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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Strategi bimbingan konseling merupakan serangkaian kegiatan yang 

disusun secara sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

permasalahan peserta didik. Secara umum, masalah-masalah yang dihadapi 

peserta didik adalah masalah pribadi, masalah belajar, masalah pendidikan, 

masalah sosial, dan lain sebagainya.
1
 Permasalahan yang dialami peserta didik 

di sekolah seringkali tidak dapat dihindari, meski dengan pengajaran akhlak 

terpuji sekalipun. Hal ini disebabkan karena sumber-sumber permasalahan 

peserta didik banyak yang berasal dari luar lingkungan sekolah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Reni (2008), didapatkan hasil 

bahwa remaja yang memiliki kecerdasan emosional rendah akan cenderung 

depresi. Selain itu juga remaja yang mempunyai masalah dalam kecerdasan 

emosi, akan sulit belajar, bergaul, tidak dapat mengontrol emosi, dan mudah 

sekali terjerumus pada hal-hal yang negatif. Hal negatif tersebut berupa 

kenakalan-kenakalan remaja seperti membolos sekolah, merokok, keluyuran, 

perkelahian secara perorangan atau kelompok, mabuk-mabukan, pemerasan, 

pencurian, perampokan, penganiayaan, dan penyalahgunaan obat-obat 

terlarang.
2
 Ditambah lagi dengan data Dinas Sosial tahun 2000 menyatakan 
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kurang lebih 90% korban penyalahgunaan narkotika adalah kelompok remaja. 

Menurut lembaga survei Indonesia sebanyak 13,2% dari total keseluruhan 

perokok adalah remaja dan sebagai peringkat pertama tertinggi perokok remaja 

di dunia.
3
 

Kemampuan dalam mengatur emosi peserta didik memerlukan sebuah 

program bimbingan dan konseling yang tepat untuk menumbuhkan kecerdasan 

emosional peserta didik. Dalam hal ini, kecerdasan emosional nantinya mampu 

memberi dampak positif terhadap kemampuan peserta didik dalam mengelola 

emosinya. Sehingga peserta didik mampu mengatasi segala masalah yang 

dihadapi secara dewasa, bukan atas dasar pemikiran sesaat 

SMP Al Islam Kartasura memiliki peserta didik yang heterogen, dalam 

hal ini memiliki kecerdasan emosional yang berbeda satu dengan yang lain 

karena proses pendidikan yang berlangsung di keluarga dan masyarakat. Selain 

itu, program bimbingan dan konseling dalam upaya mengembangkan 

kecerdasan emosional dilakukan secara kekeluargaan sehingga peserta didik 

bebas berekspresi terhadap masalah yang sedang dihadapinya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi kecerdasan emosional peserta didik di SMP Al Islam 

Kartasura? 
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2. Bagaimana strategi guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional peserta didik di SMP Al Islam Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan: 

1. Kondisi kecerdasan emosional peserta didik di SMP Al Islam Kartasura. 

2. Strategi guru bimbingan dan konseling dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional peserta didik di SMP Al Islam Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan:  

1. Manfaat penelitian secara teoritis adalah dapat menambah wacana keilmuan 

dalam pendidikan, dan diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan 

sebagai acuan untuk penelitian yang sama. 

2. Manfaat penelitian secara praktis adalah dapat memberikan masukan bagi 

guru bimbingan dan konseling di SMP Al Islam Kartasura, dan sebagai 

rujukan bagi peneliti selanjutnya. 


