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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Remaja berada di posisi yang rawan, karena 40 persen sampai 50 persen 

dari waktu-waktu sadar mereka, digunakan untuk melakukan aktivitas yang 

menuntut pemikiran dan kebijaksanaan dalam menggunakan kebebasan atau 

keleluasaan yang mereka miliki (Verna & Larson 2003, dalam Seaman et al., 37). 

Pada sisi lain, mereka sedang menghadapi krisis identitas, karena mereka tidak 

lagi dapat dimasukkan ke dalam kategori anak, tetapi juga tidak dapat dimasukkan 

ke dalam kategori dewasa (Monk et al. 2006, 260; Santrock 2012, 402). 

Sementara itu, mereka sedang berusaha menjelaskan siapa dirinya, serta apa 

perannya dalam masyarakat (Erikson dalam Santrock 2012, 436-439).  

 Selain itu, corpus callosum dan korteks prefrontal pada remaja mengalami 

kemajuan yang signifikan, sehingga memori jangka panjang dan keterampilan 

metakognitifnya meningkat. Itulah sebabnya, masa-masa ini adalah masa-masa 

para remaja belajar memproses informasi, yang meliputi penalaran, pengambilan 

keputusan, kendali diri, dan komitmen, sehingga mereka bisa berkembang 

menjadi pemikir operasional yang konkret, asalkan mereka diberi kesempatan 

mempelajari serangkaian strategi (Giedd 2008 & Kuhn 2009, dalam Santrock 

2012, 401-408, 425). Kondisi inilah yang telah menggugah dan mengetuk hati 

banyak orang untuk memikirkan perlakuan dan penanganan yang tepat bagi para 

remaja. Tidaklah heran jika remaja telah menjadi topik penelitian selama beratus-

ratus tahun (Lerner 2005, 2-13; Lerner & Steinberg 2004, dalam Tolan 2014, 
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412). 

 Menurut Monks et. al. (2006, 259) batasan usia remaja adalah 12-21 tahun. 

Stanley Hall (dalam Santrock 2003, 10) mengatakan bahwa remaja berada pada 

rentang usia 12-23 tahun, sedangkan Santrock (2012, 17) mengatakan bahwa 

masa remaja dimulai dari umur 10 atau 12 tahun dan berakhir pada umur 18 

sampai 21 tahun. Berdasarkan batasan-batasan yang diberikan para ahli tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa masa remaja dimulai pada usia 10-12 dan berakhir pada 

usia 18-23 tahun. 

 Di Indonesia, menurut data dari BKKBN (2013), jumlah penduduk dengan 

usia 10-24 tahun, sudah mencapai sekitar 64 juta atau 27,6 persen dari jumlah 

total penduduk Indonesia. Jumlahnya cukup signifikan bagi kemajuan bangsa, jika 

diperlakukan dan ditangani dengan baik, atau sebaliknya akan menjadi beban bagi 

negara, jika dibiarkan berkembang ke arah yang negatif.  

 Sayangnya, fakta-fakta di lapangan sangat memprihatinkan. Di Indonesia, 

jumlah kasus penyalahgunaan narkoba siswa SMP dan SMA terus meningkat, dari 

73.253 kasus pada tahun 2006, menjadi 110.627 kasus pada tahun 2008 (IDAI 

2013). Sejalan dengan ini, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan 

Reproduksi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), 

Julianto Witjaksono, menyatakan bahwa jumlah remaja usia 15-19 tahun yang 

melakukan hubungan seks di luar nikah mengalami peningkatan, yaitu menjadi 46 

persen dari total remaja (dirilis 12 Agustus 2014). Hasil ini diperkuat oleh Data 

Sensus Nasional yang menunjukkan, bahwa 48-51 persen remaja melahirkan di 

luar nikah (BKKBN 2014). Pada awal tahun 2015 (7 Januari), BKKBN 
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menyatakan, angka kelahiran di luar nikah pada kalangan remaja putri masih tetap 

tinggi, yaitu sekitar 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. 

 Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, jumlah penderita HIV dari 1 April 1987 

sampai 30 September 2014 sebanyak 150.296 jiwa, dan penderita AIDS sebanyak 

55.799 jiwa, di mana 9.796 jiwa di antaranya mengalami kematian. Jumlah 

terbanyak adalah pada kelompok umur 20-29 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

mereka telah terjangkit penyakit ini sejak usia remaja, karena penyakit AIDS 

membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menimbulkan gejala. Masih ditambah 

para remaja yang sudah terjangkit penyakit ini (usia 15-19 tahun) sebanyak 1.717 

jiwa.  

 Hampir setiap bulan, kita dapat menemukan berita mengenai perampokan-

perampokan yang dilakukan para remaja. Pada tanggal 14 Juni 2015, remaja usia 

15 tahun ditangkap karena merampok bersama rekannya di kemacetan Cilincing 

Raja, Jakarta Utara (news.detik.com). Pada tanggal 11 Agustus 2015 (inilahcom), 

4 pelajar SMA karena gagal merampok, membacok korbannya. Pada tanggal 13 

September 2015, remaja merampok dan membunuh dengan sadis 

(metrotvnews.com). Pada tanggal 24 Oktober 2015, sekawanan remaja tertangkap 

tidak lama setelah mereka merampok sepeda motor milik pengendara yang 

melintas di kawasan Patal Senayan, Jakarta Selatan, dini hari (kompas.com). Pada 

tanggal 6 Nopember 2015, dua remaja pelaku pencurian motor tewas dihajar 

massa (kompas.com).  

 Menurut hasil kajian Indonesia Indicator, dalam kurun waktu 1 Juli 2014 

hingga 22 Juli 2015, sebanyak 343 media di seluruh Indonesia, baik nasional 



 4 

maupun lokal, terus memberitakan terpuruknya nasib anak dan remaja di bidang 

hukum, sosial, kesehatan, dan pendidikan (kompas.com 23 Juli 2015). Tawuran 

remaja/pelajar ada sebanyak 645 berita, prostitusi/pelacuran anak sebanyak 272 

berita, perkawinan anak sebanyak 1.288 berita, peradilan atau pidana anak 

sebanyak 859 berita, pornografi anak sebanyak 320 berita. Terhitung sejak Juli 

2014, yang paling besar mendapat sorotan adalah isu tentang rokok di kalangan 

remaja, yaitu sebanyak 4.936 berita. Isu lain yang juga banyak mendapat soroton 

adalah mengenai putus sekolah, yaitu sebanyak 3.736 berita. 

 Melihat fakta-fakta yang memprihatinkan di atas, sudah saatnya pihak-pihak 

terkait membuat terobosan untuk menyelamatkan remaja kita. Kita tidak 

seharusnya hanya konsentrasi pada masalah-masalah remaja yang sudah terjadi 

atau tindakan-tindakan mereka yang berisiko, melainkan pada pencegahan dan 

pengembangan diri remaja (Tolan and Larsen 2014, 498). Fokus pada masalah 

remaja, hanya dapat memulihkan remaja pada kondisinya yang semula, bukan 

membuatnya berubah menjadi orang yang baru (Scott & Paulino 2014, 19), 

sedangkan pencegahan dan pengembangan diri remaja bukan hanya dapat 

menghindarkan remaja dari masalah, tetapi juga dapat membuat remaja mengejar 

tujuan hidupnya (Murry, Berkel, Simons, Simons, & Gibbons 2014, 512-513). 

 Pengembangan diri ini haruslah meliputi faktor-faktor protektif, yaitu 

faktor-faktor atau kondisi yang menimbulkan ketahanan diri (Garmezy 1985; 

Rutter 1987; Werner 1992, dalam Fergusson dan Horwood 2003, 130-131). 

Faktor protektif ini adalah karakteristik atau kondisi yang diperlukan untuk 

berinteraksi dengan kondisi negatif (faktor risiko) guna mengurangi pengaruhnya 

sehingga tidak menimbulkan tingkah laku buruk (Garmez 1985; Rutter 1985; 
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Stattin and Magnusson 1996, dalam Fergusson dan Horwood 2003, 130-131). 

Rutter menjelaskan bahwa faktor protektif merupakan faktor yang memodifikasi, 

mengubah, atau membuat respons seseorang menjadi lebih kuat menghadapi 

berbagai macam tantangan yang datang dari lingkungannya.  

 Kemampuan regulasi diri adalah kemampuan yang karakteristiknya 

mendukung karakteristik dari faktor-faktor protektif tersebut, yaitu dapat 

menimbulkan ketahanan diri dan membuat remaja mampu menghadapi berbagai 

tantangan dengan memodifikasi atau mengubah responnya demi mencapai cita-

citanya/tujuan hidupnya (Dahl 2004; Masten 2004; Zimmerman 2000, dalam 

Morgan et al. 2014, 74). Semakin baik kemampuan regulasi diri remaja, semakin 

siap mereka menghadapi tantangan dan tekanan yang berkaitan dengan keluarga, 

teman, sekolah, dan pekerjaan (Gardner, Dishion, & Connell, 2008, di dalam 

Morgan et al. 2014, 74-75), dan mereka akan menunjukkan pengembangan 

tingkah laku positif, yang dikenal dengan istilah “6 Cs”, yaitu Competence, 

Caring, Confidence, Connection, Character, and Contribution (Lerner, Alermigi, 

Theokas et al., 2005, di dalam Morgan et al. 2014, 75-76).  

 Karena itu, di dalam penelitannya, Morgan et al. (2014, 75-76), menyatakan 

bahwa remaja perlu mempunyai kemampuan regulasi diri agar dapat 

menyongsong masa depannya. Kemampuan ini dianggap sebagai salah satu fungsi 

manusia yang terpenting, agar mereka dapat berkembang dengan sehat (Posner & 

Rothbart 2000, di dalam Morgan et al. 2014, 75). Itulah sebabnya dalam 

penelitian ini, regulasi diri menjadi variabel pertama yang akan diteliti. 

  Namun, sebagai mahkluk sosial, tidaklah cukup jika remaja hanya memiliki 

kemampuan regulasi diri, karena remaja tidak akan dapat dilepaskan dari 
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hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, terutama orangtua. Ada pepatah 

mengatakan, kita terluka karena hubungan, dan kita disembuhkan karena 

hubungan. Artikel berjudul Hardwired to Connect terbitan The Commision on 

Children at Risk (2003, dalam Larson & Paulino 2014, 20) menjelaskan 

bagaimana otak manusia didesain untuk punya keintiman/kedekatan, yang dimulai 

dari orangtua. Remaja yang merasa didukung oleh orangtua yang peduli padanya, 

akan lebih mampu menghadapi tantangan-tantangan dan punya ketahanan diri.  

 Sependapat dengan itu, Santrock mengatakan bahwa remaja yang 

mengalami banyak gejolak, seperti berusaha memerankan sesuatu atau mencoba-

coba sesuatu, agar nilai-nilai mereka dapat diterima, walau terkesan memusuhi 

standar orangtua, jika mendapat kesempatan dan dukungan yang memadai akan 

berkembang menjadi orang dewasa yang kompeten (McLoyd et al., 2009 dalam 

Santrock 2012, 403). Itulah sebabnya komunikasi yang terbuka dengan orangtua 

menjadi variabel kedua yang akan diteliti. 

 Secara alami, manusia akan mencari makna moral dan kerohanian (dalam 

Larson & Paulino 2014, 21). Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan 

bagaimana remaja memaknai tujuan hidupnya di bumi ini dengan menemukan 

perannya dalam lingkungan sosial (Santrock 2003, 24, 125). Peran remaja ini 

dapat dinyatakan dengan perilaku prososial (prosocial behavior-PSB), yang 

menjadi variabel ketiga dalam penelitian ini.  

Richard Louv (2007), dalam bukunya yang berjudul “Last Child in the 

Woods” menegaskan bahwa waktu-waktu yang diluangkan untuk berada di alam, 

ternyata memberikan kontribusi positif untuk pengembangan diri (dalam Seaman 

et al. 2014, 37). Sibthorp dan Morgan bahkan berargumentasi bahwa program-
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program yang berlandaskan petualangan sangat unggul di banyak area, karena 

pelajaran-pelajaran pada kebanyakan dari program-program tersebut adalah 

tentang hubungan yang suportif, penguatan diri, dan pengembangan keterampilan 

(dalam Seaman et al. 2014, 39).  

Lingkungan di luar sekolah memberikan nilai tambah, lebih-lebih jika 

lingkungan itu baru dan tak terduga, karena akan menantang keyakinan, nilai, dan 

emosi siswa sehingga menghasilkan perkembangan kognitif yang menciptakan 

adaptasi perilaku dan pembelajaran baru (Walsh dan Golins dalam Cooley & 

Burns & Cumming 2014, 569). Itulah sebabnya, program camp yang diterapkan 

dalam penelitian ini, dapat dipertimbangkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan 

pembelajaran ini, yaitu pengembangan diri remaja (Coutellier 2000, 1-2). 

Metode pembelajaran yang paling cocok untuk digunakan dalam sebuah 

camp adalah metode pendidikan petualangan (adventure education). Cavert setuju 

dengan pendapat Wurding (1994, dalam Cavert 2014, 1) yang mengklaim, bahwa 

pendidikan petualangan sangat cocok dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang khusus, yaitu pembelajaran sosial, seperti membantu siswa belajar lebih 

banyak tentang diri mereka sendiri dan dunia tempat mereka tinggal.  

 Komponen penting dari metode pendidikan petualangan (adventure 

education) yang membedakannya dari kebanyakan metode pendidikan yang lain 

adalah keterlibatan siswa dalam petualangan, sehingga terjadilah pengalaman 

belajar yang intens (Doyle 1981, dalam Hattie et al. 1997, 49), yang memberikan 

pengaruh cukup besar dan bertahan lama pada hidup para siswa, sehingga akan 

mempengaruhi pengalamannya nanti, dengan demikian terjadilah transfer of 

learning (Richard 1977, dalam Hattie et al. 1997, 74).  
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 Selain itu, nuansa di alam akan menciptakan situasi yang jarang sekali ada, 

bahkan sulit sekali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu situasi yang 

mengandung cukup kepercayaan (trust), penerimaan, dan kepedulian, sehingga 

setiap orang mudah memberikan dan menerima balikan dengan cara yang sangat 

maksimal keefektifannya, mengingat balikan ini adalah salah satu hal mendasar 

yang dibutuhkan untuk pengembangan diri remaja (1976, dalam Hattie et al. 

1997, 75).  

 Pengalaman langsung dan balikan ini, membuat siswa menyadari bahwa 

mereka perlu fleksibel dan mengubah strategi-strategi yang biasa mereka pakai 

untuk mengatasi masalah dan menjelaskan dunia, dengan strategi-strategi yang 

baru, yang lebih fungsional, dan yang positif (Hattie & Marsh 1996; Neill 1994, 

dalam Hattie et al. 1997, 75).  

 Dalam metode pendidikan petualangan, expedition behavior, yaitu perilaku 

prososial yang terjadi dalam konteks pendidikan petualangan, adalah salah satu 

variabel yang memang ingin dicapai. Jostad, Paisley, dan Gookin (dalam Furman 

& Sibthorp 2012, 163) bahkan memastikan bahwa komunikasi, tinggal bersama 

dengan orang lain, terjalinnya hubungan, kelompok yang dinamis, konflik yang 

terjadi saat menyelesaikan masalah, semuanya justru menyediakan kesempatan 

bagi peserta untuk memahami secara utuh apa itu expedition behavior, sehingga 

dapat memicu perilaku prososial dalam kehidupannya sehari-hari. 

 Namun pembelajaran yang maksimal akan tercapai jika dilakukan bersama-

sama dengan metode pembelajaran lain yang tepat pula (Kuhn 2007, 109-113). 

Metode ceramah, sebagai salah satu bentuk pengembangan dari metode 

pembelajaran langsung, yang dianggap membosankan, masih tetap mempunyai 
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keunggulan yang perlu dipertimbangkan, apalagi jika metode tersebut 

dikembangkan dengan lebih kreatif. Westwood menyebutnya dengan metode 

“enhancing lectures” (ceramah plus).   

 Karena keunggulan metode pendidikan petualangan (adventure education) 

dan metode ceramah plus (enhancing lectures) tersebut, maka keduanya akan 

dicoba untuk diterapkan dalam sebuah camp untuk remaja usia 14-18 tahun, yaitu 

UP CAMP 09 (Unleash Potential CAMP 09), guna meningkatkan kemauan untuk 

memiliki “regulasi diri”, “perilaku prososial”, dan “komunikasi terbuka dengan 

orangtua” sebagai usaha mengembangkan diri remaja agar dapat menghindarkan 

mereka dari masalah yang tidak perlu. Itulah sebabnya judul dari penelitan ini 

adalah “Implementasi Program UP CAMP 09 pada Peserta Camp untuk 

Meningkatkan Kemauan Memiliki Regulasi Diri, Perilaku Prososial, dan 

Komunikasi Terbuka dengan Orangtua.”  

 Selain itu, beberapa penelitian berkaitan dengan camp dan pendidikan 

petualangan, mengklaim bahwa camp atau pendidikan petualangan yang 

dilakukan di luar kelas memberikan pengaruh dalam kehidupan orang-orang yang 

pernah mengikutinya. Itulah sebabnya penelitian ini juga mewawancarai beberapa 

peserta dan orangtuanya untuk mengevaluasi apakah program UP CAMP 09 juga 

dapat memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

 Kebutuhan untuk segera mengadakan UP CAMP ini terasa lebih mendesak, 

setelah mendapatkan hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada 35 remaja usia 

14-18 tahun, yang dalam seminggu minimal dua kali hadir di gedung gereja, entah 

untuk belajar bersama dan berdoa, ataupun murni untuk melakukan ibadah. Hasil 

perhitungan dari kuesioner tersebut menunjukkan ada 26% remaja mempunyai 
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nilai kurang dan sangat kurang dalam kemampuan regulasi diri, yaitu tidak tahu 

apa cita-citanya, tidak mampu membuat perencanaan terarah, tidak mampu 

mengubah responnya demi pencapaian cita-cita, dan tidak mampu mengevaluasi 

kemajuannya; 22% mempunyai nilai kurang dan sangat kurang pada perilaku 

prososial, yaitu mereka tidak suka menolong dan tidak suka bekerja sama; 34% 

mempunyai nilai kurang dan sangat kurang pada kekompakan keluarga, yang 

berarti mereka tidak mempunyai hubungan yang positif dengan orangtuanya, 

padahal merekalah generasi muda yang diharapkan dapat menjadi sokoguru dalam 

gereja di masa mendatang. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1.2.1   Apakah program UP CAMP 09 dengan metode pendidikan petualangan 

dan metode ceramah plus dapat meningkatkan kemauan untuk memiliki 

“regulasi diri” pada peserta UP CAMP 09? 

1.2.2   Apakah program UP CAMP 09 dengan metode pendidikan petualangan 

dan metode ceramah plus dapat meningkatkan kemauan untuk memiliki 

“perilaku prososial” pada peserta UP CAMP 09? 

1.2.3   Apakah program UP CAMP 09 dengan metode pendidikan petualangan 

dan metode ceramah plus dapat meningkatkan kemauan untuk memiliki  

“komunikasi terbuka dengan orangtua” pada peserta UP CAMP 09? 

1.2.4   Apakah program UP CAMP 09 dengan metode pendidikan petualangan 

dan metode ceramah plus memberikan dampak dalam kehidupan sehari-

hari peserta UP CAMP 09, dalam hal mempraktekkan “regulasi diri”? 
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1.2.5   Apakah program UP CAMP 09 dengan metode pendidikan petualangan 

dan metode ceramah plus memberikan dampak dalam kehidupan sehari-

hari peserta UP CAMP 09, dalam hal mempraktekkan “perilaku 

prososial”? 

1.2.6   Apakah program UP CAMP 09 dengan metode pendidikan petualangan 

dan metode ceramah plus memberikan dampak dalam kehidupan sehari-

hari peserta UP CAMP 09, dalam hal mempraktekkan “komunikasi 

terbuka dengan orangtua”? 

1.2.7  Apakah program UP CAMP 09 dengan metode pendidikan petualangan dan 

metode ceramah plus disukai oleh peserta UP CAMP 09? 

 

1.3   Tujuan Penelitan 

1.3.1   Menganalisis apakah kemauan untuk memiliki “regulasi diri” pada peserta 

UP CAMP 09 dapat terbentuk melalui penerapan program UP CAMP 09 

yang menggunakan metode pendidikan petualangan dan metode ceramah 

plus. 

1.3.2   Menganalisis apakah kemauan untuk memiliki “perilaku prososial” pada 

peserta UP CAMP 09 dapat terbentuk melalui penerapan program UP 

CAMP 09 yang menggunakan metode pendidikan petualangan dan metode 

ceramah plus. 

1.3.3   Menganalisis apakah kemauan untuk memiliki “komunikasi terbuka 

dengan orangtua” pada peserta UP CAMP 09 dapat terbentuk melalui 

penerapan program UP CAMP 09 yang menggunakan metode pendidikan 

petualangan dan metode ceramah plus. 
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1.3.4   Mengevaluasi dampak UP CAMP 09 dalam kehidupan sehari-hari peserta 

UP CAMP 09, dalam hal mempraktekkan “regulasi diri”. 

1.3.5   Mengevaluasi dampak UP CAMP 09 dalam kehidupan sehari-hari peserta 

UP CAMP 09, dalam hal mempraktekkan “perilaku prososial”. 

1.3.6   Mengevaluasi dampak UP CAMP 09 dalam kehidupan sehari-hari peserta 

UP CAMP 09, dalam hal mempraktekkan “komunikasi terbuka dengan 

orangtua”.  

1.3.7 Mengetahui apakah program UP CAMP 09 dengan metode pendidikan 

petualangan dan metode ceramah plus disukai oleh peserta UP CAMP 09. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1   Secara teoritis: 1). Memberikan sumbangan pengetahuan mengenai efektif 

tidaknya program UP CAMP 09 yang menggunakan metode pendidikan 

petualangan dan metode ceramah plus dalam meningkatkan kemauan 

untuk memiliki “regulasi diri”, “perilaku prososial”, dan “komunikasi 

terbuka dengan orangtua” pada remaja. 2). Memberikan sumbangan 

pengetahuan mengenai dampak program UP CAMP 09 dalam kehidupan 

sehari-hari remaja, yaitu dalam hal mempraktekkan “regulasi diri”, 

“perilaku prososial”, dan “komunikasi terbuka dengan orangtua”, sehingga 

penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan bentuk dari program 

tindak lanjut (follow-up) seusai camp, untuk menciptakan atmosfir yang 

dapat mendorong para peserta terus-menerus mempraktekkan/menerapkan 

apa yang telah dipelajarinya. 3) Memberikan sumbangan pengetahuan 

untuk merevisi serta mengembangkan kurikulum dan materi yang lebih 
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sesuai dan terkini bagi sebuah camp guna meningkatkan kemauan untuk 

memiliki “regulasi diri”, “perilaku prososial”, dan “komunikasi terbuka 

dengan orangtua” pada remaja. 

1.4.2   Secara praktis: 1). Memberi wawasan baru bagi remaja mengenai 

pentingnya memiliki kemampuan “regulasi diri”, “perilaku prososial”, dan 

“komunikasi terbuka dengan orangtua”. 2). Membantu Tiptop-Youth yang 

didukung oleh PT BE-SMART untuk melayani masyarakat dengan 

membina para remaja menjadi remaja yang utuh, berwawasan, dan 

berguna bagi Sang Pencipta, keluarga, dan masyarakat. 3) Membantu 

Tiptop-Youth yang didukung oleh PT BE-SMART mengembangkan 

kurikulum dan materi UP CAMP 09 serta menyusun program tindak lanjut 

(follow-up) seusai camp, agar bantuan yang diberikannya kepada para 

remaja menjadi lebih maksimal. Melalui program tindak lanjut (follow up) 

ini, diharapkan remaja dapat mentransfer apa yang telah dipelajarinya 

selama camp, dalam kehidupannya sehari-hari dan menjadikannya 

karakter baru mereka. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan penelitian ini akan disusun dalam lima bagian yang terdiri 

dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metodologi Penelitian, 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab V Kesimpulan dan Saran, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Bab I Pendahuluan 

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang penelitian, 

yaitu betapa mendesaknya untuk segera memikirkan perlakukan dan 

penanganan yang tepat bagi para remaja. Kemudian dilanjutkan dengan 

merumuskan masalah, menentukan tujuan penelitian, menyajikan 

manfaat penelitian, dan menjelaskan sistematika penulisan. 

2) Bab II Landasan Teori 

Merupakan bagian yang berisi teori-teori yang digunakan sebagai 

pendukung ide penelitian, yaitu tentang pentingnya camp serta 

keunggulannya bagi pengembangan diri remaja, keunggulan dua 

metode pembelajaran yang dipilih untuk dipakai di camp ini, yaitu 

metode pendidikan petualangan (adventure education) dan metode 

ceramah plus (enhancing lecturers), pentingnya refleksi diri dan cara 

melakukannya, tiga variabel pengembangan diri remaja, kerangka 

berpikir yang menjadi landasan penelitian ini, serta hipotesis penelitian. 

Ketiga variabel pengembangan diri remaja tersebut adalah sebagai 

berikut: 



 15 

a) Regulasi diri - berkaitan dengan diri remaja sendiri, supaya mereka 

bisa menjadi bintang yang bercahaya di dunia dengan meraih cita-

cita mereka. 

b) Perilaku prososial – berkaitan dengan sesama, yaitu berperan 

sebagai garam dunia dan terang dunia, melalui perbuatan-perbuatan 

mereka. 

c) Komunikasi terbuka dengan orangtua – berkaitan dengan hubungan 

positif antara remaja dengan orangtua, sehingga mereka bisa 

menampilkan teladan sebagai keluarga Allah. 

3) Bab III Metode Penelitian 

Memberikan gambaran tentang desain penelitian, prosedur penelitian, 

subyek penelitian, tempat dan waktu pengambilan data penelitian, 

pemaparan instrumen penelitian, dan tehnik pengolahan data untuk 

menganalisis data. 

 4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Membahas tentang data-data temuan, yang didapatkan dari analisis 

pretest dan posttest, rubrik dari tes tertulis dan refleksi, hasil 

wawancara, serta hasil evaluasi program UP CAMP 09.  

4) Bab V Kesimpulan dan Saran 

Menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian bagi kepentingan 

penelitian selanjutnya, juga bagi pelaksanaan program UP CAMP 09 

berikutnya. 

  




