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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang

sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 1 menjelaskan 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 spritual
keagamaan, pengendalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang dipelukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.1

Pendidikan pada umumnya selalu berisikan bimbingan, sebab pendidikan

bertujuan agar anak didik menjadi kreatif, produktif, dan mandiri.2 Oleh karena

itu bimbingan konseling merupakan upaya proaktif dan sistematik dalam

memfasilitasi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal,

pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan perkembangan,

dan peningkatan keberfungsian individu di dalam konsep diri yang positif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah suatu usaha

manusia untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekolompok

orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

1 SISDIKNAS, Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003, Jakarta: Sinar
Grafika, 2003. h. 3.

2 Sofyan Willis, Konseling Individual, Bandung: Alfabeta, 2005. h. 5.
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latihan.3 Perubahan sikap dan tingkah laku tersebut dapat tercermin pada prestasi

belajar seseorang. Generasi muda dalam hal ini berawal dari anak-anak,

merupakan "agen of change" karena mereka memiliki suatu peranan yang sangat

penting dalam menentukan nasib sebuah bangsa. Mereka diharapkan dapat

membawa suatu perubahan untuk bangsanya dengan wawasan serta kemampuan

bersosialisasi yang dimilikinya. Sehingga generasi-generasi yang berkualitaslah

yang akan mampu membawa bangsanya lebih maju dan mampu bersaing dengan

bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya, terlebih lagi pada era globalisasi ini.

Sedangkan Islam memandang bahwa perkembangan seseorang ditentukan

oleh pembawaan dan lingkungannya, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw

yang berbunyi:

ُكُل َمولوٍد یولُد على الفطرِة فَاَبََواهُ یُھودانِھ او یُنصَرانِِھ أَویمجسانِِھ (البخار ومسلم)

Artinya:
Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanyalah yang
menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam analisis penulis, berdasarkan hadis Rasulullah saw tersebut, bahwa

sejak lahir manusia dalam keadaan fitrah atau telah membawa kemampuan-

kemampuan dasar atau dengan istilah sekarang disebut dengan potensi. Salah

satu cara untuk menumbuhkembangkan fitrah atau potensi tersebut yang paling

efektif adalah melalui pendidikan. Sehingga hadis tersebut menjelaskan begitu

3 Ika, Laporan Observasi Penelitian tentang Game Online,
http://ikaput.blogspot.com/2012/11/laporan-observasi-penelitian-tentang.html, 2013. Diakses pada 04
Mei 2013.
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pentingnya pendidikan bagi manusia untuk menumbuhkembangkan fitrah atau

potensi yang dimilikinya yang telah dibawa sejak manusia itu sendiri lahir.

Walaupun tanpa pendidikan, fitrah atau potensi itu bisa berkembang, namun

perkembangannya tidak sesuai dengan nilai-nilai dari ajaran Islam. Pendidikan

mengarahkan bagaimana seharusnya fitrah atau potensi itu harus diarahkan dan

ditumbuhkembangkan.

Terlaksananya pendidikan melalui proses belajar mengajar pada dasarnya

merupakan inti dari pendidikan dimana guru sebagai peranan utamanya. Sebagai

salah satu unsur yang menentukan keberhasilan suatu pembelajaran, guru

memiliki multi peran. Guru tidak hanya sebagai pengajar yang mentransfer ilmu

pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang mentransfer nilai-nilai dan

sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun anak

didik dalam belajar agar menjadi manusia yang bermanfaat.

Proses belajar mengajar di sekolah selalu terkait antara satu komponen

dengan komponen lainnya. Guru adalah salah satu komponen sekolah yang

berkedudukan sebagai pendidik, pengajar sekaligus pembimbing. Guru sebagai

pembimbing bagi siswa harus mampu menumbuhkan minat siswa untuk selalu

bersikap positif dalam belajar. Dalam proses pembelajaran guru harus mampu

membawa dan mengarahkan siswa agar selalu mematuhi tata tertib sekolah agar
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dapat melaksanakan pembelajaran secara nyaman dan dapat meraih prestasi yang

tinggi.4

Di sekolah sudah terdapat mata pelajaran Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK). Disana terdapat materi yang mempelajari berbagai macam

cara menggunakan komputer. Salah satunya menggunakan internet.

Internet berasal dari kata Interconnection Networking yang artinya jaringan

internasional (luas dan mendunia). Jaringan tersebut terbentuk dari banyaknya

jaringan kecil atau LAN (Local Area Network) yang saling tergabung menjadi

satu jaringan komputer internasional atau WAN (Wide Area Network).5

Lahirnya internet ini dimulai pada sekitar tahun 1960-an sebagai suatu

proyek dari Department of Defence Amerika Serikat dan diberi nama

ARPANET. Internet yang dilahirkan untuk menjawab kebutuhan manusia akan

komunikasi tersebut kini dapat benar-benar dirasakan fungsinya dengan beragam

kemasan yang berbeda seperti email untuk surat menyurat, browsing untuk

mendapatkan informasi, dan sebagainya.6

Salah satu aplikasi yang disukai anak-anak dan juga disukai remaja bahkan

orang dewasa adalah games. Mungkin dapat dipahami games banyak disukai

kalangan, karena selain untuk menghilangkan kebosanan dan kepenatan dalam

kehidupan sahari-hari, games juga merupakan hal yang dapat menghibur dan

sangat menarik untuk  dimainkan.

4 http://paxdhe-mboxdhe.blogspot.com/. Diakses pada 26 Juni 2013.
5 Madcoms, Menggenggam Dunia dengan Internet, Yogyakatra: Andi, 2010. h. 4.
6 Ibid. h. 5.
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Adler berpendapat dalam Supratiknya bahwa manusia pertama-tama

dimotivasikan oleh dorongan-dorongan sosial. Mereka menghubungkan dirinya

dengan orang lain, ikut dalam kegiatan-kegiatan kerjasama sosial, menempatkat

kesejahtaraan sosial di atas kepentingan diri sendiri, dan mengembangkan gaya

hidup yang mengutamakan orientasi sosial.7

Dewasa ini game online sedang marak di masyarakat, peminatnya tidak

pandang buluh mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Dalam

memainkannya terkadang siswa atau peserta didik tidak mengenal waktu

sehingga seringkali mereka lupa akan waktu, misalnya saja jam 2 pagi itu

sepatutnya dipakai orang untuk tidur, tapi ternyata tidak untuk sebagian

komunitas yang dalam hal justru malah sedang asik-asiknya bermain games

online. Hal ini yang menjadi kendala siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri

23 Pekanbaru tersebut salah satunya adalah game online.

Games online sudah menjamur dari waktu yang cukup lama di Indonesia.

Penyebarannya pun sangat cepat sekali terutama dalam beberapa tahun terakhir.

Di mana-mana sangat mudah ditemui warnet-warnet yang menawarkan jasa ini.

Tidak hanya di kota-kota besar saja, beberapa kota kecil pun sudah "diserang"

oleh candu ini. Hal ini yang kemudian benar-benar membuat orang ketagihan

untuk terus larut dalam situasi ini, sehingga membuat anak menghabiskan

waktunya di depan komputer atau teknologi yang berbabasis internet. Anak

7 Supratiknya, Psikologi Kepribadian 1 Teori-teori Psikodinamik (Klinis), Yogyakarta:
Kanisius, 1993. h.  241.
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menjadi lupa dengan belajar, istirahat, makan, dan lain sebagainya. Dengan hal

tersebut pada saat anak di sekolah, ia menjadi susah untuk berkonsentrasi dalam

belajar.

Dengan demikian guru pembimbing yang berperan penting untuk

mengatasi permasalahan peserta didik salah satunya mengenai dampak bermain

games online tersebut. Peran guru dalam pendidikan adalah sebagai pendidik.

Sebagai pendidik, guru harus berlaku membimbing, dalam arti menuntun sesuai

dengan kaidah yang baik dan mengarahkan perkembangan anak didik sesuai

dengan tujuan yang dicita-citakan, termasuk dalam hal ini, yang penting ikut

memecahkan persoalan-persoalan atau kesulitan yang dihadapi anak didik.8

Dalam hal ini, Islam memberikan perhatian pada proses bimbingan. Allah

menunjukkan adanya bimbingan, nasihat atau petunjuk bagi manusia yang

beriman seperti yang tertuang pada ayat berikut:

(٦٦) ا ُعلِّْمتَ  ُرْشًداقَاَل لَھُ ُموَسى ھَْل أَتَّبُِعَك َعلَى أَْن تَُعلَِّمِن ِممَّ
Artinya:
”Musa berkata kepada Khidhr “Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu
mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah
diajarkan kepadamu” (QS. al-Kahf (18): 66)”.9

Dari ayat ini dapat diambil beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:

Kaitan ayat ini dengan aspek pendidikan bahwa seorang pendidik hendaknya:

Menuntun anak didiknya. Dalam hal ini menerangkan bahwa peran seorang guru

adalah sebagai fasilitator, tutor, tentor, pendamping dan yang lainnya. Peran

8 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
h. 140.

9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. h. 412.
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tersebut dilakukan agar anak didiknya sesuai dengan yang diharapkan oleh bangsa

negara dan agamanya. Memberi tahu kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi

dalam menuntut ilmu. Hal ini perlu, karena zaman akan selalu berubah seiring

berjalananya waktu. Apabila tidak mengikutinya, maka akan menjadikan anak

yang tertinggal.

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau

kelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar

individu atau sekelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Kemandirian

yang menjadi tujuan usaha bimbingan ini mencakup lima fungsi pokok yang

hendaknya dijalankan oleh pribadi yang mandiri, yaitu: (a) mengenal diri sendiri

dan lingkungannya sebagaimana adanya, (b) menerima diri sendiri dan

lingkungan secara positif dan dinamis, (c) mengambil keputusan, (d)

mengarahkan diri sendiri, dan (e) mewujudkan diri mandiri.10

Guru pembimbing berusaha mengatasi permasalahan yang dialami siswa

tersebut melalui pelayanan. Pelayanan tersebut terdiri atas sembilan jenis layanan

yaitu layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran,

layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan

kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, dan layanan

mediasi.

10 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di
Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. h. 20.
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SMP Negeri 23 Pekanbaru merupakan salah satu sekolah favorit yang ada

di Pekanbaru, sehingga jumlah siswa yang berada  disana sangat banyak. Di SMP

Negeri 23 Pekanbaru memiliki 2 orang guru pembimbing di antaranya satu orang

berlatar belakang pendidikan bimbingan konseling. Di SMP Negeri 23

Pekanbaru memiliki ruangan BK. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya,

guru pembimbing berhadapan dengan mereka yang sedang mengalami masalah.

Oleh karena itu guru pembimbing harus dapat melaksanakan perannya dengan

baik dalam rangka mengatasi dampak negatif terhadap bermain games online

pada siswa.

Berdasarkan pengamatan awal di SMP Negeri 23 Pekanbaru, penulis

menemukan gejala-gejala pada siswa sebagai berikut:

1. Ada siswa yang selalu tidur pada saat jam pelajaran berlangsung akibat

bermain games online hingga larut malam.

2. Ada siswa yang bolos atau cabut pada saat jam pelajaran berlangsung ke

warnet untuk bermain games.

3. Ada siswa nilai rapornya menurun akibat bermain games online.

4. Sebagian siswa lebih sering ke warnet untuk bermain games online dari pada

belajar dan mengerjakan tugas di rumah.

5. Personil sekolah kurang berpartisipasi dalam mengurangi dampak negatif

bermain games online pada siswa.
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6. Guru pembimbing kurang mengetahui terhadap dampak dari games online

pada siswa.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Peran Guru Pembimbing dalam Mengatasi Dampak

Negatif Games Online pada Siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 23

Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam memahami judul

penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan

dengan judul penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan

yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.11

2. Guru Pembimbing adalah guru yang memberikan tugas untuk melaksanakan

layanan bimbingan konseling dan diberi tanggung jawab untuk

membimbing minimal 150 orang siswa di sekolah.12

3. Game online adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui

jaringan internet.13

11 Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Karya Abditama, 2001. h.
320.

12 Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Pekanbaru: Suska Pers, 2008.
h. 7.

13 Candra Zebeh Aji, Berburu Rupiah Lewat Game Online, Yogyakarta: Bouna Books, 2012.
h. 1.
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4. Siswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai objek disuatu lembaga

pendidikan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah bahwa

persoalan pokok kajian ini adalah dampak negatif bermain games online pada

siswa dan peran guru pembimbing dalam mengatasinya.

Bersadarkan persoalan pokok di atas, maka persoalan-persoalan yang

terkait dengan kajian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan guru pembimbing tentang games online kurang.

b. Layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru pembimbing

untuk menanggulangi dampak negatif games online kurang maksimal.

c. Personil sekolah kurang berpartisipasi dalam mengurangi dampak negatif

games online pada siswa.

d. Pengetahuan siswa kurang akan dampak dari games online.

e. Dampak negatif bermain games online pada siswa.

f. Peran guru pembimbing dalam mengatasi dampak bermain games online.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini.

Seperti yang dikemukakan dalam identifikasi mesalah di atas, maka penulis
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memfokuskan pada peran guru pembimbing dalam mengatasi dampak negatif

games online pada siswa di SMP Negeri 23 Pekanbaru.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dikemukakan dalam latar belakang

masalah di atas, menunjukkan bahwa masalah dalam kajian ini adalah siswa

belum mengetahui dampak negatif games online dan peran guru pembimbing

dalam mengatasinya belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan masalah di atas dapat disusun rumusan masalah sebagai

berikut:

a. Apa dampak negatif bermain games online pada siswa di SMP Negeri 23

Pekanbaru?

b. Apa peran guru pembimbing dalam mengatasi dampak negatif games

online pada siswa di SMP Negeri 23 Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk:

a. Mengetahui dampak negatif games online pada siswa di SMP Negeri 23

Pekanbaru.

b. Mengetahui peran guru pembimbing dalam mengatasi dampak negatif

dari games online di SMP Negeri 23 Pekanbaru.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi penulis, sebagai persyaratan utuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di

UIN SUSKA selain itu juga sebagai pengembangan wawasan keilmuan

penulis dalam bidang bimbingan konseling.

b. Sebagai informasi dan masukan bagi SMP Negeri 23 Pekanbaru tentang

dampak negatif games online pada siswa yang disampaikan oleh guru

pembimbing.

c. Sebagai informasi dan masukan bagi jurusan Kependidikan Islam

khususnya prodi bimbingan konseling fakultas tarbiyah dan keguruan

UIN SUSKA dalam membuat kebijakan yang terkait dengan peningkatan

mutu lulusannya.


