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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Siswa sekolah dasar pada umumnya berusia 6-12 tahun.  Pada usia tersebut 

anak mengalami perkembangan fisik maupun psikologis. Perkembangan fisik 

yang optimal sangat penting bagi anak-anak usia sekolah dasar, sebab 

perkembangan fisik anak secara langsung maupun tak langsung memengaruhi 

perilaku anak sehari-hari. Secara langsung, perkembangan fisik ini menentukan 

keterampilan mereka dalam bergerak. Sedangkan secara tidak langsung 

perkembangan fisik memengaruhi cara siswa dalam memandang dirinya sendiri 

dan orang lain. Perkembangan fisik sendiri ditandai dengan bertambahnya tinggi 

badan, bertambahnya berat badan, perkembangan otak dan sistem saraf, organ-

organ indrawi, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan psikologis 

sendiri, menurut pendapat Montessori dalam Suryabrata (2012: 188), bahwa 

Periode II (anak usia 7-12 tahun) adalah periode rencana abstrak. Pada masa ini 

anak-anak mulai memperhatikan hal-hal kesusilaan, menilai perbuatan manusia 

atas dasar baik-buruk dan karenanya mulai timbul kata hatinya. Pada masa ini 

anak-anak sangat membutuhkan pendidikan kesusilaan serta butuh memperoleh 

pengertian bahwa orang lain berhak mendapatkan kebutuhannya.  

Menurut Sukmadinata (2007: 93-94) dalam perkembangannya anak 

memiliki sejumlah kebutuhan, baik kebutuhan fisik, intelektual, sosial, maupun 

afektif, berikut penjelasannya: Kebutuhan fisik berkenaan dengan kebugaran dan 

kesehatan serta pemenuhan kebutuhan pangan atau makan dan minum, sandang 

atau pakaian, dan papan atau  perumahan. Kebutuhan intelektual adalah 

kebutuhan yang berkenaan dengan pengembangan segi-segi intelektual. Bagi 

perkembangan segi-segi intelektualnya para peserta didik membutuhkan 

dukungan proses belajar, lingkungan sosial dan fasilitas yang kondusif. Proses 

pembelajaran bukan saja berkenaan dengan berpikir tahap rendah tetapi juga 

berpikir tahap menengah dan tinggi, seperti pembelajaran aplikatif, analisis 

sintesis, evaluatif, pemecahan masalah dan kreativitas. Kebutuhan Sosial adalah 
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kebutuhan akan terciptanya hubungan yang sehat dengan orang lain, baik dengan 

teman-temannya di sekolah, luar sekolah, dengan guru-guru, orang tua, saudara, 

maupun warga masyarakat lainnya. Hubungan yang sehat menjadi dasar 

sekaligus memberikan fasilitas bagi kelancaran interaksi. Kebutuhan afektif 

merupakan kebutuhan yang terkait dengan segi-segi emosional, sikap, minat, 

motivasi, dan lain-lain. Lingkungan dan proses pengembangan/belajar yang 

menyenangkan akan membangkitkan minat, motivasi dan sikap yang positif, 

sebaliknya lingkungan dan proses pengembangan/belajar yang tidak 

menyenangkan akan menurunkan minat, motivasi dan menumbuhkan sikap 

negatif. 

Jika siswa dalam pemenuhan kebutuhannya kurang baik, siswa dapat 

melakukan tindakan yang negatif, hal ini dapat mempengaruhi penilaian 

lingkungan terhadap dirinya dan dapat membuat dirinya terasingkan dan 

tersingkirkan dalam kelompok sebayanya. Pada akhirnya akan sulit bergaul 

dengan lingkungan kelasnya, dan cenderung akan dihindari karena teman 

sebayanya khawatir akan mendapatkan perlakuan negatif dari siswa tersebut.  

Permasalahan yang ditemukan di SDN 09 Ngringo adalah terdapat siswa 

yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kelas karena berperilaku 

negatif seperti memukul dan mencubit temannya, berkata kasar, menghina, 

mengejek, merusak benda milik sekolah dan milik teman-temannya hingga 

meminta paksa uang saku temannya, sehingga menyebabkan sakit fisik dan sakit 

hati. Hal ini mengakibatkan siswa yang berperilaku negatif dijauhi oleh teman-

temannya. Menurut pendapat Laksono (2016: 3010) Para siswa yang ditolak 

menunjukan perilaku mengganggu teman. seperti menghina, menuduh, menakut- 

nakuti membentak dan memukul teman, melendoti teman, memukul teman, 

mengusapkan liur ke teman, mengusapkan keringat ke teman, dan menjahili 

teman. Padahal siswa pada masa sekolah dasar wajib menjalani tugas-tugas 

perkembangan agar dalam perkembangannya dapat berjalan dengan baik. Tugas-

tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul pada saat atau suatu masa 

tertentu dari kehidupan individu, apabila berhasil akan menimbulkan rasa 

bahagia dan membawa arah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas 
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berikutnya, sementara kegagalan dalam melaksanakan tugas tersebut 

menimbulkan rasa tida bahagia, ditolak oleh lingkungan sekitar dan kesulitan 

dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Hosnan (2016: 49) menyatakan 

bahwa anak pada usia 6-12 tahun harus menjalani tugas-tugas perkembangan, 

yakni :  

“Belajar keterampilan fisik untuk permainan biasa; membentuk sikap sehat 

mengenai dirinya sendiri; belajar bergaul dengan teman-teman sebaya; 

belajar peranan yang sesuai dengan jenisnya; membentuk keterampilan 

dasar membaca, menulis, dan berhitung; membentuk konsep hati nurani, 

nilai moral dan nilai sosial; memperoleh kebebasan pribadi; membentuk 

sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga.” 

 

Menurut penjelasan Hosnan di atas diantaranya menjelaskan bahwa anak 

harus belajar bergaul dengan teman sebayanya. Jika anak yang berperilaku 

negatif ini dijauhi temannya maka anak tersebut tidak dapat bergaul dengan 

teman sebayanya dan dapat mengganggu perkembangan individu anak dan akan 

menjadi sebuah masalah karena anak ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kelasnya. Maka dari itu perlu peran guru dalam menangani masalah 

seperti ini.  

Menurut pendapat Vidyanagar (2016: 127) menyatakan bahwa 

penyesuaian diri sangat penting dalam membawa seseorang ke dalam 

lingkungan. Selain usaha dari siswa sendiri untuk menyesuaikan diri, juga perlu 

dukungan dari orang tua, guru dan dunia pendidikan. Orang tua berperan penting 

dalam membantu penyesuaian diri anak di dalam kehidupan di lingkungan 

rumah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu guru juga berperan penting 

dalam membantu penyesuaian diri siswa di sekolah. Dunia pendidikan pun juga 

turut berperan dalam penyesuaian diri siswa melalui penyediaan sarana dan 

prasarana kepada siswa. Guru selain berperan sebagai pengajar juga berperan 

sebagai pendidik dan pembimbing. Bentuk peran guru sebagai pengajar yakni 

berupa transfer ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada semua siswa. Kemudian 

bentuk peran guru sebagai pendidik yakni berupa contoh terbaik sebagai 

individu yang digugu dan ditiru. Sedangkan peran guru sebagai pembimbing 

adalah peran yang sangat penting, guru harus memberikan bantuan yang 
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dibutuhkan siswa dalam upaya penyesuaian dirinya dengan lingkungan sekolah 

dan juga membantu siswa dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Guru 

dalam membimbing dapat melalui sebuah bimbingan maupun sebuah konseling. 

Bimbingan dan konseling menetapkan salah satu layanan konseling 

kelompok yang diselenggarakan di sekolah. Layanan konseling kelompok adalah 

suatu upaya pemberian bantuan kepada siswa dalam suasana kelompok yang 

bersifat pencegahan dan penyembuhan. Melalui layanan konseling kelompok ini 

dapat membentuk sikap dan perilaku yang baik sehingga siswa dapat 

berkembang secara optimal. Konseling kelompok bersifat memberikan 

kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, dalam arti bahwa 

konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk 

membuat perubahan-perubahan atau bertindak dengan memanfaatkan potensi 

secara maksimal. 

Hal tersebut diatas senada dengan apa yang dikatakan Tohirin (2007: 170) 

yang menyatakan bahwa layanan koseling kelompok merupakan suatu cara 

memberikan bantuan (bimbingan) kepada siswa melalui kegiatan kelompok. 

Dalam layanan konseling kelompok, aktivitas dan dinamika kelompok harus 

diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan 

atau pemecahan masalah peserta didik yang menjadi peserta layanan. Dalam 

layanan konseling kelompok dibahas melalui suasana dinamika kelompok secara 

intens dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota kelompok di bawah 

bimbingan pemimpin kelompok (pembimbing atau konselor).  

Berdasarkan deskripsi diatas layanan konseling kelompok dapat dimaknai 

sebagai suatu upaya pembimbing atau konselor membantu memecahkan 

masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok 

melalui kegiatan kelompok agar tercapai perkembangan yang optimal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berjudul “PENERAPAN KONSELING 

KELOMPOK BAGI SISWA YANG BERPERILAKU NEGATIF DALAM 

PENYESUAIAN DIRI DENGAN LINGKUNGAN KELAS 5 SDN 09 

NGRINGO, JATEN, KARANGANYAR” 
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B. Rumusan Masalah 

a. Apa saja perilaku negatif yang ada pada siswa kelas 5 SDN 09 Ngringo, 

Jaten, Karanganyar ?  

b. Bagaimana cara mengatasi perilaku negatif siswa kelas 5 SDN 09 Ngringo, 

Jaten, Karanganyar ? 

c. Bagaimana cara menerapkan konseling kelompok pada siswa yang 

berperilaku negatif di sekolah? 

d. Bagaimana hasil penerapan konseling kelompok yang telah diterapkan pada 

siswa yang berperilaku negatif dalam penyesuaiannya dengan lingkungan 

kelas 5 SDN 09 Ngringo, Jaten, Karanganyar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui perilaku negatif yang ada pada siswa kelas 5 SDN 09 Ngringo, 

Jaten, Karanganyar 

b. Mengetahui cara mengatasi perilaku negatif siswa kelas 5 SDN 09 Ngringo, 

Jaten, Karanganyar. 

c. Mengetahui cara menerapkan konseling kelompok pada siswa yang 

berperilaku negatif siswa kelas 5 SDN 09 Ngringo, Jaten, Karanganyar. 

d. Mengetahui hasil penerapan konseling kelompok yang telah diterapkan pada 

siswa yang berperilaku negatif dalam penyesuaiannya dengan lingkungan 

kelas 5 SDN 09 Ngringo, Jaten, Karanganyar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang anak yang memiliki perilaku negatif di sekolah pada 

siswa Kelas V SDN 09 Ngringo, Jaten, Karanganyar ini diharapkan dapat 

memberi kegunaan bagi semua personal sekolah yang berhubungan dengan 

bimbingan dan konseling di sekolah. 

a. Manfaat Teoritis 

1) Memberi masukan kepada guru secara konkrit tentang cara mengatasi anak 

yang berperilaku negatif di sekolah. 
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2) Menjadi bahan pemikiran bagi guru dalam menciptakan hubungan sosial 

yang dinamis di sekolah. 

3) Memberikan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Memberikan masukan kepada kepala sekolah dalam menentukan 

kebijakan yang akan dilakukan. 

2) Memberi masukan kepada guru tentang cara mengatasi anak yang 

berperilaku negatif di sekolah. 

3) Bahan masukan dan pertimbangan para guru dan orang tua siswa agar 

dapat membimbing putra-putrinya di lingkungan sekolah maupun 

keluaSrga. 


