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BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Kerjasama

Kerjasama adalah dua orang atau lebih yang melakukan aktifitas

bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target

atau tujuan tertentu. Kerja sama perlu diciptakan tidak hanya di lingkungan

edukatif tetapi juga antara pusat pendidikan, sehingga dapat terwujud manusia

yang berkepribadian utuh11.

2. Guru pembimbing

Guru pembimbing seiring waktu disebut dengan “konselor sekolah”.

Guru pembimbing adalah seseorang yang ahli dalam bidangnya untuk

memberikan bantuan dan bimbingan kepada anak didik melalui layanan

bimbingan dan konseling.

Secara umum dikenal dua tipe petugas bimbingan dan konseling di

sekolah yaitu tipe professional dan nonprofessional. Guru pembimbing yang

direkrut atau diangkat atas dasar kepemilikan ijazah atau latar belakang

pendidikan profesi dan melaksanakan tugas khusus sebagai guru bimbingan

dan konseling. Guru pembimbing tersebut diangkat sesuai klarisifikasi

11 Hery Noer Aly dan Munzier, Op.Cit
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keilmuan dan latar belakang pendidikan seperti diploma II, III, atau sarjana

strata S1, S2, S3 jurusan bimbingan dan konseling12

Menurut SKB Mendikbud dan Kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan

No. 25 tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan

angka kreditnya mengatakan bahwa guru pembimbing adalah guru yang

mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh dalam

menyelenggrakan kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah

peserta didik13

Guru pembimbing yang profesional menurut Prayitno adalah

seseorang yang mampu mengintegrasikan lima faktor yang mempengaruhi

perkembangan dan kehidupan individu, yaitu Pancasila, pancadaya (taqwa,

cipta, rasa, karsa, dan karya), lirahid (yaitu ranah atau tataran jasmaniah-

rohaniah, individual-sosial, material-spiritual, dunia-akhirat, dan lokal-global

universal), likuladu (gizi, pendidikan, sikap dan perlakuan orang lain, budaya

dan kondisi incidental), dan masidu (rasa aman, kompetensi, aspirasi,

semangat dan penggunaan kesempatan).

Sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli guru pembimbing

bertugas14 :

a. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling.

12 Tohirin, Bimbingan dan Konseling Disekolah dan Madrasah (berbasis integrasi), Raja
Grapindo Persada : Jakarta, 2007, hal. 115

13 Suhertina, Loc.cit.
14Prayitno, Pelayanan Bimbingan dan Konseling, Bina Sumber Daya : Jakarta,1997, hal.181-

182.
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b. Merencanakan program bimbingan dan konseling.

c. Melaksanakan segenap program satuam layanan bimbingan dan koseling.

d. Melaksanakan segenap program satuan kegiatan pendukung bimbingan dan

konseling.

e. Menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan

pendukung bimbingan dan koseling.

f. Menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan

dan konseling.

g. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan

kegiatan pendukung bimbingan dan konseling.

h. Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan pendukung

bimbingan dan konseling.

i. Mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan

bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada Koordinator

bimbingan dan konseling serta Kepala Sekolah.

3. Wali kelas

Wali kelas merupakan guru yang diberi tugas khusus di samping

mengajar untuk  mengelola satu kelas siswa tertentu dan bertanggung jawab

membantu kegiatan bimbingan dan konseling di kelasnya15.  Wali kelas

15Dewa Ketut Sukardi, Op.Cit
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sebagai mitra kerja konselor, juga memiliki tugas-tugas bimbingan dan

konseling, yaitu16 :

1. Membantu guru bimbingan dan konseling melaksanakan layanan

bimbingan bimbingan konseling yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi peserta didik,

khususnya dikelas yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengikuti

layanan bimbingan dan konseling.

3. Memberikan informasi tentang keadaan siswa kepada guru pembimbing

untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling.

4. Ikut serta dalam konferensi kasus.

4. Kerjasama guru pembimbing dengan wali kelas dalam penyelenggaraan

layanan bimbingan konseling

Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral

dari keseluruhan proses pendidikan di lembaga sekolah. Oleh karena itu

penyelenggaraan bimbingan dan konseling dapat melibatkan personil yang

ada di sekolah seperti melibatkan wali kelas dalam mensukseskan program

bimbingan dan konseling di sekolah.

Adapun kerjasama yang dilakukan antara guru pembimbing dengan

wali kelas yaitu 17:

16 Zainal Aqib, Ikhtisar Bimbingan dan Konseling di Sekolah,Yrama Widya : Bandung, 2012,
hal.117-118.

17Ibid
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a. Wali kelas membantu guru pembimbing melaksanakan layanan bimbingan

konseling di kelas yang menjadi taggung jawabnya yang berkaitan dengan

pencegahan seks pranikah

b. Wali kelas membantu guru pembimbing memberikan kesempata dan

kemudahan bagi peserta didik khususnya di kelas yang menjadi tanggung

jawabnya untuk mengikuti layanan bimbingan konseling yang berkaitan

dengan pencegahan seks pranikah

c. Wali kelas memberikan informasi tentang keadaan siswa kepada guru

pembimbing untuk memperoleh layanan bimbingan konseling yang

berkaitan dengan pencegahan seks pranikah

d. Wali kelas ikut serta dalam konferens kasus yang diadakan oleh guru

pembimbing

5. Seks Pranikah

a. Pengertian seks pranikah

Menurut Melodina hubungan seks pranikah adalah hubungan seksual

yang dilakukan oleh sepasang insan yang belum menikah atau yang belum

terikat oleh tali perkawinan.

Definisi seks menurut KBBI adalah hal yang berhubungan dengan alat

kelamin, seperti sanggama sedangkan definisi bebas adalah lepas sama

sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak,
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berbicara, berbuat,dan sebagainya dengan leluasa)18. Jadi dapat

disimpulkan seks bebas adalah melakukan kegiatan suami istri tanpa ikatan

pernikahan yang sah.

Perilaku seksual juga dapat diartikan sebagai perilaku atau tingkah

laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenisnya

maupun sesama jenis19.

b. Perilaku seksual pada remaja

Menurut Sarwono dalam Ririn20, perilaku seksual adalah segala

tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual baik yang dilakukan

sendiri dengan lawan jenis maupun sesama jenis tanpa adanya ikatan

pernikahan menurut agama.

Menurut Stuart dan Sundeen dalam Ririn menjelaskan bahwa,

perilaku seksual yang sehat dan adaptif dilakukan ditempat pribadi dalam

ikatan yang sah menurut hukum. Sedangkan perilaku seksual pranikah

merupakan perilaku seksual yang dilakukan tanpa melalui proses

pernikahan yang resmi menurut hukum maupun menurut agama dan

kepercayaan masing-masing.

Menurut Irawati dalam Ririn menyebutkan bahwa remaja

melakukan berbagai macam perilaku seksual beresiko yang terdiri atas

18Citra Puspita Sari.Op.cit
19 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005, hal.

142.
20 Ririn Darmasih .Op.Cit, hal. 17.
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tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari berpegangan tangan, cium

kering, cium basah, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif,

bercumbu, oral sex, dan bersenggama (sexual intercourse). Perilaku

seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan

berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri.

c. Faktor penyebab terjadinya seks pranikah

Menurut Sarlito ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya seks

pranikah dikalangan remaja yaitu21 :

1) Meningkatnya libido seksualitas

Menurut Havighurst dalam Sarlito, seorang remaja

menghadapi tugas perkembangan sehubungan denga perubahan-

perubahan fisik dan peran-sosial yang sedang terjadi pada dirinya.

Di dalam upaya mengisi peran sosalnya yang baru itu,

seorang remaja mendapatkan motivasinya dari meningkatnya energi

sekssual atau libido. Menurut Sigmund Freud dalam Sarlito energi

seksual berkaitan erat dengan kematangan fisik. Sementara itu Anna

Freud dalam Sarlito mengatakan bahwa fokus utama dari objek

seksual adalah perasaan di sekitar alat kelamin, objek seksual dan

tujuan seksual.

Sanderowitz dan Paxman dalam Sarlito menyebutkan bahwa

di berbagai masyarakat sekarang ini ada kecendrungan menurunya

21 Ibid, hal.154.
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usia kematangan seksual seseorang. Di Inggris, usia haid pertama

menurun rata-rata 14 tahun sedangkan di Nigeria usia haid pertama

merosot dari 14 menjadi 12 tahun. Menurunya kematangan seksual

ini diikuti oleh meningkatnya aktivitas seksual pada usia-usia dini.

2) Penundaan usia perkawinan

UU No. 1/1974 pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan

pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sedangkan pada pasal 6

ayat 2 berbunyi bahwa untuk melangsungka perkawinan, seorang

yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin dari kedua orang

tua22.

Adanya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan

maka terbataslah kesempatan untuk menikah di bawah usia yang

ditetapkan. Terlebih lagi, pemerintah sendiri melalui program KB-

nya berusaha untuk lebih meningkatkan lagi batas usia perkawinan

ke umur 20 tahun untuk wanita. Pertimbangannya adalah kehamilan

pada wanita di bawah usia 20 tahun adalah kehamilan beresiko tinggi

sehingga harus dihindari.

Selain itu ada 2 faktor yang menyebabkan orang memilih

tidak menikah untuk sementara yaitu costs (beban) dan barriers

(hambatan). Cost (beban) merupakan hilangnya kebebasan dan

22 Ibid, hal. 156.
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mobilitas pribadi, bertambahnya kewajiban-kewajiban dan usaha,

bertambahnya beban ekonomi. Sementara itu barriers adalah

kebiasaan dan norma yang menyulitkan perkawinan, adanya pilihan

lain ketimbang menikah, adanya hukum yang mempersulit perceraian

atau perkawinan, ada keserba-bolehan seksual, adanya persyaratan

yang makin tinggi untuk melakukan perkawinan, dan adanya undang-

undang yang membatasi usia menimum dari perkawinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab

terjadinya seks pranikah dikarenakan penundaan usia pekawinan.

3) Tabu-larangan

Hubungan seks di luar perkawinan, bukan hanya diangap

tidak baik, tetapi juga tidak boleh ada, bahkan sering dianggap tidak

pernah ada. Anggapan ini sangat dipengaruhi oleh pandangan agama

yang kaku sehingga menyebabkan sikap negatif masyarakat terhadap

seks. Orang ttua dan pendidik jadi tidak mau terbuka atau berterus

terang kepada anak-anaknya atau takut kalau anak-anaknya itu jadi

ikut-ikutan mau melakukan seks sebelum waktunya.

Seks kemudian tabu untuk dibicarakan,walaupun antara anak

dengan orang tuanya sendiri. Contoh yang sering terjadi adalah

ketika anak bertanya kepada ayah atau ibunya : ”dari mana

datangnya adik?”, atau ”apakah diperkosa itu ?”, maka biasanya
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orang tua menghindar memberikan jawaban atau memberi jawaban

bohong.

4) Kurangnya informasi tentang seks

Sebenarnya para remaja memiliki cukup banyak waktu untuk

mempersiapkan dirinya agar terhindar dari hal-hal yang tidak

diinginkan. Akan tetapi, pada umumnya mereka memasuki usia

remaja tanpa pengetahuan yang memadai tentang seks. Selama

hubungan pacaran berlangsung pengetahuan tentang seks bukan saja

bertambah, akan tetapi malah bertambah informasi yang salah.

Hal yang juga menyebabkan kurangnya pengetahuan remaja

tentang seks yaitu orang tua yang tabu membicarakan seks dengan

anaknya dan hubungan orang tua dengan anak yang sudah terlanjur

jauh sehingga anak berpaling ke sumber-sumber lain yang tidak

akurat seperti teman.

5) Pergaulan yang makin bebas

Kebebasan pergaulan antarjenis kelamin pada remaja pria dan

wanita  kiranya sangat mudah disaksikan dalam kehidupan sehari-

hari khususnya di kota besar. Rex Forhand dalam Sarlito

mengemukakan bahwa semakin tinggi pemantauan orang tua

terhadap anak remajanya, maka semakin rendah kemungkinan

perilaku menyimpang menimpa seorang remaja.
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Oleh sebab itu, disamping komunikasi yang baik dengan

anak, orang tua juga perlu mengembangkan kepercayaan anak kepada

orang tua sehingga remaja lebih terbuka dan mau bercertita kepada

orang tua agar orang tua bisa memantau pergaulan anak remajanya.

6) Pengaruh industri hiburan

Para penggerak dan pengusaha hiburan menanamkan begitu

banyak modal untuk membuat sarana hiburan, tentu saja berharap

agar hiburan tersebut dipergunakan sebagaimana fungsinya. Adapun

fungsi hiburan adalah untuk menghilangkan stres, bersantai bersama

keluarga serta menambah wawasan dan memperluas cakrawala

pengetahuan.

Mengenai cara pemanfaatan dunia hiburan, Fuad Kauma

menyebutkan ”Dunia hiburan bisa menimbulkan sisi negative

disamping manfaat yang ada didalamnya tergantung yang

menggunakan jasa hiburan tersebut.23 Jelasnya, sebuah hiburan akan

berakibat baik maupun buruk tergantung kepada individu masing-

masing serta tergantung macam apa hiburan yang dipakai.

Banyak remaja sekarang telah menyalah gunakan berbagai

macam dunia hiburan ini dalam interaksi sosial mereka yang

semakin tidak terkendali. Tidak terkendalinya interaksi remaja oleh

karena adanya penyebaran informasi dan rangsangan seksual melalui

23Ibid
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media massa yang dengan adanya teknologi canggih (video,

cassette, foto copy, satelit, VCD, telepon genggam, internet dan lain-

lain) menjadi tidak terbendung lagi. Remaja yang sedang dalam

periode ingin tahu dan ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat

atau didengarnya dari media massa, khususnya karena mereka pada

umumnya belum lengkap dari orang tuanya.

d. Mitos tentang seks pranikah dikalangan remaja

1) Hal yang mendorong perilaku seks24

a) Baru bisa dikatakan pacaran kalau sudah ciuman.

b) Ganti-ganti pasangan seks tidak menambah resiko PMS (Penyakit

Menular Seksual).

c) Laki-laki bisa gila jika berkali-kali ditolak untuk berhubungan seks.

d) Pacaran perlu bervariasi, antara lain bercumbu.

e) Mau berhubungan seks berarti serius dengan pacar.

f) Sekali hubungan seks tidak akan tertular PMS.

g) Hubungan seks pranikah sah-sah saja asal sama-sama cinta.

2) Hal yang mencegah perilaku seks25

a) Kesucian cewek harus dijaga

b) Hubungan seks hanya dibenarkan jika sudah menikah

c) Ciuman di bibir bisa hamil

24 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja (edisi revisi), Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011,
hal. 204.

25 Ibid.
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d) AIDS bisa menular melalui ciuman

e) Khayalan seks mengurangi konsentrasi belajar

f) Hamil pranikah menghambat pendidikan dan pekerjaan

g) Cewek akan hamil jika berhubungan seks di masa subur

e. Bentuk - bentuk perilaku

Bentuk perilaku seks adalah tingkat perilaku yang dilakukan pasangan

lawan jenis. Menurut Simanjuntak, bentuk perilaku seks pranikah yang

biasanya dilakukan pelajar adalah sebagai berikut26 :

1) Bergandengan tangan, adalah perilaku seks mereka hanya terbatas pada

pergi berdua/bersama dan saling berpegangan tangan, belum sampai

pada tingkat yang lebih dari bergandengan tangan termasuk dalam

perilaku seks pranikah karena adanya kontak fisik secara langsung antara

2 orang lawan jenis yang didasari dengan rasa suka.cinta.

2) Berciuman, didefenisikan sebagai suatu tindakan saling menempelkan

bibir kepipi atau kebibir, sampai saling menempelkan lidah sehingga

dapat menimbulkan rangsangan seksual antara keduanya.

3) Bercumbu, adalah tindakan yang sudah dianggap rawan yang cenderung

menyebabkan suatu rangsangan yang akan melakukan hubungan seksual

(senggama) dimana pasangan ini sedah memegang atau meremas

payudara baik melalui pakaian atau secara langsung. Juga menempelkan

26 http://pranikah/bentuk-bentuk perilaku seks pranikah/ (21 februari 2014)
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alat kelamin tapi belum melakukan hubungan seksual atau senggama

secara langsung.

4) Senggama, yaitu melakukan hubungan seks atau terjadi kontak seksual.

Bersenggama mempunyai arti bahwa memasukkan alat kelamin laki-laki

kedalam alat kelamin perempuan.

f. Dampak perilaku seksual pranikah pada remaja

Perilaku seksual dapat memberikan banyak dampak negatif bagi

para remaja, diantaranya sebagai berikut27 :

1) Dampak psikologis

Dampak psikologis dari perilaku seksual pranikah pada remaja

diantaranya perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah

dan berdosa.

2) Dampak fisiologis

Dampak fisiologis dari perilaku seksual pranikah tersebut

diantaranya dapat menimbulkan kehamilan tidak diinginkan dan aborsi.

3) Dampak sosial

Dampak sosial yang timbul akibat perilaku seksual yang

dilakukan sebelum saatnya antara lain dikucilkan, putus sekolah pada

remaja perempuan yang hamil, dan perubahan peran menjadi ibu. Belum

lagi tekanan dari masyarakat yang mencela dan menolak keadaan

tersebut.

27 Ririn Darmasih .Op.Cit. hal. 20.
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4) Dampak fisik

Dampak fisik lainnya sendiri menurut Sarwono dalam Ririn

adalah berkembangnya penyakit menular seksual di kalangan remaja,

dengan frekuensi penderita penyakit menular seksual (PMS) yang

tertinggi antara usia 15-24 tahun. Infeksi penyakit menular seksual dapat

menyebabkan kemandulan dan rasa sakit kronis serta meningkatkan

risiko terkena PMS dan HIV/AIDS.

6. Pengertian siswa

Siswa merupakan mereka yang terdaftar pada lembaga pendidikan

dan merupakan pelaku dalam kegiatan belajar mengajar, latihan dan

pelayanan bimbingan konseling28.  Dalam kajian ini siswa yang

dimaksudkan yaitu mereka yang telah beranjak remaja, dimana fase remaja

merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting yang

diawali denga matangnya organ-organ fisik (seksual) sehingga mampu

bereproduksi.

Fase remaja merupakan segmen perkembangan individu yang

sangat penting, yang diwali dengan matangnya organ-organ fisik (seksual)

sehingga mampu bereproduksi29. Menurut Konopka dalam Syamsu masa

remaja ini meliputi :

28Dewa Ketut Sukardi, Op.Cit
29 Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung : Remaja

Rosdakarya, 2011, hal. 184
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a. Remaja awal (12-15 tahun)

b. Remaja madya (15-18 tahun)

c. Remaja akhir (19-22 tahun)

Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolenscence, berasal dari

bahasa Latin adolescere yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk

mencapai kematangan”30. Perkembangan lebih lanjut, istilah adolesnence

sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental,

emosional, social dan fisik. Pandangan ini didukung oleh Piaget dalam

Muhammad Ali yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah

suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat

dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di

bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama atau paling

tidak sejajar.31

Dalam ilmu kedokteran remaja dikenal sebagai suatu tahap

perkembangan fisik ketika alat-alat manusia mencapai kematangannya32.

Remaja juga diartikan sebagai peralihan keadaan dari ketergantungan

social ekonomi menjadi keadaan yang lebih mandiri33.

30 Muhammad Ali, Muhammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik,
Jakarta : Bumi Aksara, 2008, hal. 9

31ibid
32 Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2005, hal. 7.
33 Sarlito W. Sarwono, Op.Cit, hal. 12.
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Remaja juga diartikan masa yang penting. Kenapa karna masa

remaja adalah masa yang menentukan kehidupan kedepannya,

kehidupannya, keluarganya, bahkan menetukan kehidupan bangsanya34.

WHO juga memberikan defenisi remaja yang lebih bersifat

konseptual yaitu individu yang berkembang dari saat pertama kali ia

menunjukan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai

kematangan seksual35. WHO juga menetapkan batas usia 10-20 tahun

sebagai batasan usia remaja. WHO membagi kurun usia tersebut dalam dua

bagian, yaitu remaja awal 10-14 tahun dan remaja akhir 15-20 tahun.  Di

Indonesia sendiri, batasan remaja antara usia 14-24 tahun.

Ada pula ahli psikologi yang menganggap masa remaja sebagai

peralihan dari masa anak ke masa dewasa, yaitu saat-saat ketika anak tidak

mau lagi diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan

fisiknya ia belum dapat dikatakan dewasa36

Masa remaja dimulai dengan peristiwa kedewasaan yang telah

banyak dijelaskan dengan sebutan pubertas. Pubertas merujuk pada

peristiwa biologis yang menyertai menstruasi pertama pada perempuan dan

34 Agoes Soejanto, Psikologi Perkembangan, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hal.161.
35 Sarlito W. Sarwono, Op.Cit, hal. 9.
36 Zulkifli, Psikologi Perkembangan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009, hal. 63.
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ejakulasi pertama pada laki-laki. Peristiwa ini menandai permulaan dari

sebuah proses perubahan fisik yang mendalam37

Menurut Havighurst ada 5 jenis tugas perkembangan remaja

yaitu38:

1) Perkembangan aspek-aspek biologis.

2) Menerima peranan dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaam

masyarakat sendiri.

3) Mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan atau orang

dewasa yang lain.

4) Mendapatkan pandangan hidup sendiri.

5) Merealisasi suatu identitas sendiri dan dapat mengadakan partisipasi

dalam kebudayaan remaja sendiri

Sedangkan Hurlock dalam Muhammad Ali mengatakan adapun

tugas perkembangan masa remaja adalah berusaha39 :

1) Mampu menerima keadaan fisiknya

2) Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa

3) Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang

berlainan jenis

4) Mencapai kemandirian emosional

37 Kathryn Geldard dan David Geldard, Konseling Remaja : Pendekatan Proaktif untuk Anak
Muda, 2011, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal.7

38 Monks , F. J, A.M.P Knoers, Siti Rahayu Haditono, Psikologi Perkembangan Pengantar
dalam Berbagai Bagiannya, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2006, hal. 261.

39Muhammad Ali dan Muhammad Asrori,Op.Cit, hal.10
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5) Mencapai kemandirian ekonomi

6) Mengembangkan konsep dan ketrampilan intelektual yang sangat

diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat

7) Memahami dan menginternalisaskan nilai-nilai orang dewasa dan

orang tua

8) Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan

untuk memasuki dunia dewasa

9) Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan

10) Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan

keluarga

Selain itu ada 5 ciri-ciri remaja yaitu40 :

1) Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat seperti otot-

otot tubuh mulai terlihat.

2) Mulai terlihat buah jakun pada remaja laki-laki,  suara membesar dan

mulai muncul rambut di area atas bibir dan sekitar kemaluan.

Sedangkan untuk remaja perempuan jerawat mulai bermunculan, buah

dada mulai tumbuh, pinggul mulai kelihatan dan paha mulai

membesar.

3) Cara berfikir sudah kritis artinya ia sudah tidak ingin melawan ketika

dilarang oleh orang tua untuk melakukan sesuatu.

40Zulkifli, Op.Cit, hal. 65.
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4) Emosi yang meluap-luap alias tidak stabil. Dimana ketika ia

tersinggung maka akan langsung melampiaskan kemarahannya, ia akaa

lupa diri karna tidak mampu menahan luapan emosi tadi.

Mulai tertarik pada lawan jenis dan biasanya di zaman sekarang

mereka merealisasikan dalam bentuk pacaran. Masalah seks pada remaja

sering kali mencemaskan para orang tua dan pendidik. Dimana kita ketahui

bahwa prilaku seksual merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh

keinginan seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis41.

Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari

berkencan, bercumbu dan bersenggama dengan menggunakan objek

seksualnya berupa orang lain, diri sendiri dan lain sebagainya.

B. Penelitian yang relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari

manipulasi terhadap sebuah karya ilmiyah dan menguatkan bahwa penelitian yang

penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain sebagai berikut :

1) Ririn Darmasih Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah

Surakarta pada tahun 2009 dengan judul : Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Seks Pranikah pada Remaja SMA di Surakarta. Berdasarkan hasil Ririn

Darmasih tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan

antara pengetahuan terhadap perilaku seks pranikah pada remaja di SMA

41 Sarlito W. Sarwono, Op.Cit, hal. 174.
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Surakarta. Adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat pemahaman agama

terhadap perilaku seks pranikah di kalangan remaja di SMA Surakarta.

2) Muhammad Firdaus Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2010 dengan

judul : Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Perilaku Seksual

Pra-Nikah Siswa di SMA 1 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar. Berdasarkan hasil Muhammad Firdaus tersebut dapat disimpulkan

bahwa tingkat prilaku seksual pranikah siswa SMA 1 Tambang Kecamatan

Tambang Kabupaten Kampar tergolong tidak kuat. Hal itu dapat terlihat dari

presentasenya yaitu sebesar 79,41 %. Selain itu adanya pengaruh yang

signifikan antara layanan bimbingan kelompok dengan perilaku seksual pra-

nikah siswa SMA 1 Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar artinya

semakin aktif siswa mengikuti layanan bimbingan kelompok semakin rendah

pula tingkat perilaku seksual pra-nikahnya.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi

kesalahpahaman  dalam penafsiran penulisan ini.

Adapun kajian ini berkenaan dengan kerjasama guru pembimbing dengan

wali kelas dalam mencegah terjadinya seks pranikah pada siswa maka indikator

yang digunakan ialah :
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1) Wali kelas membantu guru pembimbing melaksanakan layanan bimbingan

konseling di kelas yang menjadi tanggung jawabnya yang terkait dengan

pencegahan seks pranikah.

2) Wali kelas membantu guru pembimbing dalam memberikan kesempatan

kepada peserta didik khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya

untuk mengikuti layanan bimbingan konseling yang terkait dengan pencegahan

seks pranikah.

3) Wali kelas memberikan informasi tentang keadaa siswa kepada guru

pembimbing untuk memperoleh layanan bimbingan konseling yang terkait

dengan pencegahan seks pranikah,

4) Wali kelas ikut serta dalam konferensi kasus yag diadakan oleh guru

pembimbing.

Sedangkan faktor pendukung dan penghambat dalam mencegah terjadi seks

pranikah yaitu :

1) Faktor pendukung

a) Pimpinan sekolah mendukung kerjasama guru pembimbing dengan wali

kelas dalam mencegah terjadinya seks pranikah.

b) Hubungan antara guru pembimbing dengan wali kelas yang baik.

c) Peraturan sekolah yang diperketat sehingga benar-benra tidak memberi

kesempatan kepada para siswa untuk melakukan seks pranikah.

2) Faktor penghambat.

a) Sebagian orang tua yang kurang peduli terhadap anaknya.
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b) Pengaruh lingkungan yang memberikan dampak yang luar biasa terhadap

anak.


