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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teori Tentang Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Dalam Pengantar Psikologi Umum, Bimo Walgito, persepsi adalah

individu mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya atau

proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui

reseptornya. 1

Menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi

“persepsi adalah suatu pengalaman tentang objek peristiwa atau hubungan

yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. 2

Sedangkan menurut Sarlito Wirawan Sarwono dalam bukunya

Pengantar Umum Psikologi “persepsi adalah kemampuan untuk membeda-

bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya”. 3

Selanjutnya Slameto dalam bukunya Belajar dan Faktor-faktor Yang

Mempengaruhinya” persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya

pesan atau informasi ke dalam otak. Melalui persepsi inilah manusia terus-

menerus mengadakan hubungan dengan lingkungan, hubungan ini

dilakukan lewat indranya yaitu indra penglihatan, pendengaran, peraba,

perasa dan penciuman. 4

1 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi Ofset, 2004, hlm. 33
2 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 51
3 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi, Jakarta, Bulan Bintang, 2000, hlm.

39
4 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta, Rineka Cipta, 1995,

hlm. 102
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Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu

proses penyampaian informasi yang relevan yang tertangkap oleh panca

indra dari lingkungan yang kemudian mengorganisasikannya dalam

pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah segala sesuatu yang

terjadi dilingkungan tersebut. Bagaimanapun segala sesuatu tersebut

mempengaruhi persepsi, karena persepsi dapat dikatakan sebagai kejadian

pertama dalam rangkaian proses menuju perubahan stimulus menjadi

tindakan atau sebagai sensasi yang berarti atau bermakna.

2. Jenis-jenis Persepsi

Menurut Irwanto, setelah individu melakukan interaksi dengan

obyek-obyek yang di persepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi

dua yaitu:

a. Persepsi positif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan

(tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang di teruskan

dengan upaya pemanfaatannya. Hal itu akan di teruskan dengan

keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap obyek yang di

persepsikan.

b. Persepsi negatif. Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan

(tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan tanggapan yang tidak selaras

dengan obyek yang di persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan

kepasifan atau menolak dan menentang terhadap obyek yang di

persepsikan.5

5 Irwanto, Psikologi Umum, (Buku PANDUAN mahasiswa), (Jakarta : PT. Prehallindo, 2002),
hlm. 71.
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Dengan demikian dapat di katakan bahwa persepsi itu baik yang

positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang

dalam melakukan suatu tindakan. Dan munculnya suatu persepsi positif

ataupun persepsi negatif semua itu tergantung pada bagaimana cara

individu menggambarkan segala pengetahuannya tentang suatu obyek yang

dipersepsi.

3. Prinsip-Prinsip Persepsi

Organisasi dalam persepsi, mengikuti beberapa prinsip. Hal ini

dikemukakan oleh Ahmad Fauzi, sebagai berikut:

1. Wujud dan latar

Objek-objek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai

wujud sedangkan   hal-hal lainnya sebagai latar.

2. Pola pengelompokkan

Hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokkan dalam

persepsi kita, bagaimana cara kita mengelompokkan dapat

menentukan bagaimana kita mengamati hal tersebut. 6

Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa manusia

menggunakan indranya untuk mengenal dunia luar. Dengan

menggunakan indranya manusia dapat mengenal dirinya dan keadaan

sekitarnya yang merupakan konsep dari persepsi.

4. Proses Persepsi

Dalam mempersepsi sesuatu ada beberapa komponen, dimana

antara yang satu dengan lainnya saling kait mengait, saling menunjang,

atau merupakan suatu sistem, agar seseorang menyadari dapat

6 Ahmad Fauzi, Psikologi Umum, Pustaka Setia, Bandung, 1997, hlm. 38
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mengadakan persepsi. Untuk itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,

yaitu:

a. Adanya objek yang dipersepsi, objek yang menimbulkan stimulus yang
mengenai alat indra atau reseptornya.

b. Alat indra atau reseptor, objek merupakan alat untuk menerima
stimulus, disamping itu harus ada pada syaraf sensoris yang
merupakan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf
yaitu sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf
sensoris.

c. Adanya pengertian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu
persiapan akan mengadakan persepsi tanpa perhatian tidak akan terjadi
persepsi. 7

5. Faktor-Faktor Terjadinya Persepsi

Persepsi merupakan salah satu faktor kejiwaan yang perlu

mendapat perhatian dan mendalami  persepsi seseorang merupakan tugas

yang amat berat karena persepsi seseorang berbeda-beda. Menurut Sarlito

Wirawan Sarwono, persepsi terjadi oleh beberapa sebab antara lain:

a. Perhatian: Biasanya kita tidak  menangkap seluruh rangsangan yang
ada disekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita
pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu dengan
orang lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka.

b. Set: Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang timbul.
c. Kebutuhan: Kebutuhan-kebutuhan sesaat atau yang menetap pada diri

seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
d. Sistem Nilai: Sistem nilai yang berlaku di suatu masyarakat

berpengaruh juga terhadap persepsi.
e. Ciri Kepribadian:  Ciri kepribadian juga akan mempengaruhi persepsi

seseorang.
f. Gangguan Kejiwaan: Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan

kesalahan persepsi yang disebut halusinasi. 8

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya “Pengantar Psikologi

Umum” mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya

persepsi, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi

7 Bimo Walgito, Opcit, hlm. 54
8 Sarlito Wirawan Sarwono, Opcit, hlm. 43-44
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Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indra atau reseptor.
Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi
juga dapat datang dari dalam diri individu bersangkutan yang
langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.
Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu.

2. Alat indra, syaraf, dan pusat susunan syaraf
Alat indra atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus.
Disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk
meneruskan stimulus yang diterima reseptor kepusat susunan syaraf,
yaitu sebagai pusat kesadaran, sebagai alat untuk mengadakan respon
diperlukan syaraf motoris.

3. Perhatian
Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya
perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan
dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan
atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan kepada
sesuatu atau sekelompok objek. 9

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Udai Percek, persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh

beberapa faktor, yaitu:

a. Faktor ekstren
1. Intensitas: pada umunya, rangsangan yang intensif mendapat lebih

banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intensif.
2. Ukuran : pada umumnya benda-benda yang lebih besar yang

menarik perhatian, barang yang kontras cepat dilihat.
3. Kontras: biasanya kita lihat akan cepatnya menarik hati.
4. Ulangan: biasanya hal-hal yang berulang-ulang, menarik

perhatian.
5. Keakraban: yang dikenal lebih menarik perhatian.
6. Sesuatu yang baru, hal-hal yang baru menarik perhatian.

b. Faktor Intern
1. Latar belakang: latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang

dipilih dalam persepsi.
2. Pengalaman: pengalaman mempersiapkan seseorang untuk

mencari orang, hal-hal dan gejala yang serupa pengalamannya.
3. Kepribadian: kepribadian mempengaruhi juga kepada persepsi

seseorang.
4. Penerimaan diri: penerimaan diri merupakan sifat penting yang

mempengaruhi  persepsi. 10

B. Geng Motor

9 Bimo Walgito, Opcit, hlm. 89-90
10 Udai Percek, Perilaku Organisasi, Bandung, Pustaka Bina Persada, 1984, hlm. 14-17
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1. Pengertian Geng Motor

Geng motor muncul sebagai salah satu bentuk ekspresi diri dari

siswa yang ingin menyampaikan rasa kebebasannya. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (2008), geng berarti sebuah kelompok/gerombolan

remaja yang dilatarbelakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah.

11 Pelaku atau anggotanya disebut sebagai gengster, sebuah kata yang

berasal dari Bahasa Inggris yaitu Gangster. 12 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.

2. Fungsi Geng

Keberadaan geng baik laki-laki atau perempuan tidak bisa

dihindarkan dalam kehidupan era globalisasi saat ini. Karena di usia-usia

remaja ini, mereka membutuhkan suatu komunitas yang sesuai atau cocok

dengan gaya dan pandangan hidup mereka. Agar mereka biasa dengan

leluasa menyalurkan bakat, minat, potensi yang mereka miliki, bahkan

segala permasalahan hidup yang mereka alami disharingkan kepada teman-

teman satu geng-nya.

3. Proses Pembentukan geng

Proses pembentukan geng bagi mereka memiliki asal mula yang

berbeda-beda, mungkin unik, sesuai dengan karakter, kepribadian dan

11 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Jakarta,
2008, hlm 464

12 Dhio-rejang-blogspot.com/2011/10/gangster-mafia
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perasaan yang ada dalam diri mereka masing-masing.13 Para ahli Psikologi

yang dikemukakan oleh Andi Mappiare sepakat bahwa terdapat lima

kelompok yang terbentuk dalam masa remaja, yaitu:

a. Kelompok chums (Sahabat Karib)
Yaitu: kelompok dimana remaja bersahabat karib dengan ikatan
persahabatan yang sangat kuat.

b. Kelompok Cligues (Komplotan Sahabat)
Yaitu: kelompok yang terjadi dari penyatuan dua sahabat karib atau
dua chump.

c. Kelompok Crowd (Kelompok banyak remaja)
Yaitu: kelompok yang biasanya terdiri dari banyak remaja dan lebih
besar dari pada Cliques.

d. Kelompok yang diorganisir
Merupakan kelompok yang sengaja dibentuk dan diorganisir oleh
orang dewasa yang biasanya melalui lembaga-lembaga tertentu,
misalnya sekolah dan yayasan keagamaan.

e. Kelompok gank
Merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya yang pada
umunya merupakan akibat pelarian dari empat kelompok lainya. 14

Siswa-siswa yang membentuk geng tersebut bermaksud untuk

mencari kebahagiaan dan mendapat teman yang pasti. Sesuai dengan hal

tersebut Andi Mapiare menyatakan bahwa hal yang mendatangkan dengan

kebahagiaan remaja adalah memperoleh hubungan baik dengan orang lain,

bersahabat karib dan mendapat teman yang pasti. 15

Dengan kebahagiaan yang mereka rasakan itu, maka anggota geng

dapat mempererat pertemanan, persatuan, dan bertahan di dalam geng-nya.

Walaupun cara-cara yang salah dan menyimpang dari norma, mereka tetap

melakukan kegiatan tersebut dengan alasan mencari kesenangan dan

kebahagiaan.

4. Faktor-faktor Yang mempengaruhi terbentuknya geng

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya geng yaitu:

13 Andi Mappiare, Psikologi Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, Hlm. 03
14 Andi Mappiare, Hlm. 158-160
15 Andi Mappiare, Hlm. 177
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a. Faktor Media
Pengaruh media massa, baik cetak maupun elektronik memiliki
dampak positif dan negatif bagi perkembangan remaja.

b. Faktor Keluarga
Seperti kita ketahui, bahwa keluarga merupakan sumber utama atau
lingkungan yang utama penyebab kenakalan remaja. Hal ini
disebabkan karena anak itu hidup dan berkembang dari pergaulan
keluarga yaitu hubungan antar orang tua dan anak, ayah dengan ibu
dan hubungan anak dengan anggota keluarga lain yang tinggal
bersama-sama.

c. Faktor Masyarakat
Masyarakat dapat pula menjadi penyebab terbentuknya kenakalan
remaja, terutama sekali di lingkungan masyarakat yang kurang
sekali pelaksanaan ajaran-ajaran Agama yang dianutnya. Di dalam
ajaran agama banyak sekali hal-hal yang dapat membantu
pembinaan anak pada umumnya, dan remaja khususnya.

d. Faktor Sekolah
Sekolah merupakan tempat pendidikan kedua setelah rumah tangga
karena itu mereka sangat berperan dalam membina anak
untukmenjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Oleh karena
itu sekolah berusaha memberikan sejumlah ilmu pengetahuan
kepada anak didiknya sebagai bekal untuk kelak jika anak telah
dewasa dan terjun kemasyarakat.

e. Faktor Pribadi
Merupakan sesuatu yang berasal dari dalam dirinya, yang menjadi
kepribadian anak dan dapat mempengaruhi pergaulannya sehari-
hari. 16

Untuk lebih rincinya, faktor-faktor yang mempengaruhi

terbentuknya geng adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh tayangan media massa baik cetak maupun elektronik.
b. Pengaruh norma-norma baru dari luar.
c. Anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tua.
d. Kurang kemampuan menyesuaikan diri dalm lingkungan.
e. Kehidupan keluarga yang tidak harmonis.
f. Kurang mendapat pembinaan moral dari berbagai pihak.
g. Kurangnya pelaksanaan ajran-ajaran agama secara konsekuen.
h. Masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan.
i. Kurangnya pengawasan terhadap tingkah laku remaja. 17

5. Hal-hal Berbahaya yang Dilakukan Geng Motor

16 Sofyan s. Wilis, Hlm 93
17 Syamsu Yususf, Psikologi Perkembangan, PT Ramaja Rosdakarya, Bandung, 2007, Hlm 96
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Adapun hal-hal yang berbahaya dilakukan geng motor adalah sebagai

berikut.

a. Kebanyakan anggota geng motor tidak memakai perangkat safety
seperti: helm, sepatu dan jaket.

b. Membawa senjata tajam yang dibuat sendiri arau sudah dari
pabriknya seperti: samurai, badik, hingga bom Molotov.

c. Biasanya nonggol malam hari dan tidak menggunakan lampu
penerang serta berisik.

d. Jauh dari kegiatan sosial, tidak pernah membuat acara-acara sosial
seperti sunatan masal atau kawin masal,  mereka lebih suka
membuat acara membunuh masal.

e. Anggotannya lebih banyak ke pada kaum laki-laki yang sangar,
tukang mabuk, penjudi dan hobi membunuh, sekalipun tidak
menutup kemungkinan ada kaum hawa yang ikut dan cewek yang
ikut geng motor biasanya cuma dijadikan budak nafsu cowok
masal.

f. Motor yang mereka gunakan bodong, tidak ada spion, sein, hingga
lampu utama. Yang penting buat mereka adalah kencang dan
mampu melibas orang yang lewat.

g. Visi dan misi mereka jelas, hanya membuat kekacauan dan inggin
menjadi geng terseram diantara geng motor lainnya hingga sering
tawuran diatas motor.

h. Tidak terdaftar di kepolisian atau masyarakat setempat.
i. Kalau duduk-duduk, lebih suka ditempat yang jauh dari kata

terang. Lebih suka memilih tempat sepi, gelap dan bau busuk.
j. Kalau pelantikan anak baru biasanya bermain fisik, disuruh

berkelahi dan minum-minuman keras sampai muntah-muntah. 18

6. Perbedaan geng motor, klub motor, komunitas motor

Ada beberapa kelompok yang hampir sama dengan geng motor

yang senang berkendara dengan sepeda motor diantaranya klub motor dan

komunitas motor. Perbedaan geng motor, klub motor dan komunitas motor

adalah:

1) Geng motor

18 www.m.okezone.com/2012/10/01/polisi-serahkan-350-nama-geng-motor-pekanbaru-ke-
sekolah.html
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a) Hampir seluruh anggota geng motor tidak memakai pengaman

yang lengkap dan kondisi motor pun kurang lengkap saat

berkumpul.

b) Sering membawa senjata tajam.

c) Tujuannya ingin menjadi geng motor nomor satu.

d) Tidak terdaftar dikepolisian dan masyarakat setempat.

e) Pelantikan biasanya menguji mental calon anggota, diantaranya

berkelahi dan mengendarai motor tanpa rem.

2) Klub motor

a) Perlengkapan berkendara lengkap.

b) Terdaftar di kepolisian atau masyarakat tertentu.

c) Biasanya terdiri dari satu merek kendaraan.

d) Pelantikan tanpa kekerasan dan memberi pengetahuan mengenai

seluk beluk berlalu lintas yang benar.

e) Setiap klub motor memiliki tujuan dalam berkendara dan peraturan

yang tidak membebankan anggotanya.

3) Komunitas motor

a) Biasanya anggota terdiri dari beberapa merek motor.

b) Tidak terlalu banyak aturan.

c) Lebih mengedepankan solidaritas.

d) Nama komunitas motor ada yang terdaftar dan ada pula yang tidak.

e) Pelantikan hanya untuk pengenalan komunitas dan peraturan saja.

19

19 http://jbptunikompp-gdl-winifitria-26497-2-unikom_w-i.pdf (10 Oktober 2012)
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C. Peran Guru Pembimbing dalam Mencegah Siswa Ikut Serta Dalam

Kelompok Geng Motor

Terbentuknya geng motor ini dimulai dari perkumpulan atau kelompok

antar pelajar. Sebenarnya bila pelajar berkumpul dan berkelompok merupakan hal

yang lumrah. Masalahnya adalah, ketika berkumpulnya itu mengarah kepada hal

yang negatif serta merugikan diri siswa itu sendiri bagi masa depannya. Maka

tidak cukup hanya ditangani oleh lembaga formal saja, dalam hal ini sekolah

harus mengoptimalkan tiga lembaga pendidikan yaitu, lembaga formal dalam hal

ini sekolah, lembaga informal yaitu keluarga, dan non formal yaitu masyarakat

agar tetap bersinergi dalam mencegah keikutsertaan siswa dalam geng motor.

Dasar legal atau yuridis, keberadaan bimbingan dan konseling dalam

pelaksanaan pendidikan di sekolah telah diakui, mulai dari undang-undang,

peraturan pemerintah, surat keputusan Mentri dan surat keputusan bersama

Mentri dengan kepala BAKN, telah mengatur pelaksanaan kegiatan bimbingan

dan konseling. Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 telah dibunyikan

secara jelas, konselor sebagai salah satu tenaga pendidik, selanjutnya diatur

dalam PP No.28/1990 tentang pendidikan dasar Bab X Pasal 25. Lebih lanjut

dalam SKB Mendikbud dan Kepala BAKN NO.0433/P/1993 dan N0 25 Tahun

1993 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya

diatur pada pasal 1 ayat 4 bahwa guru pembimbing mempunyai tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling

terhadap sejumlah peserta didik.20

20 Amirah Diniaty, Amirah Diniaty, Evaluasi dalam Bimbingan  dan Konseling, Pekanbaru:
Suska Pres, 2008, Hlm 6
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Maka guru pembimbing memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan

pencapaian tujuan pendidikan yaitu pribadi mandiri, berprestasi dan bermoral.

Guru pembimbing dapat menggunakan diantara ke-9 jenis layanan

sebagai alat untuk mencegah keikutsertaan siswa dalam geng motor. Contohnya

adalah layanan orientasi dan layanan informasi. Melalui layanan orientasi dan

informasi tentang geng motor, siswa dapat mengetahui dan memahami seputar

geng motor dan ruginya mengikuti geng motor bagi masa depan mereka

selanjutnya.

Bimbingan dan konseling menempati bidang pelayanan siswa dalam

keseluruhan proses dan kegiatan pendidikan. Dalam hubungan ini bimbingan dan

konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada siswa agar masing-masing

individu dapat berkembang menjadi pribadi mandiri secara optimal. Oleh karena

itu, pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi dan azas

yang hendak dipenuhi melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Fungsi-fungsi

dan azas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Fungsi pencegahan (Preventif)

Fungsi pencegahan ini layanan yang diberikan berupa bantuan bagi para

siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat mengambat

perkembangannya.

2) Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman yang dimaksud yaitu fungsi bimbingan dan

konseling yang akan mengahasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh

pihak-pihak tertentu sesuai oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan

keperluan pengembangan siswa. Pemahaman ini mencakup: (a)

pemahaman tentang diri siswa, terutama siswa sendiri, orang tua, guru



23

dan guru pembimbing. (b) Pemahaman tentang lingkungan siswa

(termasuk di dalamnya lingkungan keluarga dan sekolah), terutama oleh

siswa sendiri, orang tua, dan guru pembimbing. (c) Pemahaman tentang

lingkungan yang lebih luas (termasuk didalamnya informasi pendidikan,

jabatan/pekerjaan atau karier dan informasi budaya /nilai-nilai), terutama

oleh siswa.

3) Fungsi Perbaikan

Fungsi perbaikan itu berperan yaitu fungsi bimbingan dan konseling

yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasinya berbagai

permasalahan siswa.

4) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan

Fungsi ini berarti bahwa layanan bimbingan dan konseling yang

diberikan dapat membantu para siswa dalam memelihara dan

mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan

berkelanjutan.

Dalam menyelenggarkan layanan bimbingan dan konseling di

sekolah hendaknya selalu mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling.

Asas-asas ini dapat diterapkan sebagai berikut:

1) Asas kerahasiaan
Merupakan asas kunci dalam upaya bimbingan dan konseling. Dalam
hal ini Asas kekinian. Masalah klien yang berlangsung ditanggulangi
melalui upaya bimbingan dan konseling ialah masalah-masalah yang
sedang dirasakan kini (sekarang), bukan masalah yang dihadapi oleh
seorang siswa tidak akan diberitahukan kepada orang lain yang tidak
berkepentingan.

2) Asas kesukarelaan
Bimbingan dan konseling yang efesien hanya berlangsung dalam
suasana keterbukaan. Baik yang dibimbing maupun
pembimbing/konselor bersifat terbuka. keterbukaan ini bukan hanya
sekedar berarti “bersedia saran-saran dari luar” tetapi dan hal ini lebih
penting masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri
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untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Masalah
yang sudah lampau, dan juga masalah yang mungkin akan dialami di
masa mendatang.

3) Asas kemandirian
Kemandirian merupakan tujuan dari usaha layanan bimbingan dan
konseling. Dalam memberikan layanan petugas hendaklah selalu
berusaha menghidupkan kemandirian pada diri yang terbimbing,
jangan hendaknya orang yang itu menjadi tergantung pada orang lain,
khususnya para pembimbing.

4) Asas kegiatan
Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang
tidak berarti, bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan
dalam pencapaian  dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan.

5) Asas kedinamisan
Upaya layanan layanan bimbingan dan konseling karena
menghendaki terjadinya perubahan pada diri individu yang dibimbing
yaitu perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik.

6) Asas keterpaduan
Individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi kalau keadaannya
tidak saling serasi dan terpadu akan justru menimbulkan masalah.

7) Asas kenormatifan
Layanan bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan
norma-norma yang berlaku.

8) Asas keahlian
Asas keahlian ini akan menjamin keberhasilan usaha bimbingan dan
konseling akan menaikkan kepercayaan masyarakat pada bimbingan
dan konseling.

9) Asas alih tangan kasus
Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan
konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk
membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharpkan,
maka petugas itu mengalihtangankan klien tersebut, kepada petugas
atau badan lain yang lebih ahli.

10) Asas tut wuri handayani
Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta
dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan
terbimbing. 21

b. Jenis-Jenis layanan Bimbingan dan Konseling

Berbagai jenis layanan dan kegiatan perlu dilakukan sebagai wujud

penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran

21 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di
Sekolah, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hlm 30-36
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layanan dan tersebut perlu terselenggara sesuai dengan keempat bidang.

Layanan dan kegiatan pokok tersebut ialah:

1. Layanan orientasi

Adalah pelayanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan

konseli memahami lingkungan (seperti sekolah) yang dimasuki konseli,

untuk mempermudah dan mempelancar berperannya konseli di

lingkungan yang baru. 22

2. Layanan informasi

Adalah suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu

akan informasi yang mereka perlukan.

3. Layanan penempatan dan penyaluran

Adalah usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya

selama masih di sekolah dan madrasah dan sesudah tamat, memilih

program studi lanjutan sebagai persiapan untuk kelak memangku jabatan

tertentu.

4. Layanan penguasaan konten

Adalah layanan bantuan kepada individu (siswa) baik sendiri maupun

dalam kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu

melalui kegiatan belajar.

5. Layanan konseling perorangan

Adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang

pembimbing (konselor) terhadap seorang klien dalam rangka

pengentasan masalah klien.

6. Layanan bimbingan kelompok

22 Dewa Ketut, Ibid, Hlm 56
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Adalah suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu

(siswa) melalui kegiatan kelompok.

7. Layanan konseling kelompok

Adalah suatu upaya pemberian bantuan kepada individu (siswa) yang

mengalami masalah-masalah pribadi melalui kegiatan kelompok agar

tercapai perkembangan yang optimal.

8. Layanan konsultasi

Adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor

(pembimbing) terhadap seorang pelanggan (konsulti) yang

memungkinkannya memperoleh wawasan, pemahaman dan cara-cara

yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau permasalahan

pihak ketiga.

9. Layanan mediasi

Adalah layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua

pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan

kecocokan. 23

D. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan dari

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang lain.

1. Paizal, Mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam Prodi BK Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, meneliti dengan judul: Persepsi

Siswa Terhadap Keberadaan Guru Pembimbing Kelas X di Sekolah

23 Tohirin, Bimbingan dan Konseling Di Sekolah (Berbasis Integrasi), Jakarta, PT Raja
Grafindo persada, 2007
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Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru. hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa persepsi siswa terhadap keberadaan guru pembimbing secara

keseluruhan penyajian angket maka dapat diperoleh jawaban “ya” dengan

persentase 57 % dan jawaban “tidak” persentase 43 %  bernilai positif

tidak bernilai negatif dengan persentase jawaban “tidak” sebanyak 63 %

dan jawaban yang dengan persentase 47 %. Ini berarti persepsi siswa

terhadap keberadaan guru pembimbing di kategorikan kedalam kategori

“baik” dan namun perlukerja keras dari guru pembimbing untuk

meningkatkan persepsi sangat baik bagi siswanya.

2. Ani Sumarifah, Mahasiswa Jurusan Kependidikan Islam Prodi BK Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan, meneliti dengan judul: Persepsi siswa terhadap

mahasiswa praktek lapangan konseling pendidikn (PLKP-S). hasil

penelitian ini menunjukkan persentase yaitu 55,20 % dapat dikatakan

kedalam kategori cukup baik.

Adapun penelitian yang penulis angkat saat ini berjudul persepsi siswa

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

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini

belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

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

kesalahan dalam penafsiran penulisan ini.

Kajian ini berkenaan dengan persepsi siswa tentang geng motor di

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muttaqin. Sehubungan dengan itu maka
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indikator-indikator untuk menentukan persepsi siswa tentang geng motor di

Madrasah Tsanwiyah (MTs) Al-Muttaqin adalah sebagai berikut:

1. Persepsi siswa dikategorikan Positif dapat dilihat dari indikator berikut ini:

a. Siswa tidak mendukung keberadaan geng motor

1) Siswa menganggap geng motor tidak dapat dijadikan sebagai ajang

kreatifitas anak muda.

2) Siswa menganggap geng motor tidak bisa dijadikan sebagai sarana

interaksi antar remaja.

3) Siswa menganggap geng motor tidak bisa dijadikan sebagai tempat

curhat bagi permasalahan remaja.

b. Siswa tidak senang akan keberadaan geng motor

1) Siswa menganggap ikut serta dalam geng motor tidak sebagai suatu

keharusan.

2) Siswa menganggap geng motor itu tidak keren.

3) Siswa menganggap geng motor itu tidak segani orang.

c. Siswa dapat tidak  menghargai keberadaan geng motor

1) Siswa menganggap ikut geng motor itu tidak hak asasi setiap

orang.

2) Siswa menganggap geng motor itu tidak bermanfaat bagi remaja.

3) Siswa menganggap geng motor itu tidak harus difasilitasi oleh

pemerintah.

2. Persepsi siswa dikategorikan negatif dapat dilihat dari indikator berikut

ini:

a. Siswa mendukung keberadaan geng motor
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1) Siswa menganggap geng motor dapat dijadikan sebagai ajang

kreatifitas anak muda.

2) Siswa menganggap geng motor sebagai sarana interaksi antar

remaja.

3) Siswa menganggap geng motor sebagai tempat curhat bagi

permasalahan remaja.

b. Siswa senang akan keberadaan geng motor

1) Siswa menganggap ikut serta dalam geng motor sebagai suatu

keharusan.

2) Siswa menganggap geng motor itu keren.

3) Siswa menganggap geng motor itu segani orang.

c. Siswa dapat menghargai keberadaan geng motor

1) Siswa menganggap ikut geng motor itu hak asasi setiap orang.

2) Siswa menganggap geng motor itu bermanfaat bagi remaja.

3) Siswa menganggap geng motor itu harus difasilitasi oleh

pemerintah.


