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Abstract. This study is based on the problem to prevent the negative effects of free sex, school environment. The 
general problem of this research is "How can students' knowledge of preventing the negative effects of free sex?" The 
particular problems as follows: (1) How is the prevention of the students against the negative effects of free sex before 
and after a given group counselling services on an experimental class at SMAN 4 Padangsidimpuan? (2) How is the 
prevention of students against the negative effects of free sex before and after given group counselling services in the 
control class in SMAN 4 Padangsidimpuan? The objectives are: (1) To determine the different understanding of the 
performance of services of group counselling to prevent the negative impacts of free sex before and after the 
experimental group in SMA Negeri 4 Padangsidimpuan (2) To determine whether there is a significant difference before 
and after the conventional service in the control group at SMAN 4 Padangsidimpuan method used True experimental 
design with shapes pretest-posttest control group design. With a sample class X-2 experiment that as many as 10 
students and control that is class X-3 as many as 10 students, so the sample size of 20 students. Guidance services 
group performed three times, namely in the first meeting carrying out a pretest, both do bemberian guidance services 
and the third group did posttest. This data was analyzed using the Wilcoxon Signed Ranks Test formula and 
Kolmogorov Smitnov Z with SPSS version 20.00. The findings in the experimental group and the control group there 
were significant increases between the results of the pretest and posttest control experiment. The average variable 
prevent the negative impacts of free sex amounted to 124.4000 (posttest experiment) while the control class 116.1000 
(posttest control) have seen a very significant difference. The results of data processing, showed that the 
implementation of guidance and counselling services can improve prevent the negative effects of free sex class X SMA 
Negeri 4 Padangsidimpuan. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Latar belakang dalam kehidupan manusia 

selalu terjadi perkembangan zaman,perkembangan 
zaman tersebut mempengaruhi nilai nilai sosial 
yang merupakan bagian dari masyarakat. Nilai-nilai 
sosial yang terpengaruh oleh perkembangan zaman 
tersebut meyebabkan perubahan sosial. Pada saat 
ini bukan hanya perkembangan zaman saja yang 
mempengaruhi perubahan sosial tetapi globalisasi 
juga turut campur dalam mempengaruhi proses 
perubahan sosial tersebut.  

Masyarakat Indonesia pada saat ini belum 
dapat menyaring budaya-budaya yang masuk dari 
luar, sehingga banyak masyarakat kita yang 
terpengaruh oleh budaya pendatang yang 
kebanyakan berasal dari barat. Sebagai contoh 
kebudayaan free sex itu tidak sesuai dengan nilai-
nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia. 

Generasi muda adalah tulang punggung 
bangsa, yang diharapkan di masa depan mampu 

meneruskan kepemimpinan bangsa ini agar lebih 
baik. Mempersiapkan generasi muda sangat 
tergantung kepada kesiapan masyarakat dan 
keberadaan budayanya. Pelajar mengetahui seks, 
namun pengetahuan tentang seks hanya 
sekedarnya. Mereka tidak dapat memahami 
mendalam seks yang sesungguhnya. Hal itu tidak 
terlepas dari pengaruh negatif terkait dengan 
pornografi yang beriringan dengan pesatnya 
perkembangan teknologi. Dampaknya tidak hanya 
menjurus ke hal positif, tetapi bahkan ke hal negatif; 
contoh dampak negatifnya adalah seks bebas. 

Secara ringkas seks adalah istilah terkait 
dengan jenis kelamin yang membedakan antara 
pria dan wanita. Jika kedua jenis ini bersatu, maka 
disebut prilaku seks sedangkan perilaku seks 
diartikan sebagai perbuatan untuk menyatakan cinta 
dan menyatukan kehidupan secara intim. 

Perilaku seks sangat dipengaruhi oleh nilai 
dan norma budaya yang berlaku dalam masyarakat, 
setiap golongan masyarakat memiliki persepsi dan 
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batas kepentingan tersendiri terhadap perilaku seks, 
saat remaja merupakan saat yang paling rentan, 
pada saat remaja emosi seseorang berusaha tampil 
lebih baik dari pada orang lain . 

Bimbingan kelompok di sekolah merupakan 
kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk 
membantu mereka menyusun rencana dan 
keputusan yang tepat. Pengertian di atas 
menekankan pada kegiatan pemberian informasi 
dalam suasana kelompok dan adanya penyusunan 
rencana untuk mengambil keputusan. 

Masalah teridentifikasi adalah sebagai berikut.             
1. Masih banyak siswa di lingkungan SMA Negeri 

4 Padangsidimpuan belum mengetahui dampak 
negatif seks bebas. 

2. Banyak siswa belum mengenal siapa dirinya 
sendiri dan apa dampak seks bebas. 

3. Banyak siswa kurang/belum mengetahui apa 
hak dan kewajibannya dalam kehidupan sosial 
sehingga masih banyak siswa mempunyai sifat 
tercela di kehidupan sosialnya. 

4. Masih banyak siswa belum mengetahui 
bagaimana perkembangan dirinya dalam 
lingkungan. 

5. Masih ada kekhawatiran orangtua tentang 
pergaulan anak di lingkungan dan juga di 
media massa. 
Rumusan masalah penelitian terkait dengan 

layanan bimbingan kelompok untuk mencegah 
dampak negatif seks bebas dilakukan di SMA 
negeri 4 Padangsidimpuan ini adalah bagaimana 
pencegahan siswa terhadap dampak negatif seks 
bebas sebelum dan sesudah diberi layanan 
bimbingan kelompok pada kelas eksperimen. 

Tujuan penelitian adalah mengungkap 
perbedaan pemahaman siswa dalam pencegahan 
dampak negative seks bebas sebelum dan sesudah 
diberi layanan bimbingan kelompok. Alternatif 
perlakuan adalah sebelum dan sesudah pemberian 
layanan konvensional pada kelompok kontrol. 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi 
sumbangan bagi ilmu pengetahuan bidang 
bimbingan dan konseling dan menjadi acuan bagi 
peneliti lain, terutama yang berminat dengan kasus 
seperti tersebut. Manfaatnya praktisnya adalah 
1) menjadi bahan masukan dalam kebijakan 

pelaksanaan program layanan bimbingan 
kelompok di sekolah. 

2) Meningkatkan pengetahuan tentang dampak 
seks bebas pada siswa, sehingga siswa 
mampu menjaga dirinya sendiri terkait dengan 
seks bebas. 

3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
guru bimbingan konseling (termasuk peneliti) 
dalam layanan bimbingan kelompok. 

2. METODE 
 

Metode penelitian adalah True Eksperimental 
Design yang memberi keleluasaan peneliti untuk 
dapat mengontrol semua variabel luar yang 
mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan 
demikian validitas internal (kualitas pelaksanaan 
rangcangan penelitian) dapat menjadi tinggi. 
Gambaran penelitian yang akan digunakan dalam 
peneitian ini dengan rumus sebagai berikut: 
 

 
 
 
 

Keterangan : 
R = Random 
O1 = Pretest yang diberikan kelompok eksperimen 

O2 = Posttest yang tidak diberikan kelompok eksperimen 
X = Perlakuan (layanan bimbingan kelompok) 
O3 = Pretest yang diberikan layanan bimbingan 

kelompok kontrol  
O4 = Posttest yang tidak diberi layanan bimbingan 

kelompok kontrol 

  
Gambar di atas menunjukkan bahwa sebelum 

dilaksanakan bimbingan, diadakan tes awal 
(pretest). Tes dilaksanakan lagi sesudah diberi 
bimbingan (posttest). Hasil kedua tes kemudian 
dibandingkan. Perbedaannya menunjukkan dampak 
bimbingan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas X SMAN 4 Padangsidimpuan  
(berjumlah 281) yang terdiri atas 133 laki-laki dan 
158 perempuan (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Distribusi siswa Kelas X SMA Negeri 4 

Padangsidimpuan sebagai populasi penelitian 

 
Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

X-1 11 18 29 
X-2 12 18 30 
X-3 17 18 35 
X-4 11 19 30 
X-5 19 17 36 
X-6 16 14 30 
X-7 16 18 34 
X-8 16 18 34 
X-9 15 18 33 

Jumlah 133 158 281 

 
Sampel diambil acak tanpa memerhatikan 

strata dalam populasi. Sampel untuk kelas 
eksperimen 10 siswa dan kontrol 10 siswa (Tabel 
2). 
 

RL O1   X  O2 

R O3   O4 
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Tabel  2. Distribusi siswa X SMA Negeri 4 
Padangsidimpuan sebagai sampel penelitian 

 

Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

Eksperimen 7 3 10 
Kontrol 8 2 10 

 Jumlah 20 

 

Data diambil dengan instrumen angket 
(kuesioner) dan lembar observasi. Dalam angket 
terdapat pertanyaan/pernyataan yang diberikan 
kepada responden sesuai dengan topik. Angket 
yang terdiri atas 35 butir pernyataan/pertanyaan 
diuji.  

Hasil uji valid apabila tes betul-betul dapat 
mengukur minat belajar. Untuk menafsirkan harga 
validitas tiap soal, maka harga merujuk ke tabel 
kritik r product moment dengan α = 0,3. Jika r hitung > 
r tabel maka soal tes valid. Hasil uji reliabel apabila 
tes tersebut menunjukkan hasil-hasil yang bagus. 
Untuk mendapatkan hasil bagus digunakan teknik 
ulangan dengan cara yang sama. Untuk menguji 
validitas dan reabilitas digunakan SPSS versi 20.00. 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Secara umum nilai posttest lebih tinggi 

daripada pretest (Tabel 3 dan 4). Ini menunjukkan 
ada peningkatan setelah layanan bimbingan 
kelompok dilaksanakan. Dengan kalimat lain, 
pencegahan dampak negatif seks bebas dapat 
ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. 
Melalui layanan ini, siswa merasa dibutuhkan. 
Mereka bebas mengemukakan pendapat, bisa 
menjalin hubungan dengan sesama anggota, dan 
tidak merasa sendiri lagi. Siswa pun memperoleh 
hal baru atau wawasan baru yang dapat digunakan 
untuk menyusun rencana khususnya dalam 
perkembangan sosial siswa. 

 
Tabel 3. Hasil tes dari kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

 

Indikator 
Kelas eksperimen Kelas kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Mencegah 
dampak 
negatif 
seks 
bebas 

1. Kurang 
perhatian 
orang tua 

402 471 365 413 

2. Tontonan 
tidak 
mendidik 

312 363 280 365 

3. Pergaulan 
bebas 

371 410 339 383 

Jumlah 1085 1244 984 1161 

 
 
 
 

Tabel 4. Perbandingan hasil berdasarkan interval nilai 
 

No. 
Interval 

nilai 

Eksperimen Kontrol Kategori 

Pretest Posttest Pretest Posttest  

1 80-100 - - - - Sangat Baik 

2 70-79 - 71,08 - - Baik 
3 60-69 62 - - 66,34 Cukup 
4 50-59 - - 56,22 - Kurang 
5 0-49 - - - - Gagal 

 
Bimbingan kelompok merupakan media bagi 

siswa untuk mengembangkan diri dan memperoleh 
informasi. Informasi akan digunakan untuk 
menyusun rencana dan membuat keputusan dalam 
kehidupannya serta mampu secara pribadi berfikir 
lebih terarah, khususnya peningkatan pencegahan 
dampak negatif seks bebas. 
 

4. SIMPULAN 
 

Baik layanan bimbingan kelompok maupun 
layanan informasi efektif meningkatkan pencegahan 
dampak negatif seks bebas.  

Terdapat peningkatan nilai baik pada kelas 
eksperimen maupun kelas kontrol antara sebelum 
dan sesudah mengikuti layanan bimbingan 
kelompok. 

Efektifitas layanan yang signifikan terjadi pada 
kelompok eksperimen. 
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