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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Tujuan Nasional Pendidikan yaitu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sebuah 

bangsa pasti sangat mendambakan memiliki masyarakat yang cerdas, kreatif, dan 

berprestasi. Dengan demikian maka dapat membuat negara tersebut disegani oleh 

negara lain. Akan tetapi kecerdasan tanpa moral maka seperti raga tanpa nyawa. 

Sebuah negara lama-lama akan mati apabila moral masyarakatnya dipandang buruk 

oleh negara lain. Oleh karena itu pendidikan karakter wajib diajarkan sejak dini, 

karena moral pemuda menajadi penentu masa depan bangsa. 

Dimana pun tempatnya haruslah terdapat pengajaran mengenai pendidikan 

karakter, baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan 

karakter di lingkungan keluarga tentunya diajarkan oleh kedua orang tua, karena 

orang tua merupakan guru pertama bagi seorang anak. Pendidikan karakter di 

sekolah diajarkan oleh guru maupaun semua warga sekolah. sedangkan pada 

kehidupan masyarakat maka setiap anggota masyarakat wajib memberikan 

pengajaran mengenai pendidikan karakter. 

Pengajaran mengenai pendidikan karakter di sekolah menjadi tanggung jawab 

guru, bahkan saat ini terdapat guru khusus bimbingan yang bertugas memberikan 

bimbingan terhadap siswa yang bermasalah dan siswa yang ingin mengembangkan 

potensinya.. Menurut Salahudin (2010:15) bimbingan pada prinsipnya “adalah 

proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau 

beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan 

pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan 

menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan 

berdasarkan norma-norma yang berlaku”. Akan tetapi pada saat ini belum terdapat 

guru bimbingan di Sekolah Dasar, sehingga  guru kelas atau guru mata pelajaran 

merangkap menjadi guru bimbingan.. 

Permasalahan yang dihadapi oleh guru diantaranya mengenai perilaku siswa. 

Pada kajian ini peneliti focus pada siswa yang berperilaku agresif. Menurut Sears 
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dkk (1994:3) agresi “merupakan perilaku yang melukai orang lain“. Perilaku agresif 

yang ditunjukkan siswa yaitu secara verbal dan non verbal. Penyebab munculnya 

agresi yaitu karena pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lalui. Beberapa 

peristiwa yang dapat menjadikan seorang anak berperilaku agresif yaitu, melihat 

tawuran, memainkan permainan yang berbentuk kekerasan (perang), adanya 

kekerasan dalam rumah tangga, dsb.  

Munculnya perilaku agresif disebabkan adanya beberapa hal. Menurut Singh 

(2016:95), “the mass media has had a truly profound effect on these children. Dr. 

Goldstein highlights three different consequences that children face after significant 

exposure to violent media such as television, movies, magazines, comic, books and 

video games”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa media masa merupakan 

salah satu penyebab munculnya perilaku agresif. Seorang dokter bernama Dr. 

Goldstein telah memberikan penjelasan bahwa seorang anak akan berubah 

perilakunya secara signifikan karena terpengaruh adanya kekerasan dalam media 

sosial, seperti tv, film, buku, dan video game. 

Perilaku agresif muncul dengan beberapa macam. Seperti yang dijelaskan oleh 

Rahman (2014; 204) bahwa agresi dapat dibedakan berdasarkan bagaimana perilaku 

tersebut dilakukan, diantaranya : (1) secara langsung atau tidak langsung, (2) secara 

aktif atau pasif, (3) melalui verbal atau fisik.  Sesuai dengan perilaku agresif yang 

ditunjukkan oleh siswa tersebut. Perilaku agresif yang muncul diantaranya perilaku 

agresif secara verbal,yaitu dengan berteriak tanpa sebab, berkata kotor. Sedangkan 

perilaku agresif secara fisik yang ditunjukkan oleh siswa yaitu dengan berkelahi.  

Peran orang tua dalam hal ini sangatlah berpengaruh, karena siswa lebih banyak 

menghabiskan waktu dirumah. Orang tua harus memberikan pengawasan kepada 

anaknya mengenai apa yang dilihat, dimainkan, dan dilakukan. Orang tua dan 

sekolah juga harus berkolaborasi, untuk membimbing dan memberikan pengawasan 

kepada anak. diharapkan dengan adanya kerjasama antara sekolah dengan orang tua 

keadaan siswa yang berperilaku agresif dapat perlahan berkurang. 

SD Muhammadiyah 19 Kemlayan merupakan sekolah tempat peneliti 

melaksanakan magang. Pada saat magang ketiga peniliti menjumpai adanya siswa 
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kelas 2 yang sering kali membuat onar. Perilaku agresif yang ditunjukkan misalnya 

saja berkata kotor, meludahi temannya, berkelahi, membuang alat tulis temannya, 

dsb. berdasarkan hasil pengamatan pada saat magang bentuk tindakan yang 

dilakukan oleh guru kelas yaitu dengan menasehati siswa, meminta mengambil 

benda yang dibuang siswa, menyuruh siswa untuk meminta maaf kepada temannya,  

dan apabila sudah tidak dapat ditoleransi guru membawa siswa ke kantor guru dan 

membiarkan siswa tersebut sendiri. 

Penyebab munculnya perilaku agresif pada siswa kelas 2 berdasarkan hasil 

wawancara, diantaranya berasal dari faktor keluarga. Kurangnya perhatian dari 

orang tua menjadi faktor utama. Pada saat ini siswa tidak tinggal bersama kedua 

orang tuanya, akan tetapi tinggal dengan neneknya. Pemberian bimbingan yang 

kurang tepat juga menjadi faktor munculnya perilaku agresif pada siswa. Siswa 

sering kali diancam untuk diberi hukuman akan tetapi pada akhirnya tidak benar-

benar dilaksanakan. Siswa juga sering mendengar kata-kata kasar, sehingga pada 

saat di sekolah siswa menerapkannya pada teman-temannya. 

Peneliti ingin mengetahui bentuk tindakan lain yang dilakukan oleh sekolah 

khususnya yaitu guru kelas 2 dalam hal untuk menghadapi siswa tersebut. Tidak 

hanya dari guru, akan tetapi dari orang tua maupun wali siswa. Mengetahui perilaku 

siswa ketika berada disekolah yang telah dijelaskan maka peneliti ingin mengetahui 

bentuk bimbingan yang diberikan oleh orang tua. Peneliti juga ingin mengetahui 

bagaimana keseharian siswa ketika berada di rumah. 

Melalui kegiatan wawancara kepada guru dan orang tua atau wali siswa maka 

diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bentuk bimbingan yang 

diberikan kepada siswa yang berperilaku agresif tersebut. Tidak hanya dengan 

wawancara, tetapi peneliti juga melakukan observasi ke SD Muhammadiyah 19 

Kemlayan guna mencari data mengenai siswa tersebut. Dengan melakukan 

observasi maka peneliti dapat mengetahui secara langsung hal-hal yang sebelumnya 

tidak diketahui oleh peneliti. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

judul “IMPLEMENTASI BIMBINGAN ANTARA SEKOLAH DAN ORANGTUA 

PADA SISWA AGRESIF KELAS 2 SD MUHAMMADIYAH 19 KEMLAYAN 

TAHUN 2016/2017” 

B. RUMUSAN MASALAH 

a. Bagaimana peran guru dalam memberikan bimbingan terhadap siswa agresif 

yang terdapat pada kelas 2 SD Muhammadiyah 19 Kemlayan ? 

b. Bagaimana peran orang tua dalam memberikan bimbingan terhadap anak agresif 

yang terdapat pada kelas 2 SD Muhammadiyah 19 Kemlayan ? 

c. Bagaimana kerja sama orang tua dan guru dalam memberikan bimbingan 

terhadap anak agresif yang terdapat pada kelas 2 SD Muhammadiyah 19 

Kemlayan ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

a. Untuk mendeskripsikan peran guru dalam memberikan bimbingan terhadap 

siswa agresif yang terdapat pada kelas 2 SD Muhammadiyah 19 Kemlayan. 

b. Untuk mendekripsikan peran orang tua dalam memberikan bimbingan terhadap 

anak agresif yang terdapat pada kelas 2 SD Muhammadiyah 19 Kemlayan. 

c. Untuk mendeskripsikan kerja sama orang tua dan guru dalam memberikan 

bimbingan terhadap anak agresif yang terdapat pada kelas 2 SD Muhammadiyah 

19 Kemlayan. 

D. MANFAAT PENELITIAN  

a. Manfaat penelitian secara teoritis 

 Merupakan sumbangan bagi pengembangan pemberian bimbingan terhadap 

siswa yang memiliki perilaku agresif 

b. Manfaat penelitian secara praktis 

1) Bagi Guru 

Hasil penelitian dapat dimanfaatkan guru untuk memberian bimbingan 

secara maksimal kepada siswa yang berperilaku agresif. 

2) Bagi Siswa 
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 Siswa berperilaku lebih baik kepada warga sekolah, terutama teman 

sejawatnya. 

3) Bagi Peneliti  

a) Mendapatkan ilmu tentang penerapan bmbingan kepada siswa 

b) Menambah wawasan peneliti mengenai penerapan bimbingan kolaborasi 

yang dilakukan oleh guru dan orang tua. 

 

 

 


