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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia pendidikan sedang menghadapi kondisi yang tidak

menguntungkan, bahkan mengkhawatirkan, yaitu maraknya peristiwa geng

motor yang tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga para pelajar dari

tingkat sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Peristiwa

geng motor ini, sangat meresahkan semua lapisan masyarakat  karena yang

dilakukan oleh kelompok geng motor ini mengarah kepada hal-hal yang

negatif atau merugikan.

Terbentuknya geng motor ini dimulai dari perkumpulan/kelompok

antar pelajar. Sebenarnya bila pelajar berkumpul dan berkelompok itu

merupakan hal yang lumrah. Masalahnya adalah, ketika berkumpulnya itu

mengarah pada hal yang destruktif atau merusak. Sebagaimana lazimnya

manusia, pelajar juga membutuhkan komunitas untuk berkomunikasi untuk

bersosialisasi. Mereka akan merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan

sesama dalam artian usia yang sama, lebih-lebih dengan kecenderungan dan

hobi yang sama pula. Interest yang sepadan akan menguatkan jalinan serta

ikatan emosional antar sesama anggota yang berada dalam satu grup. Pada

perkembangannya setelah mereka berkumpul dalam sebuah geng, mereka

akan mengisi perkumpulan itu dengan bentuk aktifitas-aktifitas. Pemilihan

terhadap aktifitas apa yang akan dijadikan materi kelompok akan menentukan

bagaimana warna dan ciri khas dari geng itu kedepan. Tidak semua geng
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motor mempunyai tujuan yang negatif, akan tetapi ada pula yang mempunyai

tujuan positif. Akan tetapi banyak pula tujuan dari pembuatan geng motor

tersebut diawali dengan tujuan yang tidak baik.

Munculnya geng motor ini telah menimbulkan berbagai macam

persepsi di kalangan siswa/pelajar. Secara umum, dunia persepsi adalah suatu

dunia yang penuh arti. Mempersepsi tidaklah sama dengan memandang benda

dan kejadian tanpa makna. Yang dipersepsi seseorang selalu merupakan

ekspresi-ekspresi, benda-benda dengan fungsinya, tanda-tanda serta kejadian-

kejadian. Seperti kata Leavitt “persepsi merupakan pandangan atau bagaimana

seseorang memandang atau mengartikan sesuatu”1, semua yang dipersepsi itu

mempunyai arti tersendiri dalam pikiran.

Yang mempersepsi bukan hanya salah satu indera saja, melainkan

seluruh indera yang dimiliki oleh individu. Oleh karena itu, apa yang kita

persepsi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan serta pengalaman,

perasaan, keinginan, dan juga tidak sesuai dengan bagaimana orang

memandang atau mengamati penampilan dan perilaku orang lain. Seseorang

mengambil kesimpulan tentang orang lain berdasarkan dari stimuli yang

diterima, meskipun informasi yang diperoleh tidak begitu lengkap.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa, persepsi siswa tentang

geng motor terjadi karena siswa tersebut memperhatikan sesuatu yang nampak

pada geng motor yang meliputi penampilan fisik, perilaku dan juga ruang

lingkup kerja geng motor.

1 Sobur Alex, 2003, Psikologi Umum, Bandung, Penerbit Pustaka Setia, hlm. 445
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Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan manusia, karena dalam kehidupan, manusia akan selalu berupaya

menyempurnakan dirinya dengan mengembangkan dan membina

kepribadiannya. Sebagaimana yang terantum di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.

20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan Negara.2

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting karena

pendidikan dalam kehidupan akan menentukan arah dan tujuan hidup

seseorang. Jadi jelaslah sudah, bahwa tujuan pendidikan di sekolah bukan

hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan untuk mendidik

siswa menuju kedewasaan diri dan perubahan tingkah laku kearah yang lebih

baik dan sempurna.

Banyak hal yang dilakukan oleh para pendidik untuk mencapai tujuan

akhir pendidikan. Dimana dengan tujuan akhir pendidikan tersebut akan

membentuk anak didik yang berkarakter cerdas, bukan hanya pintar tapi juga

bermoral. Agar tujuan pendidikan bisa terwujud dengan baik yaitu untuk

mengajar dan mendidik siswa menuju kedewasaan diri dan perubahan tingkah

laku kearah yang lebih baik dan sempurna maka siswa memerlukan tuntunan

2 Prayitno, Jenis-jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung BK Pola 17+, Padang: UNP,
2004, hlm. iv
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dan bimbingan dalam proses pendidikan. Cara untuk mencapai tujuan

pendidikan itu salah satunya dengan bimbingan dan konseling.

Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses pemberian

layanan bantuan kepada peserta didik dengan sungguh-sungguh dalam

upaya mengembangakan potensi yang dimilikinya serta mampu

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seiring dengan itu, berdasarkan SK

Mendikbud No. 025/D/1995 tentang petunjuk teknis ketentuan pelaksanaan

jabatan fungsional guru dan angka kreditnya menjelaskan bahwa:

Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta
didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri
dan berkembang secara optimal, dalam bidang pengembangan pribadi,
pengembangan sosial, pengembangan belajar, pengembangan
karir,melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung,
berdasarkan norma-norma yang berlaku.3

Dari kutipan diatas, dapat dipahami bahwa bimbingan dan konseling

merupakan pelayanan bantuan yang diberikan kepada siswa dengan sungguh-

sungguh baik secara individu maupun kelompok, agar peserta didik tersebut

dapat melaksanakan kehidupannya sehari-hari dan berkembang secara

optimal.

Bimbingan dapat dilaksanakan dalam bidang pengembangan

kehidupan pribadi, bidang pengembangan sosial, bidang pengembangan

kegiatan belajar, bidang pengembangan karir, bidang pengembangan keluarga,

dan bidang pengembangan keberagamaan. Hal itu didasarkan pada berbagai

jenis layanan serta ditunjang sejumlah kegiatan pendukung dalam bidang

3 Prayitno dkk, Panduan Umum Pelayanan bimbingan Konseling Berbasis kompetensi
Sekolah Menengah Umum/Kejuruan, madrasah Aliyah dan Sederajat, Jakarta: Pusat
Kurikulum, Balitbang Depdiknas, 2002, hlm. 3



5

bimbingan dan konseling dan penerapannya disesuaikan dengan norma-norma

yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelaslah pentingnya memberikan

pendidikan dan pengajaran yang tepat dalam mencegah siswa agar tidak

terlibat dalam kegiatan geng motor  yaitu dengan memberikan layanan

konseling dan melaksanakan bermacam fungsi yang ada didalam layanan

konseling yang dilaksanakan oleh guru pembimbing. Salah satunya dengan

melaksanakan fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan

dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta

didik dari berbagai masalah yang mungkin timbul, yang akan dapat

mengganggu, menghambat ataupun menimbulkan kesulitan atau kerugian

tertentu dalam proses perkembangannya.4

Dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian penulis adalah Madrasah

Tsanawiyah Al-Muttaqin Pekanbaru. Berdasarkan studi pendahuluan yang

penulis lakukan, layanan konseling ini dilaksanakan oleh 1 orang guru

pembimbing. Berdasarkan wawancara penulis kepada beberapa siswa, guru

pembimbing sudah memberikan layanan informasi tentang geng motor

sebagai fungsi pencegahan atau tindakan preventif terhadap dampak geng

motor berdasarkan fenomena geng motor yang terjadi akhir-akhir ini. Sebagai

hasilnya siswa memiliki pandangan yang berbeda tentang geng motor.

Berdasarkan studi pendahuluan, penulis menemukan gejala-gejala

sebagai berikut:

4 Prayitno dkk, Buku III Pelayanan Bimbingan dan Konseling SMU, Jakarta: PT. Bina
Sumber Daya MIPA, 1997, hlm. 20
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1. Adanya  siswa yang tidak tahu tentang geng motor

2. Adanya sebagian siswa yang menganggap geng motor sebagai kelompok

yang bagus untuk diikuti.

3. Adanya  sebagian siswa yang menganggap geng motor adalah kelompok

yang tidak baik untuk diiikuti.

4. Adanya sebagian siswa yang tidak tahu dengan dampak negatif dari

kelompok geng motor

Beranjak dari masalah dan fenomena yang penulis temukan di

lapangan tersebut, maka perlu dilakukan studi yang komprehensif mengenai

bagaimana sebenarnya persepsi siswa terhadap geng motor sebagai langkah

awal untuk menerapkan fungsi pencegahan dari layangan bimbingan dan

konseling. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

PERSEPSI SISWA TENTANG GENG MOTOR DI MADRASAH

TSANAWIYAH (MTs) AL-MUTTAQIN PEKANBARU.

B. Penegasan Istilah

Agar dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas, maka beberapa

istilah yang digunakan memerlukan penjelasan yang lebih jelas, agar tidak

terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam penelitian ini,

maka penulis menjelaskan arti dari istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi

Dalam Pengantar Psikologi Umum, Bimo Walgito mengatakan persepsi

adalah individu mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat
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indranya atau proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu

melalui alat reseptornya. 5

2. Siswa

Adalah peserta didik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

menuntut ilmu pada tingkat atau jenjang tertentu. 6

3. Geng Motor

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2001), geng berarti sebuah

kelompok atau gerombolan remamaja yang dilatarbelakangi oleh

persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Pelakunya dikenal

dengan sebutan gangster. Gangster berarti suatu anggota dalam sebuah

kelompok kriminal (gerombolan) terorganisir dan memiliki kebiasaan

urakan dan anti aturan (Wikipedia Dictonary). Dan geng motor sendiri

dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. 7

Geng berarti sebuah kelompok/gerombolan remaja yang dilatarbelakangi

oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah dan pelakunya disebut sebagai

gengster, sebuah kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu Gangster.

Geng motor sendiri dilandasi oleh kesenangan di atas motor. Oleh karena

itu dapat diartikan geng motor adalah sebuah kelompok remaja yang

dilatarbelakangi oleh persamaan dari anggotanya dan kesenangan menaiki

sepeda motor tanpa terdaftar di pihak kepolisian. 8

5 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004, hlm. 88
6 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,

Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 152
7 Hutafatma.blogspot.com/2013/10/geng-motor. html
8 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia,

Jakarta, 2008, Hlm 464
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas

bahwa masalah kajian ini terfokus pada persepsi siswa tentang geng motor

di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin Pekanbaru. Berdasarkan

pokok persoalan tersebut, maka yang mengitari kajian ini dapat

diidentifikasikan sejumlah masalah sebagai berikut:

a. Pemahaman siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru tentang geng motor

b. Persepsi siswa MTs Al-Muttaqin Pekanbaru tentang geng motor

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa tentang geng motor

d. Peran guru pembimbing dalam mencegah keikutsertaan siswa MTs Al-

Muttaqin Pekanbaru dalam kelompok geng motor.

e. Usaha yang dilakukan guru pembimbing dalam pembentukan persepsi

yang negatif mengenai geng motor.

2. Batasan Masalah

Berhubung banyaknya persoalan-persoalan yang mengitari kajian

penelitian ini seperti yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah

di atas, maka penulis membatasi masalah yang dikaji yaitu: persepsi

tentang geng motor di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin

Pekanbaru, faktor-faktor yang mempengaruhi siswa tentang geng motor

dan peran guru pembimbing dalam mencegah keikutsertaan siswa dalam

geng motor .
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan Masalah diatas, maka dapat disusun rumusan

masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana persepsi siswa tentang geng motor di Madrasah

Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin Pekanbaru?

b. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi persepsi siswa tentang

geng motor di Madarsah Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin Pekanbaru?

c. Apa peran guru pembimbing dalam mencegah keikutsertaan siswa

dalam geng motor?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

a. Untuk mengetahui persepsi siswa tentang geng motor di madrasah

Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin Pekanbaru

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa

tentang geng motor di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin

Pekanbaru

c. Untuk mengetahui peran guru pembimbing dalam mencegah

keikutsertaan siswa dalam geng motor

2. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini:
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a. Bagi guru pembimbing, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai

rujukan dan masukan serta informasi bagi guru khususnya dalam

memberikan pelayanan bimbingan dan konseling.

b. Bagi kepala sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka

meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan.

c. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan

program  SI di UIN Suska Riau.

d. Bagi siswa, merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan dan

meningkatkan daya pikir untuk mencegah keikutsertaan siswa dalam

kelompok geng motor.


