dengan cara mengarahkannya kearah positif dan memberi informasi 

tentang seks.
4
 

Melalui layanan informasi khususnya bidang bimbingan pribadi guru 

BK dapat memberikan pengetahuan tentang seks, bahayanya seks pranikah, 

dan dampak-dampak dari seks pranikah, agar siswa nantinya mengerti dan 

bisa mengarahkannya kearah yang positif. 

Winkel mengungkapkan bahwa layanan informasi merupakan layanan 

yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka 

perlukan, layanan informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali 

siswa dengan pemahaman dan pembekalan tentang lingkungan hidupnya, dan 

tentang perkembangan anak muda. Sedangkan bidang bimbingan pribadi 

bimbingan yang membantu individu mengatasi masalah-masalah yang bersifat 

pribadi, seperti masalah fisik, motorik, sosial, emosioanal, dan seks,  yang 

mana bimbingan pribadi dapat diberikan melalui layanan informasi.
5
 

Layanan informasi khususnya bidang bimbingan pribadi merupakan 

bantuan yang diberikan kepada individu dalam hal memecahkan masalah-

masalah yang sangat kompleks dan bersifat sangat rahasia sekali, untuk 

menghadapi pergulatan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri, 
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perawatan jasmani, pengisian waktu luang, pengaturan nafsu seksual dan 

sebagainya.
6
 

Melihat pergaulan remaja pada saat ini sangatlah mengkhawatirkan, ini 

dapat dilihat dari beberapa hal yakni tingginya angka pemakaian narkoba 

dikalangan remaja dan adanya seks bebas dikalangan remaja di luar nikah. Ini 

sangat mengkhawatirkan bagi bangsa indonesia yaitu krisis moral yang terjadi 

dikalangan remaja. Hal ini perlu diatasi karena masa depan bangsa sangat 

bergantung pada generasi muda. Upaya pencegahan yang perlu dilakukan 

yaitu melalu pendidikan formal, dengan memasukkan informasi-informasi 

tentang pendidikan moral, pendidikan keagamaan, pendidikan bahaya 

narkoba, pendidikam bahaya seks di luar nikah, serta pentingnya pendidikan 

budi pekerti.7 

Mengingat pentingnya informasi tentang seks di luar nikah diberikan 

kepada siswa melalui pendidikan formal, tentu saja ini tidak lepas dari tugas 

guru BK dan merencanakan melalui program-program guru BK yang tertera 

didalam BK 17 plus yang mana salah satu langkah preventif yang dapat 

dilaksanakan yaitu melalui layanan informasi khususnya pada bimbingan 

pribadi. 

Penting bagi guru BK untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan 

informasi bidang bimbingan pribadi terhadap pemahaman seks pranikah 

siswa, sebab melalui penelitian ini guru BK dapat merencanakan layanan yang 
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tepat sebagai langkah preventif yang akan dilakukan agar siswa asuhnya tidak 

memperoleh informasi yang salah melalui sumber yang salah. 

Penelitian tentang pengaruh layanan informasi bidang bimbingan 

pribadi terhadap pemahaman seks pranikah siswa ini penting dilakukan agar 

siswa nantinya memiliki pengetahuan tentang hal tersebut dan dapat berhati-

hati dalam bergaul, serta mencari informasi pada sumber yang tepat, dan agar 

siswa dapat memahami dampak dari seks pranikah, dan mengarahkan siswa 

untuk tidak mendekatinya dan mengarahkan kearah yang positif dan sebagai 

pengetahuan guru BK untuk merencanakan langkah preventif bagi siswa 

asuhnya.  

Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru merupakan salah satu 

sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Islam Riau, yang mana 

jumlah keseluruhan muridnya mencapai 800 murid, yang diampuh oleh satu 

orang guru BK profesional, dan ini sudah tentu melampaui jumlah kapasitas 

seorang guru BK, yang mana satu orang guru BK hanya mengampu 150 orang 

murid, ini sangat betolak belakang, dengan jumlah yang melampaui tersebut 

tentu guru BK kurang maksimal dalam memberikan layanan. 

Berdasarkan studi pendahuluan dan observasi yang peneliti lakukan 

pada mata kuliah “Teknik Labor Konseling”  pada bulan Januari 2017 di 

Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru, melalui wawancara dengan 

guru BK, siswa dan siswi, mengenai pengaruh mengikuti layanan informasi 

bidang bimbingan pribadi terhadap pemahaman seks pranikah, yang peneliti 

temukan adalah sebagai berikut: 
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1. Adanya siswa dan siswi yang pacaran di usia remaja. 

2. Adanya siswa dan siswi mengatakan bahwa mereka memerlukan informasi 

tentang seks pranikah dan bahaya-bahaya seks pranikah dari sumber yang 

benar. 

3. Adanya siswa dan siswi yang berpendapat bahwa mereka malu untuk 

membicarakan masalah seks dengan orang tua atau guru  

4. Adanya siswa yang berpendapat berpegangan tangan saat pacaran adalah 

sesuatu yang biasa. 

5. Adanya siswa dan siswi mengatakan bahwa mereka mendapatkan 

informasi tentang seks melalui media internet dan teman sebaya. 

6. Adanya sebagian siswa dan siswi yang mengatakan bahwa mereka belum 

memahami tentang seks pranikah, dan dampak dari seks pranikah. 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti tentang “Pengaruh Mengikuti Layanan Informasi Bidang 

Bimbingan Pribadi terhadap Pemahaman Seks Pranikah Siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru.” 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dengan judul diatas sesuai dengan bidang 

ilmu yang penulis pelajari, yaitu bimbingan dan konseling. 

2. Sepanjang pengetahuan penulis judul tersebut belum diteliti oleh peneliti 

terdahulu. 

3. Masalah-maslah yang dikaji dalam judul diatas, penulis mampu  untuk 

menelitinya. 
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C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah berguna untuk menghindari kesalahan dalam 

memahami judul penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang terkait dengan 

judul penelitian ini adalah: pengaru, layanan informasi, bidang bimbingan 

pribadi, pemahaman seks pranikah. 

1. Pengaruh: daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik itu orang, benda 

serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa 

yang ada disekitarnya.  

2. Layanan informasi: kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-

individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk 

menjalani suatu tugas atau kegiatan, dan untuk menentukan arah suatu 

tujuan atau rencana yang dikhendaki.
8
 

3. Bidang Bimbingan Pribadi: bantuan yang diberikan kepada siswa dalam 

hal memecahkan masalah yang konpleks yang bersifat pribadi. 

4. Pemahaman seks pranikah: pengetahuan tentang seks sebelum menikah. 

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti dapat 

mengidentifikasikan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemahaman siswa terhadap seks pranikah di SMK Telkom Pekanbaru. 

b. Faktor yang mempengaruhi seks pranikah di SMK Telkom Pekanbaru. 
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c. Pengaruh layanan mengikuti informasi bidang bimbingan pribadi 

terhadap pemahaman seks pranikah. 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat begitu banyaknya cakupan permasalahan yang muncul 

dalam penelitian ini, sementara itu penulis terbatas untuk meneliti 

semuanya, maka peneliti memfokuskan padapengaruh mengikuti layanan 

informasi bidang bimbingan pribadi terhadap pemahaman seks pranikah 

siswa di SMK Telkom Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh mengikuti layanan 

informasi bidang bimbingan pribadi terhadap pemahaman seks pranikah 

siswa di SMK Telkom Pekanbaru ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh 

mengikuti layanan informasi bidang bimbingan pribadi terhadap 

pemahaman seks pranikah siswa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan pendidikan 

dengan mencapai gelar sarjana (SI) pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN SUSKA RIAU. 
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b. Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam terkhususnya pada 

konsentrasi Bimbingan dan Konseling sebagai informasi terkait dengan 

pengaruh layanan informasi bidang bimbingan pribadi terhadap 

pemahaman seks pranikah siswa. 

c. Bagi siswa sebagai pengetahuan dan diharapkan mampu untuk 

menjauhi seks pranikah. 

d. Bagi pihak sekolah khususnya di SMK Telkom Pekanbaru sebagai 

informasi kepada guru-guru di sekolah terutama guru BK dan dapat 

dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mendidik siswa khususnya 

yang berhubungan dengan pemahaman seks pranikah siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


