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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan UU No.20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.   

Dalam kurikulum kaitan bimbingan konseling dan pendidikan sebagai suatu 

proses tercapainya kompetensi perkembangan peserta didik secara optimal 

dengan pola perilaku yang diharapkan, yang meliputi pengembangan diri, 

menerima, mengarahkan, merealisasikan dan mengambil keputusan  dirinya 

secara bertanggung jawab, sehingga mencapai kebahagiaan dan kesuksesan 

dalam hidupnya. Sesuai arah kurikulum 2013, paradigma bimbingan konseling 

memandang bahwa setiap peserta didik/konseli memiliki potensi untuk 

berkembang secara optimal. Layanan bimbingan konseling dalam implementasi 

kurikulum 2013 dilaksanakan oleh konselor dan guru bimbingan konseling 

sesuai dengan tugas pokoknya dalam upaya membantu tercapainya tujuan 

pendidikan nasional, khususnya membantu peserta didik/konseli mencapai 

pengembangan diri yang mandiri, sukses dan bahagia dalam hidupnya. Untuk 

mencapai perkembangan peserta didik/konseli secara optimal diperlukan 

kolaborasi dan sinergisitas  dari layanan administrasi dan supervisi, layanan 

intruksional dan layanan bimbingan konseling. Kenyataan inilah layanan 

bimbingan konseling sebagai bagian integral dalam pendidikan di sekolah yang 

berfungsi membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah belajar, masalah 

pribadi yang berpengaruh pada kebutuhan belajar. 
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 Berbagai rencana perwujudan pendidikan yang terkait dengan 

pengembangan potensi maupun pengembangan diri peserta didik tersebut 

diharapkan terjadinya suatu proses perubahan, baik lahir maupun batin dan 

perubahan tersebut bersifat positif yang menuju perbaikan.Salah satu upaya 

pengembangan potensi manusia itu melalui jalur pendidikan, baik formal 

maupun informal yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan individu 

melalui kegiatan layanan bimbingan konseling.  

Pengembangan kompetensi/potensi hidup memerlukan sistem layanan 

pendidikan pada satuan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan layanan 

pembelajaran mata pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga 

layanan khusus yang bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan 

konseling. Berbagai layanan aktivitas bimbingan konseling diupayakan dapat 

memberikan dampak yang positif serta memfasilitasi peserta didik secara 

sistematik, terprogram dan kolaboratif agar peserta didik dapat mencapai 

pengembangan yang diharapkan. 

Beberapa dasawarsa yang lalu sampai sekarang di Indonesia  masih 

mementingkan proses belajar yang mengutamakan pengembangan kecerdasan 

intelektual, hendaknya sekarang makin disadari terhadap pentingnya aspek 

kecerdasan emosional yang harus dipupuk sejak dini. Untuk keperluan itu 

layanan bimbingan sejak dini bagi tenaga pendidik memang sangat terasa. 

Pengembangan potensi siswa sangat penting, terutama pada layanan 

pengembangan diri siswa yang terkait dengan proses belajar  dan  kecerdasan 

emosional siswa. Individu/siswa bersifat unik bahwa individu tidak ada yang sama 

persis dalam aspek jasmani,maupun rohani. Perbedaan tersebut merupakan dari 

faktor bawaan maupun lingkungan. Adanya berbagai perbedaan dari faktor bawaan 

atau lingkungan ternyata  menimbulkan masalah secara pribadi dan sosial siswa di 

sekolah. Masalah yang timbul seperti perbedaan kecerdasan, tingkah laku, budaya, 

hasil prestasi belajar, ketrampilan dan sebagainya. Maka dari itu, di sekolah harus 

melaksanakan bimbingan konseling yang dilaksanakan guru kelas atau guru 

pembimbing
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agar potensi peserta didik berkembang dari psikis dan akademik secara optimal.  

Layanan bimbingan konseling sangat diperlukan di sekolah terutama dalam 

memberikan layanan pengembangan pribadi yaitu bimbingan belajar dan 

kecerdasan emosional siswa. Layanan bimbingan belajar dari guru bertujuan  

untuk memberikan pengembangan siswa dalam mencapai prestasinya, 

sedangkan kecerdasan emosional sebagai pelengkap dan penyeimbang 

kecerdasan kognitif siswa untuk kunci keberhasilan mencapai prestasinya secara 

optimal. Apabila hanya layanan bimbingan belajar saja yang diberikan maka 

kecerdasan emosionalnya siswa tidak akan berkembang bahkan akan menjadi 

pengaruh buruk pada masa yang akan datang. 

Kaitannya dengan hubungan tersebut maka upaya untuk mengembangkan 

kecerdasan emosional siswa di sekolah dasar patut diperhatikan karena secara 

psikologis bukan pikiran rasional saja yang dapat membantu siswa mengalami 

perkembangan, tetapi kecerdasan emosional juga memberi dampak efektif. Hal 

ini melihat bahwa masa anak 6-11 tahun (siswa sekolah dasar) merupakan saat 

yang tepat untuk menerima dan menyerap informasi-informasi baru. Hal tersebut 

juga dijelaskan oleh Goleman (1998: 4) mengatakan bahwa “betapa berbahaya 

jika krisis  emosi terjadi pada diri dan lingkungan kita. Karenanya, diperlukan  

perhatian yang sangat serius terhadap kecerdasan emosional, terlebih karena 

kecerdasan tersebut menjadi faktor yang lebih banyak menentukan kesuksesan 

seseorang ketimbang kecerdasan IQ”.Ada 3 unsur yang perlu dipahami dari 

pendapat Goleman, yang berkaitan denganpandangan kecerdasan emosional 

yaitu a) krisis emosi akan membahayakan diri kita dan lingkungan, b) krisis 

kecerdasan emosional patut diperhatikan (orang tua, guru, ahli), c) kecerdasan 

emosional sebagai penentu kesuksesan seseorang ketimbang kecerdasan IQ 

(kecerdasan intelektual). 

Masalah kecerdasan emosional pada anak sering kali diabaikan oleh para 

orang tua, karena kurangnya pengetahuan para orang tua akan pentingnya 

kecerdasan emosional/EQ itu sendiri yang menyebabkan mereka tidak terlalu 

memperhatikan atau bahkan membiarkan saja dengan sendirinya perkembangan 

kecerdasan emosional/EQ itu terjadi. Maka dari itu sangat penting sekolah 
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membantu mengembangkan kecerdasan emosional siswa, apabila kecerdasan 

emosional siswa dibiarkan berkembang sendiri tanpa motivasi atau bimbingan 

guru maka akan membahayakan psikis individu/siswa. 

Idealnya pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah haruslah sama 

antara program dengan praktek, tetapi dalam kenyataan pelaksanaan bimbingan 

di sekolah tidak sesuai antara program dan praktek di lapangan, tidak terkecuali 

di SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di 

SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta bertujuan untuk membantu siswa dalam 

proses pengembangan diri mengenai bimbingan belajar dan kecerdasan 

emosional (emotional inteligence). Guru kelas dan guru khusus bimbingan 

konseling SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta saling bekerja sama dalam 

membimbing dan mengembangkan kepribadian peserta didiknya, seperti 

memberikan layanan bimbingan belajar dan kecerdasan emosional.  

Beberapa hambatan pengembangan dirisiswa SD Al Islam  2 Jamsaren 

Surakarta yaitu beberapa siswa mengalami kesulitan dalam belajarsehingga 

terjadi remidi yang disebabkan dari beberapa faktor internal dan eksternal. 

Selain itu, terdapat siswa yang sangat agresif, kurang percaya diri, kurangnya 

motivasi diri. Siswa yang agresif tersebut sangat mengganggu temanya dalam 

belajar, sehingga guru juga merasa tidak di hargai dalam mengajar. Selain itu, 

ada siswa yang kurang percaya diri untuk melakukan berbagai hal yang 

berkaitan dengan kemajuan dirinya,seperti mengenali minat dan bakatnya.  

Berbagai masalah yang muncul dari individu/siswa, guru kelas/guru 

pembimbing sebaiknya bertindak untuk mengatasi masalah tersebut secara 

efektif. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi maka siswa seterusnya akan 

berperilaku/bertindak dengan kebiasaan dan kemampuan belajarnya tidak 

berkembang secara optimal. 

Berdasarkan pernyataan diatas seorang guru tidak hanya bertugas sebagai 

transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi guru sekolah dasar berperan 

mengembangkan nilai-nilai kepribadian siswa. Seorang guru/konselor bertugas 

untuk membimbing agar kepribadian siswa dapat berkembang dengan baik. Jika 

siswa mengalami kesulitan dalam pengembangan dirinya, guru bertugas untuk 
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memberikan layanan bimbingan konseling yang termasuk pada layanan 

pengembangan diri siswa agar kesulitan yang dihadapi siswa segera teratasi 

secara efektif. 

Layanan bimbingan dan konseling dibutuhkan peran yang aktif dari guru 

kelas/guru pembimbing di SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, peneliti sangat tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang ”LAYANAN PENGEMBANGAN DIRI DI 

SD AL ISLAM 2 JAMSAREN SURAKARTA”. 

B. Fokus Penelitian 

- Layanan pengembangan diri(bimbingan belajar berbasis kecerdasan 

emosional). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana layanan pengembangan diri siswa di SD Al Islam 2 Jamsaren 

Surakarta khususnya pada bimbingan belajar berbasis kecerdasan 

emosional siswa? 

2. Bagaimana teknik-teknik atau cara pengembangan bimbingan belajar 

berbasiskecerdasan emosional? 

3. Bagaimana dampak layanan pengembangan bimbingan belajar berbasis 

kecerdasan emosional siswa SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta? 

D. Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yaituuntuk 

mendiskripsikan: 

1. Layanan pengembangan diri di SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta 

khususnya pada bimbingan belajar berbasis kecerdasan emosional. 

2. Teknik-teknik layanan pengembangan diri khususnya pada bimbingan 

belajar berbasis kecerdasan emosional. 

3. Dampak layanan pengembangan diri khususnya pada bimbingan belajar 

berbasis kecerdasan emosional di SD Al islam 2 Jamsaren Surakarta. 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam layanan 

bimbingan konseling di SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta. 

2. Manfaat Praktis  

1) Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi oleh guru bimbingan konseling serta dijadikan perbaikan layanan 

bimbingan konseling yang belum sesuai dengan ketentuan, sehingga SD  

Al Islam 2 Jamsaren Surakarta mampu memberikan layanan bimbingan 

konseling yang positif kepada peserta didik. 

2) Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

bagi guru dalam layanan bimbingan konseling atau layanan pengembangan 

diri siswa disekolah. 

3) Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai 

layanan pengembangan diri di SD Al Islam 2 Jamsaren Surakarta.  

 


