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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendididkan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Setiap bentuk aspek kehidupan manusia baik pribadi, 

keluarga, kelompok sosial maupun dalam berbangsa dan bernegara yang 

sedang membangun banyak ditentukan oleh kemajuan pendidikan. Pada 

dasarnya pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi. Dalam rangka membangun manusia Indonesia yang 

seutuhnya pembangun dibidang pendidikan merupakan sarana dan 

wahana yang sangat baik untuk pembinaan sumber daya manusia. 

Oleh karena itu bidang pendidikan perlu mendapat perhatian dan 

penanganan serta prioritas secara intensif oleh pemerintah dan pengelola 

pendidikan pada khususnya. Sekolah memiliki tanggung jawab yang 

besar untuk membantu siswa agar berhasil dalam belajar, untuk itu 

sekolah hendaknya memberikan bantuan kepada siswa untuk mengatasi 

masalah-masalah yang timbul dalam diri siswa. Dalam kondisi seperti ini 

layanan bimbingan dan konseling disekolah sangat penting untuk 

dilaksanakan guna membantu siswa dalam mengatasi masalah yang 

dihadapinya. 

Telah dijelaskan menurut Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 

Pasal 10 ayat 1 bahwa “penyelenggara bimbingan dan konseling pada 

SD/MI atau yang sederajat dilakukan oleh konselor atau Guru bimbingan 

dan konseling”. Jadi sekolah harus memiliki 1 guru BK tersendiri, karena 

tugas guru kelas hanya mengajar, mendidik, melatih, membimbing, 

mengarahkan, menilai dan mengevaluasi siswa bukan sebagai konselor 

dalam bimbingan konseling. Maka pemerintah membuat kebijakan baru 
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agar sekolah mempunyai guru bimbingan konseling tersendiri agar 

terfokus pada masalah yang dihadapi siswa yang mengalami masalah. 

Crow & Crow dalam buku dasar-dasar bimbingan dan konseling 

(2009: 94) menjelaskan bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada 

seseorang, laki-laki atau perempuan, yang memiliki kepribadian yang 

memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia 

untuk mengatur kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan 

hidupnya sendiri, membuat keputusan sendiri, dan menanggung bebannya 

sendiri. 

Bernard & fullmer dalam buku dasar-dasar bimbingan dan konseling 

(2009: 101) menjelaskan konseling meliputi pemahaman dan hubungan 

individu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan, motivasi, dan 

potensi-potensi yang unik dari individu dan membantu individu yang 

bersangkutan untuk mengapresiasi ketiga hal tersebut. 

Diadakannya layanan bimbingan dan konseling disekolah bukan 

karena adanya landasan hukum, namun yang lebih penting adalah adanya 

kesadaran atau komitmen untuk memfasilitasi siswa agar mampu 

mengembangkan potensi dirinya. Bimbingan dan konseling hendaknya 

memiliki makna bagi subjek, dalam jangka pendek diperolehnya prestasi 

belajar yang tinggi dan dalam jangka panjang dimilikinya kemampuan 

memecahkan masalah dengan teknik transfer of learning berdasarkan 

kemampuannya. Ridwan dalam buku bimbingan dan konseling SD (2008: 

4) Dalam masa inilah siswa membutuhkan banyak bimbingan untuk 

memperluas pengetahuan dan wawasan tentang dirinya serta 

lingkungannya, Saat ini bangsa Indonesia sedang berupaya meningkatkan 

mutu pendidikan dalam menghadapi perkembangan zaman. Dunia 

pendidikan diharapkan mampu mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan 

pendidikan nasional, hal ini dapat diperoleh apabila siswa tersebut 

memiliki rasa percaya diri terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan 

perkembangan baik oleh dirinya sendiri maupun lingkungan yang 

membantu pencapaiannya. 
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Percaya diri menjadi salah satu aspek aspek kepribadian yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Siswa yang percaya diri akan yakin 

atas kemampuan mereka serta memiliki penghargaan yang realistis, 

bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud mereka akan tetap berfikir 

positif dan menerimanya. Kepercayaan diri juga sangat penting bagi 

siswa untuk dapat mengembangkan potensinya, jika siswa memiliki bekal 

kepercayaan diri yang baik maka individu tersebut akan dapat 

mengembangkan potensinya dengan baik. 

Dengan kepercayaan diri maju didepan kelas dapat meningkatkan 

keberanian siswa dalam menjawab pertanyaan. Selain memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi dalam diri siswa dapat membantu prestasi 

dan hasil belajar yang lebih baik lagi. Pada kenyataannya kondisi 

kepercayaan diri siswa berbeda-beda, sementara disisi lain siswa 

membutuhkan komunikasi secara verbal. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

gejala-gejala yang tampak diantaranya ragu-ragu saat berbicara didepan 

kelas dan diam saat ditunjuk guru untuk maju didepan kelas, adapun 

gejala yang lain seperti takut untuk menyampaikan pendapatnya. 

Pelaksaan layanan yang biasa digunakan didalam instansi sekolah 

untuk mengatasi rasa kurang percaya diri tersebut adalah bimbingan dan 

konseling sosial, dikarenakan disamping bersifat efisien juga secara tidak 

langsung siswa tersebut akan belajar untuk bersosialisasi dalam lingkup 

yang mungkin bisa dikatakan kecil. Konseling itu sendiri adalah proses 

pemberian bantuan kepada siswa dalam hal pemecahan masalah. Bahkan 

kini bimbingan dapat dilakukan lewat media cetak (buku, surat kbar, 

majalah) dan media elektronik (radio, televisi). Peristiwa tersebut dikenal 

dengan bimbingan informal (Priyatno dan Erman Anti) dalam buku 

bimbingan dan konseling SD (2008: 2).  

Layanan bimbingan dan konseling sosial merupakan salah satu 

layanan bimbingan dan konseling disekolah. Layanan bimbingan dan 

konseling sosial merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan 

masalah siswa dengan memanfaatkan dinamika bersosial. Layanan 
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bimbingan dan konseling sosial memungkinkan siswa secara bersama-

sama memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan mengatasi masalah 

melalui kelompok dalam bimbingan konseling sosial. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “IMPLEMENTASI BIMBINGAN DAN KONSELING 

SOSIAL UNTUK MENUMBUHKAN RASA PERCAYA DIRI DI SD 

NEGERI MAJENANG 1 SRAGEN” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka rumusan 

masalah yang diajukan peneliti adalah: 

1. Bagaimana imlementasi bimbingan dan konseling sosial untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri di SD Negeri Majenang 1 Sragen. 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam layanan bimbingan dan 

konseling sosial untuk menumbuhkan rasa percaya diri di SD Negeri 

Majenang 1 Sragen. 

3. Bagaimana solusi dari kendala layanan bimbingan dan konseling 

sosial untuk menumbuhkan rasa percaya diri di SD Negeri Majenang 

1 Sragen. 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi layanan bimbingan dan 

konseling sosial untuk menumbuhkan rasa percaya diri di SD Negeri 

Majenang 1 Sragen. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam layanan bimbingan 

dan konseling sosial untuk menumbuhkan rasa percaya diri di SD 

Negeri Majenang 1 Sragen. 

3. Untuk mengetahui solusi dari layanan bimbingan dan konseling Sosial 

untuk menumbuhkan rasa percaya di SD Negeri Majenang 1 Sragen. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi guru 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan guru 

pembimbing agar dapat melakukan bimbingan dan konseling sosial di 

SD Negeri Majenang 1 Sragen. 

2. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam meningkatkan 

motivasi semangat belajar siswa dengan tumbuhnya rasa percaya diri. 

3. Bagi Sekolah 

Dengan hasil penelitian ini di harapkan SD Negeri Majenang 1 Sragen 

dapat lebih meningkatkan program bimbingan konseling sosial. 

4. Bagi peneliti 

Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dengan 

terjun langsung sehingga melihat dan merasakan apakah bimbingan 

konseling sosial untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa sudah 

berjalan dengan efektif. 

 


