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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI no. 20 Tahun 

2003 tentang Drikjend Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1). Tujuan 

pendidikan secara umum menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak 

didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal, 

sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai 

dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat. 

Siswa diharapkan dan dituntut untuk bersikap, berpikir dan berlaku 

sesuai dengan tuntutan lingkungannya, serta eksistensinya sebagai seorang 

siswa, sehingga siswa dapat memandang tatanan dan situasi dengan positif. 

Hal ini berarti adanya kemampuan mengenal diri sendiri disertai adanya usaha 

memperoleh citra diri yang stabil, mencegah timbulnya perilaku yang tidak 

wajar sekaligus menanamkan  perilaku positif dalam diri siswa. Adakalanya 

siswa mengalami kesulitan dalam mengkondisikan sikap, berpikir dan 

menentukan dirinya secara positif. Siswa yang mengalami hal seperti ini, ada 
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kemungkinan kecerdasan emosionalnya kurang (Sunarto dan Hartono, 2002). 

Suryabrata (1990) menyatakan dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, 

remaja terlalu menambahkan kemandirian, dalam arti menilai dirinya cukup 

mampu untuk mengatasi problem kehidupan, kebanyakan akan menghadapi 

sebagai masalah terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku 

yang tidak wajar dan semacamnya. 

Coper dan Swat (1998) berpendapat bahwa kecerdasan emosional 

memotivasi untuk manfaat dan potensi unik serta mengaktifkan aspirasi, 

nilai – nilai mengubah dari yang, kita fikirkan menjadi kita jalani 

(http://hausbukublogspot.com/12/3 2012). Kecerdasan emosionl adalah 

kemampuan merasakan, memahami secara efektif menerapkan daya, 

kepekaan daya dan kepekaan emosi sebagi sumber emosi, informasi, 

koneksi dan pengaruh yang manusiawi (Coper dan Swat,1998). Kecerdasan 

emosional sebagi himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan 

kemampuan memantau perasaan dan emosi baik pada diri sendiri maupun 

pada orang lain. Memilah – milah semua dan menggunakan informasi untuk 

membimbing pikiran dan tindakan (Shapiro,1998). Kecerdasan emosional 

adalah kemampuan untuk memotivasi untuk diri sendiri bertahan untuk 

menghadapi frustasi (Goleman,2002). 

Prayitno dan Anti (1999), mengatakan manusia seutuhya itu adalah 

mereka yang mampu menciptakan dan memperoleh kesenangan dan 

kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan bagi lingkungannya. Berkat 

http://hausbukublogspot.com/
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pengembangan optimal segenap potensi yang ada pada dirinya (dimensi ke 

individuan), seiring dengan perkembangan aturan dan ketentuan yang 

berlaku (dimensi kesusilaan) dan segala sesuatu dikaitkan dengan 

pertanggung jawaban atas segenap aspek kehidupannya di dunia terhadap 

kehidupan akhirat kelak (dimensi keagamaan). 

Salovey dan Mayer (1990) mengatakan bahwa suatu kecerdasan sosial 

berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memantau baik emosi-dirinya 

maupun emosi orang lain, dan juga kemampuannya dalam membedakan 

emosi-dirinya dengan emosi orang lain, dimana kemampuan ini digunakannya 

untuk mengarahkan pola pikir dan perilakunya. 

Remaja sangat ingin diterima oleh kelompoknya, karenanya apabila ia 

merasa gagal dan merasa disisihkan oleh kelompoknya, remaja akan merasa 

kecewa sekali dan kesepian. Mereka juga mengalami kecemasan-kecemasan 

dalam hal bagaimana bertingkah laku dengan baik, bagaimana agar mereka 

cukup populer dikalangan kawan-kawannya dan disukai tiap orang. Semua 

keinginan-keinginan ini membuat mereka menjadi tegang dan emosional. 

Makmun (2006) mengatakan kecerdasan emosional bawaan bisa berkembang 

atau rusak. Hal ini tergantung pada pengaruh yang diperoleh anak pada masa 

kecil atau pada masa remaja. Pengaruh ini bisa datang dari orang tua, keluarga 

atau sekolah. 

Untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa malalui bimbingan 

kelompok dilakukan dengan memberikan pengenalan tentang jenis-jenis 
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emosi, sehingga siswa dapat mengenali emosinya. Kemudian dilanjutkan 

dengan bagaimana siswa dapat mengelola emosi negatifnya yaitu mengetahui 

dampak dari emosi negatif terhadap dirinya dan orang lain. 

Menurut Gazda (1978) bimbingan kelompok adalah layanan 

bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Bimbingan kelompok 

di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk 

membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Gazda juga 

menyebutkan bahwa bimbingan kelompok diselenggarakan untuk  

memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional (bimbingan 

kejuruan), dan social. 

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada 

individu sebagai klien secara berkesinambungan agar individu tersebut 

dapat/mampu mengenal dirinya dan dapat mengatasi masalah-masalah yang 

dialaminya serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri demi masa 

depan, dan mencapai kehidupan efektif sehari-hari untuk mencapai tujuan 

tersebut 

Tujuan khusus bimbingan kelompok membahas topik-topik tertentu 

yang mengandung permasalahan yang aktual (hangat), penting dan menjadi 

perhatian peserta, seperti masalah kecerdasan emosi. Melalui dinamika 

kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong 

pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang 
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menjunjung diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini 

berkomunikasi, verbal maupun non verbal ditingkatkan. 

Pelaksanaan Bimbingan Kelompok di SMA Negeri 7 Medan melalui 

satuan layanan yang diberikan bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan 

emosi siswa, yakni agar siswa semakin dapat mengenali diri dan emosinya 

sendiri serta mampu mengembangkan hidup pribadinya. Pembimbing 

mengadakan pertemuan dengan siswa yang bertujuan membantu siswa 

mengatasi masalah pribadi yang dihadapi, sebagai akibat kurang mampu 

menyesuaikan diri dengan sekolah, teman, belajar maupun dengan 

keinginannya sendiri. 

Di SMU Negeri 7 Medan masih ditemuai siswa yang mengalami hal 

yang sama seperti yang dihadapi remaja lainnya, yaitu mereka kurang 

mengenali perasaannya ketika perasaan itu terjadi, kurang mampu menangani 

perasaan, menata perasaan atau emosi untuk mencapai tujuan. Hal ini sangat 

menganggu siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah, siswa 

cenderung tidak mampu mengendalikan emosinya. Contoh perilaku siswa 

yang ditunjukkan pada saat emosi tidak dapat dikendalikan diantaranya: 

marah tanpa sebab yang jelas, meninggalkan kelas ketika jam pelajaran 

berlangsung, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, melawan guru, melawan 

orang tua, mau menang sendiri, berkelahi, cabut dari sekolah, merusak 

peralatan sekolah, mencuri barang teman atau orang lain, kebut-kebutan 
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dijalan, meninggalkan rumah, terlibat dengan geng negatif dan perilaku 

negatif lainnya. 

Prayitno dan Anti (1999) menyatakan permasalahan yang dihadapi 

siswa di sekolah sering kali tidak dapat dihindari, mesti dengan pengajaran 

yang baik sekalipun. Hal ini terlebih lagi disebabkan karena sumber – sumber 

permasalan siswa banyak terletak di luar sekolah. Dalam kaitan itu, 

permasalahan siswa tidak boleh dibiarkan begitu saja. Apabila misi sekolah 

adalah menyediakan pelayanan yang luas untuk secara efektif membantu 

siswa mencapai tujuan – tujuan perkembangannya dan mengatasi 

permasalahannya, maka segenap kegiatan dan kemudahan yang di 

selenggarakan sekolah perlu diarahkan. Disinal perlu layanan bimbingan 

kelompok yaitu untuk mengacu siswa pada perkembangannya yang melimputi 

keempat dimensi kemanusiaan dalam rangka mewujudkan manusia seutuhnya 

dan Singgih, (2003) mengatakan bahwa ketidak seimbangan secara 

keseluruhan terutama keadaan emosi yang lebih. Berubahnya 

emosionalitasnya, berubahnya suasana hati yang tidak dapat teramalkan 

sebelumnya menyulitkan orang lain mengadakan pendekatan. Labilitas remaja 

menyebabkan kurang tercapainya pengertian orang lain akan diri pribadi 

remaja. Suasana hati remaja yang labil, kurang mampu mengendalikan emosi 

(kecerdasan emosi kurang kuat), memerlukan uluran tangan orang lain dengan 

penuh tanggung jawab (guru BK), supaya remaja tidak terperosok lebih dalam 

atau terjerumus dalam perbuatan nekat di kelas, sehingga siswa mampu 

mengendalikan diri dalam mengolah emosionalnya, baik dilingkungan 
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masyarakat maupun sekolah. Dapat dilihat dari kemampuan siswa mengikuti 

peraturan sekolah, seperti datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat 

waktu dan mampu  mengontrol sikap. 

Berdasarkan paparan di atas dan fakta yang telah ditemui, peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh layanan bimbingan 

kelompok terhadap peningkatkan kecerdasan emosional siswa di SMA Negeri 

7 Medan”. 

B. Identifikasi Masalah 

Kurangnya kecerdasan emosional siswa dapat menyebabkan timbulnya 

masalah bagi siswa, yaitu kurang mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekolah, teman, dalam belajar maupun dengan keinginan sendiri. 

Terdapat beberapa cara dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa 

yaitu memberikan pengenalan terhadap jenis-jenis emosi, memberikan bacaan 

cara mengelola emosi, melakukan bimbingan kelompok. 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup yang dapat meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa, maka dalam penelitian ini peneliti mambatasi pada 

“pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap peningkatkan kecerdasan 

emosional siswa”. 

 

D. Rumusan Masalah 
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Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh layanan bimbingan 

kelompok terhadap peningkatan kecerdasan emosional siswa kelas XII di 

SMA Negeri 7 Medan Tahun Ajaran 2012/2013. Secara khusus masalah ini 

dirumuskan sebagai berikut: “Apakah kecerdasan emosional siswa kelas XI 

SMA Negeri 7 Medan Tahun Ajaran 2011/2012 lebih tinggi sesudah 

dilakukan layanan bimbingan kelompok daripada sebelum diberikan layanan 

bimbingan kelompok”. 

E. Tujuan Penelitian. 

Untuk mengetahui pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap 

peningkatan kecerdasan emosional siswa kelas XII IPS III di SMA Negeri 7 

Medan Tahun Ajaran 2012/2013, sesudah dilakukan bimbingan kelompok. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, proses penelitian ini memberi pengalaman ilmiah dalam 

kegiatan meneliti. 

2. Bagi siswa penelitian ini menambah pengetahuan siswa  tentang cara 

mengembangkan kecerdasan emosional. 

3. Bagi guru pembimbing, hasil penelitian ini menambah pengalaman 

membimbing kecerdasan emosi siswa. 
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4. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan pada kepala sekolah dan guru di 

SMA Negeri 7 Medan dalam usaha meningkatkan kecerdasan emosional 

siswa. 

5. Bagi pembaca, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi mengenai 

pengaruh bimbingan kelompok terhadap meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa.  

 


