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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Game Online

a. Pengertian

Secara umum game merupakan suatu bentuk peraiman. Game tidak

terbatas pada barang elektronik. Game online adalah suatu bentuk

permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet.14

Menurut Eddy Liem, Direktur Indonesia Gamer, sebuah komunitas

pecinta game di Indonesia, internet game adalah sebuah game atau

permainan yang dimainkan secara online via internet, bisa menggunakan

PC (personal computer), atau konsol game biasa seperti PS2, X Box, dan

sejenisnya. (Kompas cyber media, 14 November 2003).

Jadi, yang dimaksud dengan games online adalah sebuah permainan

yang dimainkan dengan sambungan internet melalui jaringan komputer

(computer network), bisa menggunakan PC (personal computer), atau

konsol game biasa, dan biasanya dimainkan oleh banyak pemain dalam

waktu yang bersamaan dimana antar pemain bisa saling tidak mengenal.

14 Candra Zebeh Aji, Log. Cit.
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b. Sejarah

Pada awalnya, game online yang lebih dulu dikenal adalah ”Game

Jaringan” dimana dalam hal ini beberapa Personal Computer dihubungkan

satu sama lain dan kita pun dapat mulai bermain game sepuasnya. Pada

”Game Jaringan”, permainan yang sering dimainkan kala itu adalah

Counter Strike. ”Game jaringan” cukup membuat beberapa anak bahkan

orang dewasa betah duduk berjam-jam di Game Center untuk

mendapatkan suatu kepuasan batin. Hanya seiring dengan semakin

berkembangnya teknologi game, maka game jaringan pun mulai tersingkir

dengan keberadaan game online.

Pada dasarnya, antara game jaringan dengan game online hampir

sama yaitu bermain game dengan menggunakan PC sebagai medianya dan

bermain dengan beberapa orang. Yang membedakan adalah, dengan game

online, kita tidak saja dapat bermain dengan orang yang ada di sebelah

kita tetapi juga dapat bermain dengan beberapa orang di lokasi lain,

bahkan hingga orang di belahan bumi lain.

Saat muncul pertama kalinya pada 1969, komputer hanya bisa

dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. Lalu muncullah komputer

dengan kemampuan time-sharing sehingga pemain yang bisa memainkan

game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan

yang sama (Multiplayer Games).



15

Pada 1970 ketika muncul jaringan komputer berbasis paket (packet

based computer networking), jaringan komputer tidak hanya sebatas LAN

(Local Area Network) saja tetapi sudah mencakup WAN (Wide Area

Network) dan menjadi internet. Game online pertama kali muncul

kebanyakan adalah game-game simulasi perang ataupun pesawat yang

dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya lalu dikomersialkan.

Game-game ini kemudian menginspirasi game-game yang lain muncul

dan berkembang.15

Games berkembang dengan sangat cepat, berawal dari single-

players game lalu ke multi-players game. Game Mario Bross, Tetris,

Contra, dan Space War adalah beberapa game single/double-players game

yang cukup terkenal. Game ikut berkembang setelah tahun 1990an

internet mulai dikenal. Geme tidak lagi dimainkan secara sederhana

dengan sistem single/double-players, game telah dimainkan dengan

jaringan internet atau lebih dikenal dengan game online.

Games online tidak terbatas pada perangkat yang digunakan.

Games online bisa dimainkan di komputer, laptop, smartphone, bahkan di

tablet sekalipun. Games online juga tidak terbatas pada bentuk, geme bisa

dimainkan di sosial media seperti facebook, twitter, bahkan friendster

ataupun google+.16

15 Ikaput, (2013), Op. Cit.
16 Candra Zebeh Aji, Op. Cit. h. 1-2.
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c. Jenis-jenis/Genre Games Online

Games online mempunyai jenis yang bermacam-macam dengan

mode yang berbeda-beda. Berikut ini adalah pembagian game berdasarkan

genre/jenisnya:

1) Shooter Game
Game ini dikonsepkan adalah game berjenis tembak-

menembak. Game pada genre ini antara lain Counter Strike,
PointBlank, Mercenery Ops, dll. Shooter game dulu dinominasi
oleh FPS (first player shooter), tetapi setelah berkembang
sekarang menjadi Thrid person shooter dan Mmo-FPS (multi
massive online fps).

2) Adventure Game
Game pertualangan adalah game yang paling menarik

dikembangka dan dimainkan. Game dengan konsep petualangan
adalah jenis permainan awal yang kemudian berkembang. Game
petualangan seperti Mario bross dan sonic adalah game yang
terkenal pada tahun 90an.

3) Action Game
Game action mengandalkan teknik dan kecepatan tangan

untuk menyelesaikan permainan. Game action pada
perkembangannya sering digabungkan dengan adventure game
dan menjadi genre baru action adventure game, game yang
mengandalkan teknik dan kecepatan tangan juga mempunyai
jalan cerita yang menarik untuk diselesaikan.

4) Role Playing Game
Game ini sangat cocok untuk dimainkan secara online

konsep role playing game disini artinya setiap pemain yang
memainkan game tersebut “bebas” melakukan apa saja yang
diinginkan pada game itu sendiri. Bebas maksudnya adalah
bebas memilih fitur-fitur yang disediakan game tersebut. Game
ini mempunyai banyak quest dan tingkatan level yang membuat
para pemainnya tidak dapat meniinggalkan game ini.

5) Real time strategy
RTS pada dasarnya adalah permainan yang mengandalkan

kemampuan para gamers dalam mengolah taktik dan strategi.
pemainan ini memicu pemainnya untuk berpikir lebih cepat.
Menang tidaknya kita dalam game ini juga ditentukan oleh
pegalaman kita dalam bermain game RTS. Game online RTS
yang paling terkenal di Indonesia adalah defence of the ancient.
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6) Simulation
Permainan simulasi adalah permainan yang dikembangkan

untuk menggambakan keadaan yang sesungguhnya dari sebuah
obyek. Permainan simulasi tidak jauh beda dengan aslinya,
bahkan sebagian perusahaan mengembangkan game simulasi
sebagai test seperti simulasi pesawat terbang. Game simulasi
dikembangkan untuk mengurangi resiko yang muncul jika
menggunakan objek tersebut secara riil.

7) Society geme
Permainan sosial adalah permainan yang fokus kepada

kehidupan sehari-hari. Permainan ini lebih kepada pengembang
permainan tamagochi atau permainan Barbie. Permainan ini
bertujuan untuk membentuk karakter kita sesuai dengan yang
kita inginkan di dunia game itu sendiri.

8) Browser game
Game browser adalah jenis permainan yang termasuk

“baru” dikalangan developer game. Permainan ini mulai dikenal
ketika internet menyebar ke selurh dunia. Permainan ini
mengedepankan “simple”, kita tinggal membuka browser dan
dapat bermain tanpa ada syarat apapun. Permainan ini lebih
cenderung dimainkan untuk mengisi waktu luang ketika bosan,
misalnya game zynga.

9) Music/dance game
Permainan Musik/dance adalah jenis pengembangan baru di

dunia game. Permainan ini menyajikan fitur yang
mengedepankan musik dan tarian. Permainan ini bahkan cukup
populer dimainkan dikeramaian seperti di mall. Permainan
musik/dance di dunia online sanyat banyak, salah satunya
ayodance, showtime, streetidol, dll.

10) Cross-platform game
Game ini mempunyai konsep permainan yang dapat

dimainkan dimana saja. Cross-platform game adalah
pengembangan satu jenis game yang dapat dimainkan di semua
perangkat game, seperti playstation, nintendo, PC, dll.17

d. Pengaruh Games Online terhadap Aspek Pendidikan

Siswa yang gemar bermain game online adalah anak yang sangat

menyukai tantangan. Anak-anak ini cenderung tidak menyukai rangsangan

17 Ibid. h. 15-19.
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yang daya tariknya lemah, monoton, tidak menantang, dan lamban. Hal ini

setidaknya berakibat pada proses belajar akademis. Tubuhnya ada di kelas

tetapi pikiran, rasa penasaran, dan keinginannya ada di game online.

Sepertinya sedang belajar, tetapi pikirannya sibuk mengolah bayang-

bayang game yang mendebarkan. Kadangkala anak juga jadi malas belajar

atau kadang-kadang membolos sekolah hanya untuk bermain game.

Kebanyakan para player menganggap bahwa game tidak

mempengaruhi belajar mereka, namun pada kenyataannya kebanyakan

dari mereka mengalami penurunan prestasi. Hal ini menunjukkan,

walaupun tidak mempengaruhi nilai tetap kebanyakan keadaan posisi

mereka statis, dalam arti kelihatan mereka hanya sekedar membuang-

buang waktu dengan hal yang sebagian besar tidak bermanfaat.

Dengan kata lain bermain game ternyata lebih cenderung merugi

daripada menguntungkan, selain materi juga waktunya, beberapa

penelitian mengatakan bahwa anak yang fanatik bermain game biasanya

merupakan individu yang terintelejensi tinggi, bermotivasi, dan

berorientasi pada prestasi. Namun semua itu tergantung sama siswa itu

sendiri, jika ia mengatur waktu dengan baik maka prestasi di sekolahnya

tidak akan menurun.18

18 http://id.scribd.com/doc/52020054/Makalah-Game-Online, Diakses pada 23 Mei 2013
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e. Dampak Negatif Games Online

1) Secara Sosial

Hubungan dengan teman, keluarga jadi renggang karena waktu

bersama mereka menjadi jauh berkurang. Pergaulan kita hanya di

games online saja, sehingga membuat para pecandu game online

jadi terisolir dari teman-teman dan lingkungan pergaulan nyata.

Ketrampilan sosial berkurang, sehingga semakin merasa sulit

berhubungan dengan orang lain. Perilaku jadi kasar dan agresif

karena terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan mainkan di games

online.

2) Secara Psikis

Pikiran kita jadi terus menerus memikirkan game yang sedang

kita mainkan. Kita jadi sulit konsentrasi terhadap studi, pekerjaan,

sering bolos atau menghindari pekerjaan. Membuat kita jadi cuek,

acuh tak acuh, kurang peduli terhadap hal-hal yang terjadi di

sekeliling kita. Melakukan apapun demi bisa bermain game, seperti

berbohong, mencuri uang, dll. Terbiasa hanya berinteraksi satu arah

dengan komputer membuat kita jadi tertutup, sulit mengekspresikan

diri ketika berada di lingkungan nyata.

3) Secara Fisik

Terkena paparan cahaya radiasi komputer dapat merusak saraf

mata dan otak. Kesehatan jantung menurun akibat bergadang 24
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jam bermain game online. Ginjal dan lambung juga terpengaruh

akibat banyak duduk, kurang minum, lupa makan karena keasyikan

main. Berat badan menurun karena lupa makan, atau bisa juga

bertambah karena banyak ngemil dan kurang olahraga. Mudah lelah

ketika melakukan aktivitas fisik, kesehatan tubuh menurun akibat

kurang olahraga. Yang paling parah adalah dapat mengakibatkan

kematian.19

Menurut Aqila Smart, mengemukakan bahwa ada 5 dampak negatif

games online antara lain:

1) Merusak mata dan menimbulkan kelelahan

Biasanya, jarak normal yang harus dilakukan orang dari depan

televisi adalah sekitar 1 m lebih, sedangkan anak-anak akan terasa

tidak puas saat mereka sedang bermain game dengan jarak segitu

apalagi saat bermain game mereka sampai melakukannya dalam

waktu yang tidak sebentar alis lama. Hal tersebut juga

menimbulkan efek-efek negatif lainnya, tidak hanya dapat merusak

penglihatan, tapi juga dapat membuat anak menjadi terlena karena

keasyikan apalagi ada perasaan tanggung dalam diri mereka saat

mereka sudah terlanjur bermain games. Dengan begitu mereka

19 Rifat Dzakaf mrian, http://Rifatdzakafmrian.Blogspot.Com/2012/04/Makalah-Pengaruh-
Game-Online.Html, 2013. Diakses pada 07 Mei 2013.
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melupakan waktu untuk mandi, makan, bahkan sampai lupa untuk

mengerjakan PR.

2) Membuat anak malas belajar

Bermain adalah salah satu yang paling menyenangkan

terutama bagi anak-anak. Bila dibiarkan anak untuk bermain game

tanpa terkendali, tentu anak akan menjadi orang yang mulai malas

untuk pergi ke sekolah dan belajar karena kekurangan waktu dan

konsentrasi penuh dalam belajar dengan baik.

3) Mengajarkan kekerasan

Biasanya, anak-anak akan memilih permainan yang memiliki

tingkatan ketegangan yang tinggi, seperti game action dan lin

sebegainya yang bisa saja justru akan memberikan contoh dan

dampak yang negatif pada diri anak. Anak akan cenderung

menirukan setiap kejadian dan tingkah laku dari aktor dalam game

mereka tersebut sehingga dapat membuat anak untuk melakukan

kekerasan yang mungkin secara tidak sengaja dilakukan oleh anak.

4) Berpeluang mengajarkan judi

Biasanya orang saat “nge-game” tidak lepas dari taruhan.

Mulai dari taruhan yang kecil dan tidak menggunakan uang karena

untuk mendapatkan sensasi lain dari bermain games. Apalagi, game

tersebut merupakan salah satu game pertarungan. Mulai dari

taruhan yang kecil tersebut jika dibiarkan terus-menerus tanpa
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adanya pengawasan dari anda akan berakibat buruk dan anak bisa

kebablasan dengan perjudian besar.

5) Berisiko kecanduan

Dalam masa ini segala sesuatunya yang terjadi adalah kegiatan

yang belum menimbulkan kerusakan serius meskipun sebagian

orang sudah terlihat adanya gejala kecanduan. Namun pada

penelitian terbaru pada usia awal belasan tahun menemukan hamper

sepertiganya game setiap harinya dan yang lebih mengkhawatirkan

lagi, yaitu sekitar 7% bermain games sekitar 30 menit. Menanggapi

hal tersebut, Griffiths mengatakan betapa besar dampak pada

jangka panjang dari kegiatan yang menghabiskan waktu luang

sekitar 30 jam per minggu tersebut pada perkembangan pendidikan,

kesehatan, dan social anak dan remaja.20

2. Guru Pembimbing

a. Pengertian

Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab

dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik.21 Guru

merupakan figur pemimpin dan sosok yang dapat membentuk jiwa dan

watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan

20 Aqila Smart, Cara Cerdas Mengatasi Anak Kecanduan Game, Jogjakarta: A⁺Plus Books,
2010. h. 45-47.

21 H. Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di
Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2011. h. 15.
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membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi

Negara, Agama, Nusa dan Bangsa.22

Seorang guru menjadi pendidik berarti sekaligus menjadi

pembimbing, membimbing dalam hal ini dikatakan sebagai kegiatan

menentukan anak didik dalam perkembangannya dengan jalan

memberikan lingkungan dan arah yang sesuai dengan tujuan pendidik.23

Guru pembimbing seiring waktu disebut dengan “konselor sekolah.

Guru pembimbing adalah seorang yang ahli dalam bidangnya untuk

memberikan bantuan dan bimbingan kepada anak didik melalui layanan

bimbingan konseling.

Tugas seorang pembimbing atau konselor yaitu memberikan arahan

yang baik kepada yang terbimbing. Sesuai dengan firman Allah QS.Asy-

Syuura [42]:52 berikut:

Artinya:
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Quran)
dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui
apakah Alkitab (Al- Quran) dan tidak pula mengetahui apakah

22 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Jakarta: Rineka
Cipta, 2005. h. 36.

23 Ibid. h. 32.
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iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang Kami
tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-
hamba Kami. Dan Sesungguhnya kamu benar- benar memberi
petunjuk kepada jalan yang lurus. (QS.Asy-Syuura [42]:52)24

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa antara bimbingan

dan konseling mempunyai hubungan yang erat di mana di antara keduanya

saling melengkapi dalam membantu klien atau orang lain dalam

memecahkan suatu permasalahan dan mengubah pola hidup seseorang.

Mengubah pola hidup yang salah menjadi benar, pola hidup yang negatif

menjadi positif. Sehingga klien dapat mengarahkan hidup sesuai dengan

tujuannya.

Bimbingan ini diberikan melalui bantuan pemecahan masalah yang

dihadapi, serta dorongan bagi pengembangan poteni-potensi yang dimiliki

siswa. Menurut Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan bimbingan dapat

diatikan sebagai upaya pemberian bantuan kepada peserta didik dalam

rangka mencapai perkembangannya yang lebih optimal.25

Menurut Prayitno dan Erman Amti, mengemukakan bahwa

bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang

yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak,

remaja, maupun dewasa. Tujuannya adalah orang yang dibimbing dapat

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan

24 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan. h. 701
25 Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 2005. h. 82
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memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat

dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku.26

Menurut Natawidjaja dalam Yusuf, bimbingan dapat diartikan

sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan

secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami

dirinya sendiri, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat

bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan

sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada umumya.

Menurut Andi Mappiare, guru pembimbing adalah suatu tunjukan

kepada petugas di bidang konseling yang memiliki sejumlah kompetensi

dan karakteristik pribadi khususnya yang diperoleh melalui pendidikan

profesional.27

Guru pembimbing yang profesional menurut Prayitno adalah

seseorang yang mampu mengintegrasikan lima faktor yang mempengaruhi

perkembangan dan kehidupan individu, yaitu pancasila, pancadaya

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

jasmaniah-rohaniah, individual-sosial, material-spiritual, dunia-akhirat,

dan lokal-global universal), likuladu (gizi, pendidikan, sikap dan

26 Prayitno dan Erman Amfi, Dasar-dasar Bimbingan Konseling, Bandung: PT. Rafika
Aditama, 2004. h. 99.

27 Andi Mamppiare, Kamus Istilah Konseling dan Terapi, Jakarta: PT. Raja Grapindo
Persada, 2006. h. 70.
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perlakuan orang lain, budaya dan kondisi insidental), dan masidu (rasa

aman, kompetensi, aspirasi, semangan dan penggunaan kesempatan).

Di samping itu, seorang guru pembimbing atau konselor sekolah

adalah seorang pendidik, ia memahami dengan baik ilmu dan praktik

pendidikan. Lebih dasar lagi, guru pembimbing mendalami hakekat

kemanusiaan dengan likuladunya yang hanya dapat menjadi manusia

seutuhnya melalui pendidikan.28

b. Peran Guru Pembimbing

Peran diartikan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Salah satu peran guru dilihat secara psikologis, yaitu sebagai petugas

kesehatan mental (mental hygiene worker). Dalam peran ini, guru

bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan, khususnya kesehatan

mental siswa. Selain itu, dalam proses pembelajaran guru juga berperan

sebagai direktur pembelajaran (director of learning). Dalam proses

pembelajaran terdapat aktivitas yang tidak dapat dipisahkan, yaitu aktifitas

guru (mengajar) dan aktifitas siswa (belajar).29 Di sekolah guru berperan

sebagai perancang atau perencana, pengelola pengajaran dan pengelola

hasil pembelajaran siswa.

28 Prayitno, Konseling Pancawaskita, Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 1998. h. 33.

29 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), Jakarta:
Rajawali Pers, 2009. h. 7.
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Para siswa tidak mungkin belajar sendiri tanpa bimbingan guru

yang mampu mengemban tugasnya dengan baik. Peranan guru begitu

besar dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas,

guru mengemban peranan-peranan sebagai ukuran kognitif, agen moral,

innovator, dan kooperatif. Sedangkan dalam arti sempit yakni dalam

proses belajar mengajar.30

Dalam keberlangsungan perkembangan dan pertumbuhan anak

didik, berbagai pelayanan diselenggarakan. Masing-masing pelayanan itu

memiliki peran yang sangat berguna dan bermanfaat untuk memperlancar

dan memberikan beak positive dalam proses perkembangan anak didik,

khususnya dalam bidang tertentu yang menjadi fokus pelayanan yang

dimaksud.

Mengenai apa peranan guru itu ada beberapa pendapat yang

dijelaskan sebagai berikut:31

1) Prey Katz (dalam Sardiman, 2011) menggambarkan peranan guru

sebagai komunikator, sahabat yang memberikan nasehat-nasehat,

motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan,  pembimbing

dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, orang

yang menguasai bahan yang diajarkan.

30 Anas Salahudin, Bimbingan dan Konseling, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010. h. 185-186.
31 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar dan Mengajar, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2011. h. 143-144.
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2) Havighurst (dalam Sardiman, 2011) menjelaskan bahwa peran guru di

sekolah sebagai pegawai (employee) dalam hubungan kedinasan,

sebagai bawahan (suboedinate) terhadap atasannya, sebagai kolega

dalam hubungannya dengan teman sejawat, sebagai mediator dalam

hubungannya dengan anak didik, sebagai pengantar disiplin,

evaluator dan pengganti orang tua.

3) Jemes W. Brown (dalam Sardiman, 2011), mengemukakan bahwa

tugas dan peranan guru antara lain menguasai dan mengembangkan

materi pelajaran, merencana dan mempersiapkan pelajaran sehari-

hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa.

4) Federasi dan organisasi Profesional Guru Sedunia (dalam Sardiman,

2011), mengungkapkan bahwa peranan guru di sekolah tidak hanya

sebagai transmitter dari ide tetapi juga berperan sebagai transformer

dan katalisator dan nilai sikap.

c. Kualifikasi dan Kompetensi Guru Pembimbing

Dalam Permendiknas No. 27 tahun 2008 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor memberikan batasan

siapa itu pemegang profesi konselor atau guru pembimbing, yaitu sarjana

Bimbinga Konseling (S1 Bimbingan Konseling) yang telah menamatkan

program PPK.
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Selain itu di dalam Permendiknas tersebut dikemukakan tujuh belas

kompetensi inti, yang oleh karenanya dapat disebut sebagai “Kompetensi

Pola 17”. Beberapa kompetensi tersebut adalah:

1) Kompetensi Pedagogik
a) Menguasai teori dan praktis pendidikan.
b) Mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologis

serta perilaku konseli atau klien.
c) Menguasai esensi pelayanan bimbingan konseling dalam

jalur, jenis, jenjang satuan pendidikan.
2) Kompetensi Kepribadian

a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b) Menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

individualitas dan kebebasan memilih.
c) Menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat.
d) Menampilkan kinerja berkualitas tinggi.

3) Kompetensi Sosial
a) Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja.
b) Berperan dalam organisasi profesi dan kegiatan profesi

bimbingan dan konseling.
c) Mengimplementasikan kolaborasi antarprofesi.

4) Kompetensi Profesional
a) Menguasai konsep dan raktis asessmen untuk memahami

kondisi, kebutuhan dan masalah klien atau konseli.
b) Menguasai kerangka teoritik dan praktis bimmbingan dan

konseling.
c) Merancang program bimbingan konseling.
d) Mengimplementasikan program bimbingan konseling yang

komprehensif.
e) Menilai prses dan hasil kegiatan bimbingan konseling.
f)Memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional.
g) Menguasai konsep dan praktis penelitian dalam bimbingan

dan konseling.
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Permendiknas tersebut juga menetapkan bahwa penyediaan dan

penempatan konselor profesional pada satuan-satuan pendidikan perlu

diselenggarakan.32

Selain itu, Sofyan S. Willis juga mengatakan seorang konselor

seyogyanya memiliki kualitas pribadi yang unggul termasuk pengetahuan,

wawasan, keterampilan dan nilai-nilai yang dimilikinya yang akan

memudahkannya dalam menjalankan proses konseling sehingga mencapi

tujuan yang berhasil (efektif).33

Selain itu untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kegiatannya

seorang konselor atau guru pembimbing perlu melengkapi dirinya dengan

berbagai kemampuan yang terwujud dalam berbagai jenis layanan dan

kegiatan pendukungnya, kemampuan pengelolaan, kemampuan

bekerjasama (team building), melaksanakan kerjasama (team working),

dan bertanggung jawab bersama (responsibility), serta penekanan

pelaksanaan pelayanan bantuan dalam bingkai budaya.

Seorang guru pembimbing juga dituntut untuk menguasai landasan

teori dan praktik semua kegiatan dan proses bimbingan konseling.

32 Payitno, Wawasan Profesi Konseling, Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2009. h. 67-68.

33 Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung: Alfabeta, 2009. h. 79.
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d. Tugas Pokok Guru Pembimbing

Tugas pokok guru pembimbing atau konselor sekolah dijabarkan

secara jelas dalam lanjutan SKB Mendikbud dan Kepala BAKN No.

0444/P/1993 dan No. 25 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya diaur pada pasal 1 yaitu:

1) Ayat 10 yang berbunyi penyusunan program bimbngan dan
konseling adalah membuat rencana pelayanan bimbingan
konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial,
bimbingan belajar, dan bimbingan karir.

2) Ayat 11 yang berbunyi pelaksanaan bimbingan dan konseling
adalah melaksanakan fungsi pelayanan pemahaman,
pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan
dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial bimbingan
belajar, dan bimbingan karir.

3) Ayat 12 yang berbunyi evaluasi pelaksanaan bimbingan dan
konseling adalah kegiatan menilai layanan bimbingan dan
konseling dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bibingan
belajar, dan bimbingan karir.

4) Ayat 13 yang berbunyi analisis evaluasi pelaksanaan bimbingan
dan konseling  adalah menelaan hasil evaluasi pelaksanaan
bimbingan dan konseling yang mencakup layanan orientasi,
informasi, penempatan dan penyaluran, konten, konseling
perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok,
konsultasi dan mediasi serta kegiatan pendukung.

5) Ayat 14 yang berbunyi tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan
konsling adalah kegiatan menindaklanjuti analisis evaluasi
entang layanan orientasi, informasi, penempatan dan
penyaluran, konten, konseling perorangan, bimbingan
kelompok, konselig kelompok, mediasi dan konsultasi serta
kegiatan pendukung.34

34 Amirah Diniaty, Evaluasi Bimbingan Konseling, Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2012. h.
10-11.
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Adapun penjelasan dari ayat tersebut adalah sebagai berikut:35

1) Menyusun program BK

Tugas pokok pertama guru pembimbing adalah membuat

persiapan atau membuat rencana pelayanan, semacam persiapan

tertulis tentang pelayanan yang akan dilaksanakan.

Prayitno (dalam buku Suhertina) menyatakan ada beberapa

macam program kegiatan yang perlu disusun oleh guru pembimbing

yaitu:

a) Program tahunan yaitu program BK meliputi kegiatan selama

satu tahun unntuk masing-masing kelas sekolah.

b) Program semesteran yaitu program BK meliputi kegiatan

selama satu semester yang merupakan gambaran program

tahunan.

c) Program bulanan yaitu program BK meliputi kegiatan selama

satu bulan yang merupakan gambaran program semesteran.

d) Program harian yaitu program BK yang dilaksanakan pada

hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian

merupakan gambaran dari program mingguan dalam bentuk

layanan (Satlan) dan atau kegiatan pendukung (Satkung) BK.36

35 Suhertina, Op. Cit. h. 67-69.
36 Ibid. h. 68.
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2) Melaksanakan Program BK

Pelaksanaan kegiatan layanan dilakukan sesuai dengan

perencanaan yang telah dipersiapkan dalam bidang bimbingan

pribadi, sosial, belajar, karir, kehidupan keragamaan han kehidupan

berkeluarga. Dilaksanakan melalui 9 jenis layanan yaitu layanan

orientasi, informasi, penempatan/penyaluran, konten, bimbingan

kelompok, konseling kelompok, mediasi dan konsultasi.

3) Mengevaluasi Pelaksanaan BK

a) Evaluasi/penilaian hasil pelayanan BK melalui 3 tahap, yaitu:

(1) Penilaian segera (laiseg), yaitu penilaian pada akhir setiap

jenis layanan dan kegiatan pedukung BK untuk mengetahui

perolehan peserta didik yang dilayani.

(2) Penilaian jangka pendek (laijapen) yaitu penilaian dalam

waktu tertentu (satu minggu sampai dengan satu bulan).

(3) Penilaian jangka panjang (laijapang) yaitu peilaian dalam

waktu tertentu (satu bulan sampai dengan satu semester)

untuk mengetahui lebih jauh dampak layanan atau kegiatan

pendukung terhadap siswa.

b) Pelaksanaan Penilaian

Menurut Prayitno (dalam buku Suhertina, 2008) penilaian

dalam BK dapat dilakukan dalam format induvidual atau

kelompok/klasikal dengan media lisan atau tulisan.
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4) Menganalisis Hasil Evaluasi Pelayanan BK

Hasil evaluasi perlu dianalisis untuk mengetahui seluk

beluk kemajuan dan perkembangan yang diperoleh siswa

melalui program satuan layanan. Prayitno mengatakan dalam

Suhertina (2008), analisis setidak-tidaknya difokuskan pada

dua hal pokok:

a) Status perolehan siswa dan/atau perolehan guru

pembimbing sabagai hasil kegiatan khususnya

dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

b) Analisis diagnosis dan prognosis terhadap kenyataan yang

ada setelah dilakukan kegiatan layanan/ pendukung.

5) Tindak Lanjut Pelaksanaan Program

Upaya tindak lanjut didasarkan pada hasil analisis. Prayitno

mengatakan (dalam buku Suhertina, 2008) ada tiga kemungkinan

kegiatan tindk lanjut yang dapat dilakukan guru pembimbing

sebagai berikut:

a) Memberikan tindak lanjut “singkat dan segera” misalnya

memberikan penguatan (reinforcement).

b) Menempatkan atau mengikutsertakan siswa yang bersangkutan

dalam jenis layanan tertentu (misalnya dalam layanan

bimbingan kelompok atau konseling kelompok).
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c) Membentuk program satuan layanan atau pendukung yang

baru, sebagai kelanjutan atau pelengkap layanan/pendukung

yang terdahulu.

Selain tugas pokok di atas, seorang pembimbing juga memiliki

tugas sebagai berikut.

1) Mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau

keadaan sekolah, baik mengenai peralatan, tenaga, penyelenggara

maupun aktivitas-aktivatas lainnya.

2) Berdasarkan hasil penelitian atau observasi tersebut, guru BK

berkewajiban memberikan saran-saran ataupun pendapat-pendapat

kepada kepala sekolah ataupun staf pengajar demi kelancaran dan

kebaikan sekolah.

3) Menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak, baik bersifat

preventif, preservatif maupun yang bersifat korektif atau kuratif.37

e. Peran

Guru Pembimbing dalam Mengatasi Dampak Negatif Games Online pada

Siswa

Dalam menjalankan tugasnya, guru pembimbing harus mengacu

kepada BK pola 17 plus karena guru pembimbing sebagai sosok dalam

penentu berhasil atau tidaknya proses konseling itu. Adapun BK pola 17

plus itu terdiri atas enam jenis bidang bimbingan: bimbingan pribadi,

37 Anas Salahudin, (2010). Op. Cit. h. 206-207.
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belajar, sosial, karir, berkeluarga, beragama. Dan sembilan jenis layanan:

layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan

konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok,

konsultasi, mediasi. Serta lima kegiatan pendukung: aplikasi

instrumentasi, himpunan data, konfrensi kasus, kunjungan rumah, dan alih

tangan kasus. Satuan dari kegiatan pola BK 17 plus sebagai berikut :

Sebagai pejabat fungsional, guru pembimbing dituntut melaksanakan

berbagai tugas pokok fungsionalnya secara professional, adapun tugas

pokok guru pembimbing menurut SK Menpan No. 84/1993 ada lima

yaitu: menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan,

evaluasi pelaksanaan program, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan
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tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik yang

menjadi tanggung jawabnya.

Dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling

di sekolah berusaha membantu peserta didik mengenal dan berhubungan

dengan lingkungan sosialnya, yang dilandasi budi pekerti dan tanggung

jawab kemasyarakatan dan bernegara.

Bimbingan pribadi berorientasi pada diri individu sendiri, bidang

pengembangan sosial, yaitu hubungan individu dengan orang-orang lain.38

layanan bimbingan pribadi adalah salah satu kegiatan layanan bimbingan

untuk siswa agar dapat mengembangkan dirinya sehingga mantap dan

mandiri serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk

membantu konseling atau siswa dalam memahami keadaan dirinya baik

fisik maupun psikis, memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan

serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki

demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik.39

B. Penelitian yang Relevan

1. Rizki Yanto, 04192016. Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Andalas Padang (2011). Meneliti tentang Pengaruh Game

Online terhadap Remaja (Studi Kasus: 5 Orang Remaja Pelaku Game Online

di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang).

38 Prayitno, Op. Cit, 2009, h. 58.
39 Synaralwa, http://synaralwadudu.blogspot.com/2014/01/makalah-bimbingan-pribadi.html.

Diakses pada 23 Mei 2013
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Hasil dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa pengaruh game online

terhadap perilaku remaja, dimana pada prosesnya seorang remaja di

pengaruhi oleh faktor internal (dalam diri) remaja yang berangkat dari

ketertarikan, penasaran, hobi, dan prestise dan faktor eksternal (dari luar) diri

remaja seperti teman sebaya, media internet, majalah dan buku game online.

2. Leni Marni, 19961014932. Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2005). Meneliti tentang Hubungan antara

Bermain Playstation dengan Kematangan Perkembangan Moral pada Anak

(studi pada siswa kelas 5 dan kelas 6 SDN 032 Delima Tampan). Hasil dari

penelitian peneliti menyimpulkan bahwa dari hasil uji statistik bermain

playstation dengan kematangan perkembangan moral menunjukkan angka

koefisien korelasi 0,345, ini berarti ada hubungan positif yang rendah antara

bermain playstation dengan kematangan perkembangan moral sehingga

semakin sering anak bermain playstation, maka kamatangan perkembangan

moral anak akan berada pada tingkat konvensional (orientasi hukuman dan

kepatuhan) yaitu tahap dmana seseorang sangat memperhatikan aturan-aturan

sosial, harapan-harapan, peran-peran, serta melakukan apa yang diterima dan

diharapkan masyarakat dengan bersikap “manis”.

3. Siti Fitriyah mahasiswa Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

dengan judul: Peranan Guru Pembimbing dalam Meningkatkan Kehadiran

Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. Hasil penelitian

menunjukan bahwa peran guru pembimbing dalam meningkatkan kehadiran
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siswa menunjukkan bahwa hanya dengan memanggil siswa tersebut ke

ruangan BK kemudian di Tanya kemana tujuannya dan memberikan

pemahaman tentang pemanfaatan waktu untung ruginya terhadap diri sendiri,

keluarga, dan sekolah. Layanan yang digunakan konseling perorangan

dengan teknik nasehat. Mengenai intensitas kehadiran siswa dalam 2 bulan

efektif belajar menunjukkan 47.61% tidak hadir ke sekolah dibawah 10X.

yang selebihnya hanya 44.44% yang tidak pernah absen yang lebih

mengejutkan ada 7.93% yang tidak hadir lebih dari 10X dalam 2 bulan

terakhir. Adapun tujuan siswa ke sekolah 88.89% adalah menuntut ilmu

69.84% mencari teman.

Meskipun penelitian yang dilakukan oleh Rizki Yanto, Leni Marni, dan Siti

Fitriyah ada kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, tetapi

penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas. Meskipun Rizki Yanto juga

meneliti tentang game online dan Leni Marni meneliti tentang bermain

playstation, tetapi Rizki Yanto meneliti tentang pengaruh game online terhadap

remaja (studi kasus: 5 orang remaja pelaku game online di kelurahan air tawar

barat, kecamatan padang utara, kota padang). Siti Fitriyah yang meneliti tentang

peranan guru pembimbing dalam meningkatkan kehadiran siswa di sekolah

menengah atas negeri 12 pekanbaru, sedangkan penulis tentang peran guru

pembimbing dalam mengatasi dampak negatif bermain games online. Oleh karena

itu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang peneliti lakukan belum pernah

diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan alat yang digunakan untuk memberi

batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga untuk memberi ukuran-ukuran

secara spesifik dan teratur yang mudah dipahami dan untuk menghindari

kesalahpahaman terhadap penelitian ini, maka konsep-konsep perlu

dioperasionalkan agar lebih terarah.

1. Konsep operasional dampak games online pada siswa.

a. Secara sosial. Hubungan siswa terhadap teman dan keluarga menjadi

renggang karena waktu bersama mereka menjadi berkurang akibat

bermain games online.

b. Secara psikis. Siswa akan lebih sering bolos sekolah, siswa menjadi

cuek atau kurang perduli terhadap hal-hal yang terjadi disekitarnya,

siswa menjadi lebih sering berbohong.

c. Secara fisik. Siswa akan mengalami penurunan berat badan akibat

asupan pola maka yang kurang taratur, mudah lelah ketika melakukan

aktifitas fisik, kesehatan tubuh menurun. Akibat terlalu lama bermain di

depan komputer, maka akan mengakibatkan mata menjadi rusak.

2. Konsep operasional peran guru pembimbing dalam mengatasi dampak negatif

games online pada siswa.

a. Guru pembimbing melakukan pendekatan terhadap peserta didik.
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b. Guru pembimbing mengidentifikasi siswa melalui himpunan data dan

aum umum.

c. Guru pembimbing memasukkan materi ke dalam program bimbingan

konseling khusus membahas dampak negatif bermain games online pada

siswa.

d. Guru pembimbing memberikan layanan informasi kepada siswa tentang

dampak negatif bermain games online.

e. Guru pembimbing mengevaluasi pelaksanaan layanan informasi.

f. Guru pembimbing menganalisis penyebab dampak negatif bermain

games online terhadap siswa.

g. Guru pembimbing melaksanakan tindak lanjut melalui layanan

konseling individual, bimbingan dan konseling kelompok.


