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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Layanan Konsultasi

a. Pengertian Layanan Konsultasi

Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang

dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan, disebut konsulti

yang memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan

cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan/atau

permasalahan pihak ketiga.14Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan

secara perorangan dalam format tatap muka antara konselor (sebagai

konsultan) dengan konsulti. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap

dua orang konsulti atau lebih kalau konsulti- konsulti itu

menghendakinya.

Selain itu pendapat lain mengatakan bahwa layanan konsultasi

merupakan “suatu layanan yang membantu perserta didik dan/atau pihak

lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu

dilaksanakan dalam menangani kondisi/atau masalah perserta didik”.15

Dalam layanan konsultasi ini ada kemiripan dengan layanan konseling

perorangan, tetapi hal yang dibahas dalam layanan konsultasi tidak

disampaikan terlebih dahulu oleh konselor melainkan konsulti sendiri

yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas berkenaan dengan

14Prayitno, log.cit.
15 Fenti Hikmawati, op.cit.,  h. 20.
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pihak ketiga. Jika konselor tidak mampu menangani permasalahan yang

disampaikan konsulti, konselor dapat mereferalkan kepada pihak lain

yang lebih pakar.

Konsultasi dalam program bimbingan konseling dipandang sebagai

“suatu proses menyediakan bantuan teknis untuk guru, orang tua,

administrator dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan

memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas perserta didik atau

sekolah”.16 Layanan konsultasi bukan merupakan layanan yang langsung

ditujukan kepada perserta didik, tetapi secara tidak langsung melayani

perserta didik melalui bantuan yang diberikan orang lain, kata lain

layanan ini memberikan semua pihak untuk ikut serta dalam menangani

permasalahan pihak ketiga tersebut.

Pihak ketiga yang dibicarakan adalah orang yang merasa

dipertanggungjawabkan konsulti, misalnya orang tua terhadap anak, guru

terhadap siswa, maupun pemimpin terhadap bawahannya. Bantuan yang

diberikan untuk memandirikan konsulti sehingga ia mampu menghadapi

pihak ketiga yang dipermasalahkannya. Jika konselor tidak mampu

mengatasi masalah yang dihadapi oleh konsulti maka direferalkan kepada

pihak lain yang lebih pakar. Layanan konsultasi bisa berubah menjadi

konseling perorangan jika permasalahan ternyata disebabkan oleh

konsulti, konseling keluarga karena berkaitan dengan pihak keluarga.

16Mamat Suprianto, Bimbingan dan Konseling Berbasis Kopetensi, Raja Wali Pers, Jakarta,
2011, h. 106.
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Dari beberapa pengertian dapat dipahami bahwa layanan konsultasi

adalah salah satu layanan bimbingan konseling, yang dilaksanakan oleh

seorang konselor disebut sebagai konsultan kepada pelanggan atau

disebut dengan konsulti, supaya dapat membantu menyelesaikan

masalah-masalah pihak ketiga, dengan cara memberikan  wawasan,

pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan oleh konsulti

tersebut.

Dalam layanan konsultasi ini dapat dijelas bahwa penanganan

masalah yang dialami siswa (pihak ketiga) dilakukan oleh konsulti.

Konsulti akan dikembangkan kemampuannya oleh konselor pada saat

tahap konsultasi berlangsung, yaitu mengembangkan pada diri konsulti

tentang wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Akhir

proses konsultasi ini adalah konselor menganggap bahwa konsulti

mampu membantu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga

yang setidaknya menjadi tanggung jawabnya. Konsulti adalah orang yang

ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dialami pihak ketiga.

Misalnya orang tua, guru, kepala sekolah, kakak, dan sebagainya.

Seorang konsulti harus bersedia membantu penyelesaian masalah siswa

sebab dapat meringankan beban konsultan atau guru pembimbing.

b. Tujuan layanan konsultasi

Layanan konsultasi merupakan bagian dari layanan bimbingan dan

konseling, maka tujuan dari layanan ini sepenuhnya akan mendukung
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dari tercapainya tujuan BK.17Pada dasarnya setiap kegiatan tidak akan

terlepas dari tujuan yang akan dicapai, begitu juga dengan tujuan layanan

konsultasi, adapun tujuan dari layanan konsultasi yaitu:

1) Mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi
siswaorang tua, dan administrator sekolah.

2) Menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi di
antara orang yang penting.

3) Mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi
bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar.

4) Memperluas layanan dari para ahli.
5) Memperluas layanan pendidikan dari guru dan adminis-trasi.
6) Membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku.
7) Menciptakan suatu lingkungan yang berisi semua komponen

lingkungan belajar yang baik.
8) Menggerakkan organisasi yang mandiri.18

Secara umum layanan konsultasi bertujuan agar klien (siswa)

dengan kemampuannya sendiri dapat menangani kondisi atau

permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga adalah orang

yang mempunyai hubungan baik dengan konsulti, sehingga permasalahan

yang dialami oleh pihak ketiga setidak-tidaknya sebagian menjadi

tanggung jawab konsulti.

Secara khusus tujuan layanan konsultasi adalah agar konsulti

memiliki kemampuan diri yang berupa wawasan, pemahaman dan cara-

cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan

pihak ketiga.19

17 WS Winkel & Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, Media
Abadi, Yogyakarta, 2005, h. 32.

18 Achmad Juntika Narihsan, Strategi layanan bimbingan konseling & konseling, PT Refika
Aditama, Bandung, 2009, h. 16.

19Tohirin, op.cit., h. 188.
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c. Komponen Layanan Konsultasi

Dalam proses layanan konsultasi akan melibatkan tiga pihak, yaitu

guru pembimbing, konsulti dan pihak ketiga.

1) Guru pembimbing

Guru pembimbing adalah tenaga ahli konseling yang memiliki

kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas

perkerjaannya. Satu layanan yang dilaksanakan adalah layanan

konsultasi.

2) Konsulti

Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada

konselor agar dirinya mampu menangani kondisi atau permasalahan

pihak ketiga yang menjadi taggung jawabnya. Bantuan itu diminta

dari guru pembimbing karena konsulti belum mampu menangani

situasi dan atau permasalahan pihak ketiga.

3) Pihak ketiga

Pihak ketiga adalah individu yang kondisi dan/atau

permasalahanya dipersoalkan oleh konsulti.Menurut konsulti, kondisi

atau permasalahan pihak ketiga itu perlu diatasi dan konsulti merasa

(setidak-tidaknya ikut) bertanggung jawab atas pengentasannya.

d. Isi layanan konsultasi

Isi dari layanan konsultasi dapat mencakup berbagai bidang

pengembangan dalam bidang pribadi, hubungan sosial, pendidikan,

karier, kehidupan berkeluarga, dan kehidupan beragama. Isi layanan



18

konsultasi dapat menyangkut berbagai kehidupan yang luas yang dialami

oleh individu-individu (pihak ketiga).20Masalah-masalah yang

dikonsultasikan hendaknya lebih diprioritaskan pada hal-hal yang

berkaitan dengan status siswa sebagai pelajar.

e. Teknik layanan konsultasi

Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menamakan teknik

konseling, yaitu keterampilan konseling, strategi konseling, dan teknik-

teknik konseling. Semua istilah tersebut mengandung pengertian yakni

cara yang digunakan oleh seorang konselor dalam hubungan konseling

untuk membantu klien agar berkembang potensinya serta mampu

mengatasi masalah yang dihadapi dengan mempertimbangankan kondisi-

kondisi lingkungan yakni nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. Bagi

seorang konselor menguasai teknik konseling adalah mutlak. Sebab

dalam “proses konseling teknik yang baik merupakan kunci keberasilan

untuk mencapai tujuan konseling”.21

Secara umum teknik yang digunakan dalam layanan konsultasi ini

bisa mengunakan teknik umum  dan teknik khusus, karena sekilas

layanan konsultasi ini ada kemiripan dengan layanan konseling

perorangan. Teknik umum merupakan sejumlah tindakan yang dilakukan

konselor (konsultan) untuk mengembangkan proses konseling konsultasi.

Teknik umum diawali dengan penerimaan konsulti, mengatur tempat

duduk, mengadakan penstukturan, memberikan rasa kehangatan,

20Ibid., h. 189
21Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, Alfabet, Bandung, 2010,

h. 157.
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keterbukaan, mengatur jarak duduk, sikap duduk, kontak mata, ajakan

terbuka untuk berbicara, dan lain-lain.

Sedangkan teknik khusus layanan konsultasi dimaksudkan untuk

mengubah tingkah laku klien berkenaan dengan masalah yang dialami

pihak ketiga. Teknik ini diawali dengan perumusan tujuan yaitu hal-hal

yang ingin dicapai konsultasi dalam bentuk perilaku nyata,

pengembangan perilaku itu sendiri, hingga peneguhan hasrat, pemberian

nasehat, penyusunan kontrak dan apabila perlu alih tangan kasus.22

Selain itu konsulti juga harus memiliki teterampilan yang perlu

dikuasai yang harus diterapkan kepada pihak ketiga, adapun keterampilan

tersebut antara lain: aplikasi alat-alat pedidikan, tiga-M, pertanyaan

terbuka, dorongan minimal, refleksi, serta teknik khusus pengubahan

tingkah laku, seperti pemberian informasi dan contoh, latihan sederhana,

pemberian nasehat secara tepat. Keterampilan lainnya yaitu mengalih

tangankan pihak ketiga kepada konselor atau pihak lain, apabila konsulti

tidak mampu menangani permasalahan pihak ketiga.

f. Penilaian Layanan Konsultasi

Seperti layanan yang lainnya layanan konsultasi memiliki tiga

penilaian yaitu penilaian segera (Laiseg), penilaian jangka pendek

(Laijapen), dan terakhir penilaian jangka panjang (Laijapang).

Penilaian segera dalam layanan konsultasi berfokus pada kondisi

diri konsulti berkenaan dengan pemahaman baru (understanding) yang

22 Prayitno, op.cit., h. 14-16.
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diperoleh konsulti, perasan (comfort) dan tindakan (action) apa yang

akan konsulti laksanakan setelah proses konsultasi selesai. Laiseg ini

menilai hal-hal yang didapat oleh konsulti dalam konsultasi. Penilaian

jangka pendek dalam layanan konsultasi ini lebih berfokus pada

bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama unsur

Action.Sedangkan penilaian jangka panjang berfokus kepada perubahan

yang terjadi pada diri pihak ketiga.

Hasil penilaian di atas, terutama laijapen dan laijapang akan sangat

berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan

penanganan permasalahan pihak ketiga. Hasil penilaian itu akan menjadi

bahan analisis dan didiskusikan pada kesempatan konsultasi berikutnya,

apabila layanan konsultasi berlangsung secara berkelanjutan.

g. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi tergantung pada

kesepakatan atara guru pembimbing dan konsulti. Kapan dan dimanapun

pelaksanaan layanan konsultasi kenyamanan kedua belah pihak sangat

diutamakan di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan pihak

ketiga.

h. Langkah-langkah Pelaksanaan Layanan Konsultasi

Pelaksanaan layanan konsultasi merupakan suatu proses, sehingga

dalam pelaksanaannya menempuh tahap-tahap tertentu, yaitu
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perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis hasil evaluasi, dan tindak

lanjut serta laporan.23

1) Perencanaan (Planning),  meliputi mengidentifikasi konsulti, mengatur

pertemuan, menetapkan fasilitas layanan, menyiapkan kelengkapan.

2) Pelaksanaan (Action), meliputi menerima konsulti, menyelenggarakan

penstrukturan kepada konseli, membahas masalah pihak-pihak ketiga

yang dibawa konsulti, mendorong dan melatih konseli untuk mampu

menangani masalah yang dialami pihak ketiga, mamanfaatkan

sumber-sumber yang ada berkenaan pembahasan masalah pihak

ketiga, membina komitmen konsulti untuk menangani masalah pihak

ketiga, melakukan penilaian segera.

3) Evaluasi yaitu melakukan evaluasi jangka pendek tentang

terlaksananya hasil konsultasi.

4) Analisis hasil evaluasi, yaitu menafsirkan hasil evaluasi dalam

kaitannya dengan diri pihak ketiga dan konsultasi sendiri.

5) Tindak Lanjut adalah konsultasi lanjutan dengan konsulti untuk

membicarakan hasil evaluasi serta menentukan arah dan kegiatan

lebih lanjut.

6) Laporan meliputi membicarakan dengan konsulti tentang laporan yang

diperlukan oleh konsulti dan merekomendasikan laporan layanan

konsultasi.

23Prayitno, log. cit., h. 30-32.
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2. Kenakalan Remaja / Siswa

a. Karakteristik Remaja / Siswa

Remaja yang dalam bahasa aslinya “adolescence” berasal dari

bahasa latinadolescere yang berarti “tumbuh atau tumbuh untuk

mencapai kematangan”. Remaja merupakan salah satu tahap

perkembangan yang terjadi pada setiap individu, para ahli banyak

berpendapat tentang batasan usia remaja.Menurut Hurlock, remaja adalah

mereka yang berada diusia 13-21 tahun, yang dibagi dalam masa remaja

awal antara usia 13/14 tahun sampai 17 tahun, dan remaja akhir 17

sampai 21 tahun.24

Sedangkan Dra. Singgih Gurnarsa memberikan batasan usia remaja

itu antara usia 12-22 tahun. Relevan dengan pendapat Dr. Winarno

Surachmad menetapkan usia remaja lebih kurang 12-22 tahun.25

Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan oleh para ahli bisa dilihat

bahwa mulainya masa remaja relatif sama, tetapi berakhirnya masa

remaja sangat berpariasi.

Banyak hal yang terjadi selama rentang masa remaja, baik ketika

masa awal, yaitu kematangan secara seksual dan masa akhir saat

mencapai usia matang secara hukum. Misalnya perubahan tingkah laku,

sikap, dan nilai-nilai yang tidak hanya mengidentifikasikan perubahan

yang lebih cepat pada awal masa remaja.

24 Muhammad Al-Mighwar, Psikologi Remaja Petunjuk bagi guru dan orang tua, Pustaka
Setia, Bandung, 2006, h. 61.

25Ibid.,h. 61.
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Masa remaja adalah masa kontradiksi ada yang memandang bahwa

masa remaja adalah masa energik, heroik, dinamis, kritis, dan masa yang

paling indah, tetapi adapula yang memandang bahwa masa remaja

sebagai masa badai dan topan, masa rawan dan masa nyetrik karena masa

tersebut dapat berbeda dalam waktu yang baik dan waktu yang buruk.26

Menurut Hall memandang bahwa masa remaja ini sebagai masa

“storm and stress” ia mengatakan bahwa “selama masa remaja banyak

masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati

dirinya (identitasnya) kebutuhan aktualisasi diri”.27

Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa masa remaja masa

sturm und drang yang mempunyai arti pada masa remaja tersebut

ditandai dengan ketidak–mantapan remaja yang berpindah-pindah dari

perilaku dan norma-norma yang lama kenorma-norma yang baru atau

sebaliknya, hal ini disebabkan oleh belum matangnya keperibadian

remaja tersebut.

Masa remaja yang emosi cepat timbul dengan cepat, sehingga

menimbulkan kemauan-kemauan yang keras hal ini terbukti bahwa ia

ingin melepaskan dirinya dari segala bentuk kekangan dan berontak

terhadap norma-norma atau tradisi-tradisi yang berlaku yang kiranya

tidak dikehendakinya.

Selain itu masa remaja ini anak mulai aktif dan energinya serba

lengkap. Energi yang berlebihan tersebut akan menyebabkan hal-hal

26 Suhilun A Nasir, op. cit., h. 64.
27Sunarto dan Agung Hartono, Perkembangan Peserta Didik, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

h.  68.
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yang negatif misalnya suka ribut, suka bertengkar, memamerkan

kekuatan pisiknya, sering melakukan perbuatan-perbuatan yang

melanggar hukum, norma dan sulit diatur yang berakibatkan remaja

terjerumus kepada tindakan kenakalan remaja.

Dengan demikian pengertian remaja dapat disimpulkan bahwa

masa remaja adalah suatu periode dalam kehidupan manusia yang banyak

mengalami perubahan yang nampak sekali secara fisik yaitu berupa

terjadinya perkembangan seksualitas pada organ-organ tertentu dan aspek

psikologis, sehingga membawa perubahan dari anak-anak menjadi

dewasa.

Sekolah Menengah Pertama merupakan salah satu lembaga

pendidikan yang mengikut sertakan anak yang beranjak remaja. Adapun

karakteristik siswa SMP antara lain:

1) Siswa berusia antara 12/13 – 15/16 tahun.
2) Tugas-tugas pokok perkembangan yang harus dicapai anak, yaitu:

a) Mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecendrungan
karir.

b) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk pendidikan
lanjutan.

c) Mengenal gambaran dan mengembangkan sikap pribadi yang
mandiri.

d) Mengarahkan diri pada peranan sosial sebagai pria atau sebagai
wanita.

3) Perkembangan kemampuan berpikir anak sudah pada tahap
operational formal, dimana anak sudah mulai berpikir secara abtrak,
namun masih perlu bantuan dengan contoh-contoh konkrit dalam
kehidupan sehari-hari.

4) Konsep belajar sudah mulai berkembang pada tahap pemahaman,
dimana setiap informasi/konsep atau peristiwa belajar dapat dicerna
oleh aspek kognitifnya sehingga mereka memperoleh pemahaman diri
yang lebih baik.
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5) Berada pada tahap perkembangan remaja, sedang mengalami masa
puberitas dan mencari identitas diri.28

Dari penjelasan karakteristik tersebut, maka dapat dipahami bahwa

yang dikatakan siswa SMP merupakan masa peralihan yaitu dari masa

anak-anak kemdian masuk kepada masa remaja. Adapun ciri-ciri pada

remaja yaitu:

1) Pertumbuhan fisik yaitu terlihat pada tungkai dan tangan, tulang kaki
dan tangan, otot-otot tubuh berkembang pesat, sehingga anak
kelihatan bertubuh tinggi, tetapi kepalanya masih mirip dengan anak-
anak.

2) Perkembangan seksual yaitu bagi anak laki-laki yang ditandai
dengan alat produksi spermanya mulai berproduksi, ia mengalami
masa mimpi yang pertama, yang tanpa sadar mengeluarkan sperma.
Dan bagi anak perempuan jika rahimnya sudah dibuahi karena ia
sudah mendapatkan menstruasi yang pertama.

3) Cara berpikir kausalitas yaitu menyangkut hubungan sebab dan
akibat.

4) Emosi yang meluap-luap yaitu ketika suatu waktu ia marah sekali
dan dilain waktu ia bisa sedih sekali.

5) Mulai tertarik dengan lawan jenisnya yaitu dalam kehidupan
sosialnya, mereka mulai tertarik dengan lawan jenisnya dan bahkan
mulai berpacaran.

6) Menarik perhatian lingkungan yaitu usaha yang dilakukannya untuk
mendapatkan status dan peranan dilingkungannya.

7) Tertarik dengan kelompok yaitu membentuk atau masuk dalam
kelompok sebayanya dan tak jarang menomor duakan orang
tuanya.29

Dilihat dari ciri-ciri remaja diatas, banyak permasalahan yang

dialami pada masa remaja ini diantaranya adalah pencapaian tugas-tugas

perkembangannya, kehidupan yang sehat, mengenali bakat dan minatnya

serta menghadapi masa peralihan dari masa remaja awal kemasa remaja

yang penuh tantangan.

28 Ifdil Dahlani, WWW. Bimbingan Konseling Indonesia, 2008.
29Zulkifli, Psikologi Perkembangan, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, h. 65.
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b. Pengertian Kenakalan Remaja

Berbicara kenakalan siswa maka kita akan membicarakan tentang

kenakalan remaja dalam instansi pendidikan. Kenakalan remaja dalam

bahasa Ingris disebut juga dengan Juvenile delinquent.Juvenile berasal

dari bahasa latin Juvenilis, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri

karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada masa remaja,

sedangkan delinquent berasal dari bahasa latin “delinquere” yang berarti

terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas yang artinya menjadi

jahat, nakal, anti sosial, criminal dan sebagainya.

Juvenile delinquent atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat
atau kejahatan (kenakalan) anak-anak muda, merupakan gejala
sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang
disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka
itu megembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.30

Pada dasarnya kenakalan remaja menunjukkan pada suatu bentuk

perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di

dalam masyarakatnya.Kartini kartono mengatakan remaja yang nakal itu

disebut pula sebagai anak cacat sosial.Mereka menderita cacat mental

disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada di tengah masyarakat,

sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan

dan di sebut “kenakalan”.31

Jika tingkah laku yang diperlihatkan oleh seseorang anak yang

masih dikategorikan usia remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma

yang berlaku, baik norma agama, sosial, maupun norma kemasyarakatan,

30 Kartini Kartono, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2011,  h. 6.

31Ibid.,h. 6.
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maka hal tersebut dinamakan dengan perilaku negatif atau dapat

dikategorikan kenakalan remaja. Contohnya seseorang yang berkata tidak

sopan kepada orang tuanya, melakukan tindakan criminal, memakai obat-

obat terlarang, memakai pakaian yang tidak dianjurkan untuk

memakainya, hal ini merupakan hal yang dilarang baik dari segi norma,

kebudayaan maupun sosial.

Berdasarkan pedoman perundang-undangan Bakolak Inpres

No.6/1971 Pedoman 8 Tentang Pola Penanggulangan Kenakalan

Remaja, mengungkapkan bahwa kenakalan remaja merupakan “kelainan

tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersifat asosial

bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama, serta

ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat”. Selanjutnya Menurut

Prof. Dr. Fuad Hassan kenakalan adalah: “ Kelakuan atau perbuatan anti

sosial dan normatif”.32

Sedangkan menurut Dr. Kusumanto kenakalan anak dan remaja

ialah “suatu tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-

syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik

oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang

berkebudayaan”.33

Selain itu para psikolog, ahli pedagogik, sosiolog, dan kriminolog

memberikan batas bahwa kenakalan remaja adalah “suatu tingkah laku

atau perbuatan yang melawan dengan hukum yang berlaku, yang

32 Sofyan Willis, op.cit., h. 88.
33Ibid.,h. 89.
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dilakukan oleh anak-anak antara umur 10 tahun sampai umur 18

tahun”.34

Pengertian kenakalan tersebut mengandung beberapa ciri pokok,

yaitu sebagai berikut:

1) Tingkah laku yang mengandung kalainan-kelainan berupa perilaku

atau tindakan yang a-moral, a-susila, atau anti sosial. Dalam perilaku

tersebut terdapat pelanggaran terhadap norma-norma sosial, hukum

dan norma agama yang berlaku dalam masyrakat.

2) Perilaku atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai

hukum atau undang-undang yang berlaku, jika dilakukan orang

dewasa, hal tersebut jelas merupakan pelanggaran atau tindakan

kejahatan yang diancam dengan hukuman dengan ketentuan yang

berlaku.

3) Perbuatan atau tinakan tersebut dilakukan oleh sekelompok usia

remaja.

Kenakalan remaja merupakan salah satu problem sosial yang

terjadi pada masa remaja karena(1) kenakalan remaja dapat mengganggu

ketertiban sosial dan hukum (2) kenakalan remaja dapat merugikan

perkembangan generasi muda (3) kenakalan remaja dapat mengganggu

jalannya perkembangan sosial pedagogis, sosial ekonomi, dan

kebudayaan bangsa.

34 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam, Amzah, Jakarta, 2010, h. 368.
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Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

kenakalan siswa adalah tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan

norma dan aturan-aturan yang berlaku sehingga dapat merusak dan

mengganggu baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dilakukan oleh

seseorang individu yang terdaftar disuatu instansi atau lembaga

pendidikan.

c. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar,

yaitu:35

1) Kenakalan yang tergolong melanggar terhadap norma-norma, tetapi tidak

diatur dalam KUHP.

2) Kenakalan yang tergolong pelanggaran yang telah diatur dalam KUHP.

Kenakalan yang tidak diatur dalam KUHP, tetapi tingkah laku dan

perbuatan remaja tersebut cukup menyulitkan atau cukup tidak dimengerti

oleh orang tua, antara lain seperti berani atau suka menentang orang tua atau

guru. Selain menentang orang tua dan guru, seseorang dikatakan nakal

apabila ia sering malas atau membolos sekolah.

Akibat dari seorang remaja tidak dapat mengatur waktu luang secara

baik atau tidak mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang dapat membangun

dirinya maka ia suka berkeliaran tanpa tujuan yang jelas atau sukar keluar

malam yang tidak ada gunanya, berpesta pora semalam suntuk, suka ngebut

35Sahilun A Nasir, op.cit., h. 82.
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di jalan umum yang sebenarnya dapat membahayakan dirinya sendiri dan

orang lain serta suka menganggu tata tertib masyarakat.

Selanjutnya, kenakalan remaja yang tergolong pelanggaran terhadap

norma-norma, tetapi tidak diatur dalam KUHP yaitu seperti suka membaca

buku-buku cabul dan porno yang kemudian membuat seseorang remaja

penasaran dan ia memilih untuk menonton film-film porno atau blue film

dan jika keimanannya tidak kuat maka ia akan mempraktekkannya dalam

kehidupan sehari-hari seperti pelecehan seksual atau bahkan melakukan

hubungan di luar nikah. Kematangan seksual anak puberitas bila tidak

diarahkan dan dibimbing kejalan yang baik akan menimbulkan akses negatif

yang mengarah pada kehancuran masa depan.

Pergaulan yang tidak baik penyebab menjadi sebab seseorang suka

atau sering berkelahi, berambut gondrong bagi laki-laki serta bermake-up

yang berlebih-lebihan bagi yang perempuan, coret-coret di jalan atau

ditembok, minum-minuman keras, suka berbohong atau memutar balikan

kenyataan dengan tujuan menipu, suka berkata kotor, tidak sopan dan lain-

lain. fenomena tersebut tidak jarang kita jumpai di lingkungan kita dan hal-

hal tersebut otomatis akan menjelekkan nama keluarga atau sekolah.

Sedangkan bentuk kenakalan yang melanggar peraturan dan Undang-

undang yang diatur dalam KUHP antara lain, yaitu:

a) Melanggar keamanan umum (pasal 489-520 KUHP)

b) Menganggap remeh petugas Negara (pasal 521dan 528 KUHP)

c) Pelanggaran dalam perkawinan (pasal 529-530 KUHP)
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d) Pelanggaran kesusilaan (pasal 532-547 KUHP)

e) Mengakibatkan kematian orang lain (pasal 359 KUHP)

f) Penganiyaan ringan (532 KUHP)

g) Perampasan kemerdekaan orang, seperti penculikan (pasal 328, 330, 331,

dan 336 KUHP)

h) Perampasan dan pengancaman (pasal 368,369 KUHP)

i) Menghancurkan dan merusakkan barang (pasal 406, 412 KUHP)

j) Pencurian dengan kekerasan (pasal 356 KUHP)

k) Kejahatan kesusilaan dengan segala bentuknya.

Selanjutnya, penyalahangunaan narkotika juga merupakan bentuk

kenakalan remaja.Penggunaan narkotika jelas-jelas perbuatan yang

melanggar hukum.Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini penyalahgunaan

narkotika sebagian dilakukan oleh kaum remaja. Khusus di indonesia

keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja di kota-kota besar.

Menurut Jesen kenakalan adalah perilaku-perilaku yang menyimpang

dan melanggar hukum. Jensen membagi kenakalan remaja menjadi empat

jenis yaitu:

1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian,
perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.

2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian,
pencopetan, pemerasan dan lain-lain.

3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain:
pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks bebas.

4) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak
sebagai pelajar dengan cara membolos, minggat dari rumah, membantah
perintah.36

36Kartini kartono, log. cit., h. 6.
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Menurut Jesen seseorang dikatakan mengalami kenakalan apabila

seseorang itu sudah melawan status. Misalnya mengingkari status anak

sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan

cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

Pada usia  mereka, perilaku-perilaku mereka memang belum melanggar

hukum dalam arti yang sesungguhnya karena yang melanggar adalah status-

status dalam lingkungan primer (keluarga) dan sekunder (sekolah) yang

memang tidak tidak diatur oleh hukum secara terinci. Akan tetapi, kalau

kelak remaja ini dewasa, pelanggaran status ini dapat dilakukannya terhadap

atasannya di kantor atau petugas hukum di dalam masyarakat. Karena itulah

pelanggaran status ini oleh Jensen digolongkan juga sebagai kenakalan dan

bukan sekedar perilaku menyimpang.37

Hurlock juga berpendapat bahwa kenakalan yang dilakukan remaja

terbagi dalam empat bentuk, yaitu:

1) Perilaku yang menyakiti diri sendiri dan orang lain.
2) Perilaku yang membahayakan hal milik orang lain, seperti merampas,

mencuri, dan mencopet.
3) Perilaku yang tidak terkendali, yaitu perilaku yang tidak mematuhi orang

tua dan guru seperti membolos, mengendarai kendaraan dengan tanpa
surat izin, dan kabur dari rumah.

4) Perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti
mengenderai motor dengan kecepatan tinggi, memperkosa dan
mengunakan senjata tajam. 38

37Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2006, h.
210.

389http:// www. Damandiri.or.id/file/ulfahmariaugmbab2.pdf.
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Dari beberapa bentuk kenakalan pada remaja dapat disimpulkan

bahwa semuanya menimbulkan dampak negatif yang tidak baik bagi diri

sendiri dan orang lain, serta lingkungan sekitarnya.

d. Gejala-gejala anak nakal

Ada beberapa gejala-gejala yang terlihat pada anak nakal, Adapun

gejala-gejalanya sebagai berikut:

1) Anak yang selalu menyendiri karena tidak disukai oleh teman-temannya.
2) Anak yang menghindarkan diri dari tanggung jawab di rumah/sekolah.
3) Anak yang sering mengeluh atau meresah karena mengalami masalah

yang tidak terpecahkan oleh dirinya sendiri, sehingga akibatnya dapat
terbawa pada goncangan emosi yang berlarut-larut.

4) Anak yang selalu berprasangka bahwa orang tua/guru-guru mereka
bersikap tidak baik terhadapnya dan sengaja menghambat dirinya.

5) Anak yang tidak sanggup memusatkan perhatian atau pikiran mereka
(berkonsentrasi) karena adanya goncangan emosi pada dirinya.

6) Anak yang mengalami fobia dan gelisah yang kelewat batas, sehingga
berada dengan ketentuan anak-anak normal lainnya.

7) Anak-anak yang sering menyakiti dan mengganggu teman-temannya baik
di rumah maupun di sekolah.

8) Anak yang suka berbohong dan berkata palsu
9) Anak yang merasa tidak dihargai hasil usahanya karena orang dewasa

telah menetapkan atau meletakkan tujuan yang terlalu sukar untuk
dicapai anak.

10) Anak yang suka membolos karena malas belajar atau tidak menyukai
mata pelajaran tertentu.39

Allah SWT menjelaskan kepada kita dalam Al-qur’an dalam surat Al-

zalzalah ayat 7 tentang balasan orang-orang yang berbuat kebaikan yang

berbunyi:

39Ary H, Gunawan, Sosiologi Pendidikan, Reneka Cipta, Jakarta, 2002, h. 95.
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Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”(Al-Zalzalah : 7).40

Menurut Kartono remaja nakal itu mempunyai karakteristik umum

yang sangat berbeda dengan remaja tidak nakal. Perbedaan itu mencakup:

1) Perbedaan struktur intelektual

Pada umumnya intelegensi mereka tidak berbeda dengan

intelegensi remaja yang normal, namun jenis terdapat fungsi-fungsi

kognitif khusus yang berbeda biasanya remaja nakal ini mendapatkan

nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi daripada nilai untuk

keterampilan verbal (tes Wechsler). Mereka kurang toleren terhadap

hal-hal yang ambigius biasanya mereka kurang mampu

memperhitungkan tingkah laku orang lain bahkan tidak menghargai

pribadilain dan menganggap orang lain sebagai cerminan dari diri

sendiri.

2) Perbedaan fisik dan psikis

Remaja yang nakal ini lebih “idiot secara moral” dan memiliki

perbedaan ciri karakteristik yang jasmaniah sejak lahir jika

dibandingkan dengan remaja normal. Bentuk tubuh mereka lebih kekar,

berbobot, kuat, dan pada umumnya bersikap lebih agresif.

3) Ciri karakteristik individual

Remaja yang nakal ini mempunyai sifat kepribadian khusus yang

menyimpang, seperti:

40Depertemen Agama RI Al-qur’an dan terjemah, op.cit., h. 600.
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a) Rata-rata remaja nakal ini hanya berorientasi pada masa sekarang,

bersenang-senang dan puas pada hari ini tanpa memikirkan masa

depan.

b) Kebanyakan dari mereka terganggu secara emosional.

c) Mereka kurang bersosialisasi dengan masyarakat normal,

sehingga tidak mampu mengenal  norma-norma kesusilaan dan

tidak bertanggung jawab secara sosial.

d) Mereka senang menceburkan diri dalam kegiatan tanpa pikir yang

merangsang rasa kejantanan, walaupun mereka menyadari

besarnya resiko dan bahaya yang terkandung di dalamnya.

e) Pada umumnya mereka sangat implusif dan suka tantangan dan

bahaya.

f) Hati nurani tidak atau kurang lancar fungsinya

g) Kurang memiliki disiplin diri dan kontrol diri sehingga mereka

menjadi liar dan jahat.41

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa remaja nakal biasanya

berbeda dengan remaja yang tidak nakal. Remaja nakal biasanya lebih

ambivalen terhadap otoritas, percaya diri, pemberontak mempunyai

kontrol diri yang kurang, tidak mempunyai orientasi pada masa depan

dan kurangnya kemasakan sosial, sehingga sulit bagi mereka untuk

menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial.

41Kartini Kartono, Kenakalan Remaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 65
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e. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Menurut Drs.H Sahilun A. Nasir membagi beberapa sebab-sebab

kenakalan remaja antara lain:

1) Faktor Intern
a) Cacat lahir/keturunan yang bersifat biologis atau psykis.
b) Pembawaan/bakat yang negatif dan sukar untuk diarahkan, sukar

untuk dikendalikan secara wajar.
c) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tak seimbang dengan keinginan

anak-anak.
d) Kurang dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan.
e) Pengendalian diri kurang terhadap hal-hal yang negatif atau dengan

perkataan lain daya tahan lemah.
f) Tidak mempunyai kegemaran/hobbi yang sehat, sehingga anak atau

remaja mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif.42

2) Faktor Extern:
a) Dari lingkungan orang tua atau keluarga:

(1) Rasa cinta dan kasih sayang yang tidak merata terhadap anak.
(2) Kelahiran anak yang tidak dikehendaki oleh orang tua.
(3) Diharmoni atau broken home dalam rumah tanngga orang tua.
(4) Kesibukan orang tua sehingga anaknya tak terbina.
(5) Kurang mengetahui tentang cara-cara mendidik anak-anak dengan

baik.kurang contoh teladan yang baik dari orang tua.
(6) Kurang memberikan dasar pendidikan agama, mental, budi

perkerti serta disiplin dan tanggung jawab yang baik oleh orang
tua.

b) Dari lingkungan sekolah
(1) Kurang guru atau guru agama yang memenuhi syarat.
(2) Biaya pendidikan yang cukup tinggi.
(3) Kesibukan guru untuk mencari tambahan penghasilan.
(4) Peraturan yang tidak tetap, misalnya didaktik metodik, kurikulum

yang kurang menarik.
(5) Kurang adanya kerja sama/hubungan dengan guru dan orang tua

murid.
(6) Penilaian masyarakat/orang tua yang kurang terhadap tugas-tugas

guru, akibatnya mengurangi wibawa guru
(7) Kurangnya pendidikan agama, budi perkerti serta kurangnya

fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana.43

42 Sahilun A. Nasir, op.cit.,h. 86-87.
43Ibid.,h. 86-87.



37

Menurut Sofyan S. Willis mengatakan bahwa setiap guru

seharusnya menjaga kepribadian dan perilakunya agar selalu baik, sabar,

dan demokratis terhadap murid-muridnya.44Dalam rangka pembinaan

anak didik kearah kedewasaan sekolah memegang peranan yang sangat

penting, terkadang sekolah juga penyebab timbulnya kenakalan

remaja.Hal itu bersumber pada guru, fasilitas pendidikan, norma-norma

tingkah laku, kekompakan guru dan suasana interaksi antara guru murid

perlu menjadi perhatian khusus.

c) Faktor-faktor POLEKSOSBUD yang masih menguntungkan bagi
perkembangan remaja.
(1) Pengawasan orang tua/guru/masyarakat masih kurang.
(2) Kurang diikut sertakan remaja dalam kegiatan kemasyarakatan.
(3) Cara pendekatan pada remaja kurang tepat.
(4) Kurang contoh/teladan yang positif dari masyarakat.
(5) Rehendahnya tidak dipenuhi dan kurang disalurkan secara wajar,

kurang diberikan rasa bertanggung jawab.45

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang

paling berperan menyebabkan timbulnya kecendrungan kenakalan remaja

atau siswa sangat komplek, baik berasal dari dalam diri seseorang

maupun dari luar diri seseorang tersebut, terlebih pada era globalisasi ini

pengaruh lingkungan sangat terasa. Kedua faktor tersebut sangat

berperan mempengaruhi kenakalan remaja, tergantung bagaimana

seseorang tersebut membawa diri agar tidak bertindak menjadi kenakalan

remaja yang telah dibicarakan di atas.

44 Sofyan S. Willis, op.cit., h.114.
45Sahilun A. Nasir, log. cit.
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Selain itu juga dapat jaga dapat juga disebabkan oeh faktor

keluarga yang kurang harmonis dan faktor lingkungan terutama teman

sebaya yang kurang baik, karena pada masa ini remaja mulai bergerak

meninggalkan rumah menuju teman sebaya, sehingga minat, nilai dan

norma yang ditanamkan oleh kelompok lebih menentukan perilaku

remaja dibandingkan dengan norma, nilai yang ada dalam keluarga dan

masyarakat.

f. Usaha dalam mengatasi kenakalan

Untuk mendekatkan masalah remaja atau kenakalan remaja pada

suatu pemecahan yang tepat, maka hendaknya ditinjau terlebih dahulu

dari subjeknya, kemudian pada bentuk dan sifat perbuatannya.Setelah

mengetahui tentang keadaan remaja dan sifat-sifatnya serta beberapa

faktor dan penyebab timbulnya problema remaja dan khususnya

kenakalan remaja, maka perlu diadakan penanggulangan, pemecahan

masalah atau jalan keluarnya.46

Dengan memperhatikan berbagai konsekuensi dan untuk

menghindari membengkaknya masalah kenakalan ini, maka perlu sekali

diadakan pencegahan atau tindakan yang terarah.Upaya penanggulangan

kenakalan remaja tidak bisa dilaksanakan oleh tenaga ahli saja seperti

psikolog, konselor, dan pendidik, melainkan perlu kerjasama semua

pihak antara guru, orang tua, pemerintah dan masyarakat, tenaga ahli

lainnya, dan pemuda-pemuda itu sendiri. Kerjasama itupun perlu

46Ibid., h.90.
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didukung oleh dana dan sarana yang memadai. Persoalan kenakalan tidak

dapat diselesaikan hanya dengan ceramah dan pidato, akan tetapi lebih

baik jika dengan perbuatan yang nyata (action).

Dalam upaya penanganan siswa yang berperilaku yang tidak sesuai

atau bisa dikatakan sebagai kenakalan siswa perlu adanya tindakan-

tindakan, yaitu:

1) Tindakan prepentif, yakni segala tindakan yang bertujuan mencegah

timbulnya kenakalan-kenakalan. Usaha-usaha yang sifatnya prepentif

dapat dilakukan  melalui pendidikan informal (keluarga), melalui

pendidikan formal (sekolah), melalui pendidikan non formal

(masyarakat).47

Salah satu upaya yang dilakukan malam mencegah timbulnya

kenakalan adalah menghindari keretakan rumah tangga atau broken

home, menanamkan pendidikan agama yang sesuai dengan tinkat

perkembangannya dan penuhilah hatinya dengan keimanan,

pemeliharaan hubungan kasih sayang yang adil dan merata antara

sesama anggota keluarga, pengawasan yang intensif terhadap gejala

aktiftas yang dilakukan oleh anak-anak untuk menekan kemungkinan

berperilaku negatif, pemberian kesibukan yang bermanfaat, pemberian

peranan dan tanggung jawab diantara para angota keluarga.

Pembinaan melalui lingkungan sekolah merupakan lingkungan

kedua setelah keluarga, hal ini memegang hal penting, terutama dalam

47Ibid.,h. 90.
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pembinaan sikap mental, pengetahuan dan keterampilan anak hal ini

dapat dilakukan melalui menintensifkan pelajaran agama Islam di

sekolah, dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah hendaknya

memperihatikan keseimbangan aspek kognitif, afektik dan psikomotor

yang memadai, mengadakan identifikasi dan bimbingan mengenai

bakat, minat, kemampuan dan penyalurannya, melatih dan

membiasakan anak untuk dapat berkerja sama berorganisasi dengan

bimbingan guru melalui OSIS dan lain-lain, mengadakan dan

mengaktifkan remaja mesjid, karang taruna, dan lain sebagainya.

Selain itu pendapat lain mengatakan bimbingan preventif adalah

pendekatan bimbingan ini menolong seseorang sebelum seseorang

menghadapi masalah. Pendekatan ini dilakukan dengan caranya ialah

dengan menghindari masalah itu (jika memungkinkan),

mempersiapkan orang tersebut untuk menghadapi masalah yang pasti

akan dihadapi dengan memberi bekal pengatahuan, pemahaman,

sikap, dan keterampilan untuk menghadapi masalah itu. Dalam hal

bimbingan konseling merupakan layanan konseling yang diberikan

oleh guru pembimbing yang menginginkan suatu perubahan atas yang

mempunyai masalah.48

2) Tindakan represif, yakni tindakan untuk menindas dan menahan

kenakalan remaja seringan mungkin atau menghalangi timbulnya

peristiwa kenakalan yang lebih hebat. Pendekatan ini dilaksanakan

48 Fenti Hikmati, op.cit., h.73
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menolong sesorang jika orang itu menghadapi masalah yang cukup

berat hingga tidak dapat diselesaikan sendiri.49 Pada umumnya

tindakan refrensif diberikan dalam bentuk memberikan peringatan

secara lisan maupun tertulis kepada pelajar, orang tua atau walinya.

selain itu, juga melakukan pengawasan khusus oleh kepala sekolah

dan team guru atau guru pembimbing.

3) Tindakan kuratif, dan rehabilitasi, yakni memperbaiki akibat

perbuatan nakal, terutama individu yang telah melakukan perbuatan

tersebut.50

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa,

pengentasan siswa yang bermasalah atau memperlihatkan kenakalan

siswa dapat dilaksanakan oleh seluruh usur dari pendidikan di sekolah,

orang tua, masyarakat dan pemerintah. Guru pembimbing dan konseling

berperan dalam mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi sikap

dan tindakan siswa tersebut. Siswa bertugas membantu mengatasi siswa

dengan serangkaian wawancara dan informasi dari sejumlah sumber data

setelah wali kelas merekomendasikan.

Berdasarkan mekanisme penanganan siswa bermasalah di sekolah

memiliki suatu keterkaitan satu sama lain. Salah satu upaya guru

pembimbing dalam menanggulangi permasalahan tersebut dalam

49 Ibid., h. 73
50Sahilun. log.cit., h. 90.
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mengatasi masalah tersebut.Salah satu strategi tersebut adalah konsultasi

atau dapat mengadakan kunjungan rumah.51

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan konsultasi

oleh guru pembimbing di sekolah

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan

konsultasi diantaranya yaitu:

1) Latar belakang pendidikan guru pembimbing

Latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi dalam guru

pembimbing dalam melaksanakan layanan, seorang guru pembimbing

atau konselor selayaknya memiliki pendidikan profesi, yaitu jurusan

bimbingan konseling Stara Satu (S1), S2, maupun S3, atau sekurang

kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang

bimbingan konseling.52Sebagaimana dijelaskan bahwa “guru

pembimbing sekolah adalah seseorang tenaga professional yang

memperoleh pendidikan khusus di perguruan tinggi dan mencurahkan

seluruh waktunya pada pelayananan bimbingan dan

konseling”.53Untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang

bimbingan dan konseling, yaitu unjuk kerja konselor secara baik para

konselor dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap

tersebut diperoleh melalui pendidikan khusus.54

51Ibid., h. 27
52 Tohirin, op.cit., h. 120.
53 W S Winkel, Bimbingan dan Konseling di Istitusi Pendidikan, PT. Grasindo, Jakarta,

1991, h. 167.
54Prayitno dan Erman Amti,op. cit., h. 344.
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Selain pendidikan formal yang ditempuh guru pembimbing, guru

pembimbing perlu mengikuti pendidikan nonformal untuk

meningkatkan kompetensi yang dimilikinya diantaranya melalui

kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, seminar dan

semacamnya serta aktif mengikuti kegiatan Musyawarah Konselor

(Musyawarah Guru Pembimbing/MGP).Kegiatan-kegiatan pendidikan

nonformal tersebut merupakan pendidikan yang mampu meningkatkan

pengetahuan, kemampuan, dan sikap untuk memenuhi persyaratan

dalam melaksanakan pekerjaan.

2) Pengalaman Guru pembimbing.

Pengalaman memberikan pelayanan bimbingan dan konseling

berkontribusi terhadap keluasaan wawasan pembimbing atau konselor

yang bersangkutan.55 Guru pembimbing hendaknya memiliki

pengalaman dalam melakukan pelayanan bimbingan konseling,

setidaknya dia telah melalui praktik mikro konseling. Semakin lama

pengalaman guru pembimbing maka semakin mantap guru

pembimbing melaksanakan layanan bimbingan konseling, khususnya

layanan konsultasi.

3) Waktu

Penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling

memerlukan waktu yang cukup.Oleh karena itu, perlu disediakan

waktu dan kesempatan yang memadai bagi terselenggaranya segenap

55Tohirin, op.cit., h. 121.
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jenis layanan bimbingan dan konseling dengan berbagai kegiatan

pendukung itu.

4) Sarana dan prasarana

Kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah akan

barjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan, apabila

didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. Pihak sekolah

atau satuan pendidikan perlu menunjang perwujudan kegiatan guru

pembimbing, dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana

yang merupakan modal instrumental bagi suksesnya pelayanan

bimbingan dan konseling. Kelengkapan sarana dan prasaranan akan

terlaksananya pelayanan bimbingan konseling dengan efisien, efektif

dan optimal.

5) Kerjasama

Pelayanan bimbingan dan konseling yang efektif itu

memerlukan kerja sama semua pihak yang ada dalam sekolah maupun

di luar sekolah, tanpa adanya kerja sama antar personil, kegiatan akan

mengalami hambatan. Kerjasama antar klien amat diperlukan, karena

akan mempercepat tercapai tujuan konseling.56

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan

dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiyah dan menguatkan

56 Sofyan S. Willis, op.cit., h. 43.
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bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh

orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan pernah dilakukan oleh:

1. Reni Maryati, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada tahun

2010 dengan judul “Pelaksanaan layanan konsultasi oleh guru pembimbing

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar”. Hasilnya menunjukkan

pelaksanaan layanan konsultasi di sekolah tersebut masih kurang, banyak

terjadi persepsi yang salah berkenaan dengan pelaksanaan layanan

konsultasi tersebut. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

layanan konsultasi bisa dilihat dari latar belakang pendidikan guru

pembimbing dan bagaimana pelaksanaan layanan konsultasi yang salah dari

faktor waktu, media, narasumber dan fasilitas yang kurang mendukung

sehingga pelaksanaannya tidak sesuai.

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan dengan

peneliti Reni Maryati yang  yakni pelaksanaan layanan konsultasi, namun

pada dasarnya memiliki perbedaan. Penelitian Reni Maryati hanya

membahas tentang bagaimana pelaksanaan layanan konsultasi dan faktor

yang mempengaruhi, sedangkan penulis ingin melihat pelaksanaan

layanan konsultasi dalam mengatasi kenakalan siswa di SMP Negeri 2

Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu dan faktor yang mempengaruhi

layanan konsultasi dalam mengatasi kenakalan siswa di SMP Negeri 2

Rambah Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

2. Mirda Juliani, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau tahun

2012 dengan judul: Implementasi layanan konsultasi bidang bimbingan
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pribadi di SMPN 25 Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan

implementasi layanan konsultasi bidang bimbingan pribadi di SMPN 25

Pekanbaru tergolong baik, sedangkan faktor yang mempengaruhi

implementasi layanan konsultasi bidang pribadi di SMPN 25 Pekanbaru

diidentifikasi adalah pendidikan, pengalaman, keikutsertaan, kesiapan,

sikap siswa, kesiapan siswa, sarana dan kerja sama dengan staf pengajar

lainnya.

3. Maria Husna, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau tahun

2010 dengan judul: Upaya guru pembimbing menanggulangi kenakalan

siswa di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah upaya guru

pembimbing dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMA Negeri 12

Pekanbaru dengan persentase berkisar antara 0-40%. Maka dapat dilihat

dari hasil observasi terhadap guru pembimbing masih adanya guru

pembimbing yang tidak mendata siswa yang nakal, dalam memberikan

layanan konseling individual kurang sesuai dengan tahapan-tahapan dalam

konseling individual tersebut, dan guru pembimbing kurang memberikan

layanan konseling dalam menanggulangi kenakalan siswa. ini berarti

upaya yang dilakukan “tidak baik”. Berdasarkan penjelasan di atas, maka

penulis dapat menyimpulkan bahwa permasalahan yang terkandung dalam

penelitian yang penulis lakukan ini belum pernah diteliti oleh peneliti-

peneliti sebelumnya.
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoretis. Konsep kajian ini berkenaan

dengan pelaksanaan layanan konsultasi dalam mengatasi kenakalan siswa di

SMP Negeri 2 Rambah Pasir Pengaraiandapat diukur melalui indikator-

indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan layanan konsultasi dalam mengatasi kenakalan siswa

dapat diukur melalui indikator:

a. Guru pembimbing membuat perencanaan pelaksanaan layanan konsultasi

dalam mengatasi kenakalan siswa di SMP Negeri 2 Rambah Pasir

Pengaraian, perencanaan meliputi kegiatan:

1) Guru pembimbing mengidentifikasi konsulti.

2) Guru pembimbing mengatur pertemuan dengan konsulti.

3) Guru pembimbing menetapkan fasilitas layanan seperti ruangan,

kursi, dan meja.

4) Guru pembimbing menyiapkan perlengkapan administrasi seperti

absen, buku kasus, dan data-data siswa.

b. Guru pembimbing melaksanakan layanan konsultasi dalam mengatasi

kenakalan siswa di SMP Negeri 2 Rambah Pasir Pengaraian

1) Guru pembimbing menerima konsulti.

2) Guru pembimbing menyelenggarakan pentrukturan.
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3) Guru pembimbing memberikan kesempatan kepada konsulti untuk

menceritakan permasalahan yang berkenaan dengan kenakalan

siswa.

4) Guru pembimbing melakukan layanan konsultasi dengan mendorong

dan melatih konsulti dalam mengatasi kenakalan siswa.

5) Guru pembimbing membina komitmen konsulti untuk menangani

masalah kenakalan siswa.

6) Melakukan mengevaluasi/penilaian segera kepada konsulti.

c. Guru pembimbing mengevaluasi pelaksanaan layanan konsultasi dalam

mengatasi kenakalan siswa di SMP Negeri 2 Rambah Pasir Pengaraian.

d. Guru pembimbing menganalisis hasil evaluasi berkenaan pelaksanaan

layanan konsultasi dalam mengatasi kenakalan siswa SMP Negeri 2

Rambah Pasir Pengaraian.

e. Guru pembimbing menindak lanjuti pelaksanaan layanan konsultasi

dalam mengatasi kenakalan siswa di SMP Negeri 2 Rambah Pasir

Pengaraian.

f. Guru pembimbing membuat laporan.

2. Faktor mempengaruhi pelaksanaan layanan konsultasi dalam

mengatasi kenakalan siswa di SMP Negeri 2 Rambah Pasir

Pengaraiandapat diukur melalui indikator:

a. Latar belakang pendidikan guru pembimbing.

b. Pengalaman guru pembimbing.

c. Waktu.
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d. Sarana dan prasarana.

e. Kerja sama.


