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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peserta didik merupakan individu yang sedang mengalami perkembangan. 

Perkembangan merupakan sebuah peroses menuju kedewasaan. Oleh sebab itu, 

peserta didik harus selalu didampingi dengan perkembangan yang baik. 

Perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya seperti 

sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, perkembangan 

peserta didik perlu dikawal dan didampingi untuk mencapai perkembangan yang 

optimal. Hal ini karena tanpa adanya pendampingan, lingkungan yang 

memberikan pengaruh negatif dan juga positif susah untuk dikendalikan dan 

dikontrol (Irham dan Wiyani, 2014: 68). 

Pelaksanaan bimbingan belajar di sekolah dasar secara umum tidak dapat 

dilepaskan dari karakteristik peserta didik dan karakteristik pembelajaranya. Dasar 

pemikiran penyelengaraan bimbingan konseling tidak lepas dari pengembangan 

pesera didik secara optimal. Bimbingan dan konseling berupaya mempasilitasi 

pesera didik agar mamapu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-

tugas perkembangannya mencakup aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan 

moral spiritual. Oleh sebab itu berbagai macam bimbingan dan konseling muncul 

dengan berbagai ciri khas tekniknya masing-masing yang dilaksanakan untuk 

membantu mengembangkan potensi peserta didik. Tidak terkecuali bimbingan dan 

konseling di sekolah dasar.  
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Menurut pendapat Irham dan Wiyani (2014: 29) perlunya bimbingan dan 

konselinng di sekolah dasar pada dasarnya tidak lepas dari peroblematika 

perkembangan peserta didik. Pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah 

dasar memiliki perbedaan dengan pelaksanannya di sekolah menengah. 

Bimbingan konseling di sekolah dasar lebih menekankan pentingnya peran guru 

dalam fungsi-fungsi bimbingan dengan model pembelajaran guru kelas. Hal ini 

dipastikan lebih baik karena guru lebih banyak memiliki waktu untuk mengenal 

anak secara lebih mendalam dan menjalin hubungan secara efeketif dan 

bimbingan konseling di sekolah dasar lebih banyak melibatkan orangtua, 

mengingat pentingnya orangtua dan pengaruh orangtua dalam kehidupan anak 

sebelum dan selama di sekolah dasar. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru kelas II SDN Dinoyo 3 

Kota Malang bahwa perililaku negatif siswa pada saat belajar di dalam kelas 

yakni pesera didik sering berbuat gaduh di dalam kelas, peserta didik seringkali 

susah diatur pada saat kegiatan belajar dan mengajar berlangsung, pesera didik 

sulit mengendalikan emosinya sehingga seringkali memukul peserta didik lainnya. 

Guru kelas II juga menyebutkan bahwa untuk mengatasi masalah perilaku nakal 

peserta didik tidak cukup hanya dengan memarahi apa yang telah di perbuat oleh 

peserta didik akan tetapi dengan memberikan siswa sebuah tindakan yakni berupa 

hukuman yang ringan yakni berupa tugas tambahan kepada peserta didik yang 

harus di kerjakan setelah pembelajaran selesai untuk memberikan efek jera kepada 

siswa. Namun pada kenyataannya tidakan yang diberikan guru kepada peserta 

didik hanya bersifat sementara dikarenakan pada keesokan harinya peserta didik 

tersebut akan melakukan hal yang serupa. 
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Faktor yang mempengaruhi peserta didik yakni, faktor lingkungan dan 

psikologis dengan teknik yang digunakan yaitu pendekatan secara langsung 

terhadap siswa yang memiliki perilaku nakal, siswa yang tergolong nakal yang 

berada dikelas II SDN Dinoyo 3 tergolong banyak, akan tetapi dari hasil 

pengamatan dan wawancara dengan guru kelas siswa yang nakal yang 

membutuhkan bimbingan dan konseling secara khusus terdapat hanya satu siswa 

saja, untuk mengatasinya diperlukan teknik konseling yang baik agar dapat 

merubah perilaku siswa menjadi lebih baik. 

Pelaksanaan bimbingan belajar di sekolah dasar secara umum tidak dapat 

dilepaskan dari karakteristik siswa dan karakteristik pembelajarannya. Mengacu 

pada aspek tersebut, pelaksanaan bimbingan dan konseling belajar di sekolah 

dasar cenderung mengarah pada dua pendekatan, yakni bimbingan kelompok dan 

konseling kelompok. Bimbingan kelompok merupakan peruses pemberian 

bantuan yang dilakukan kepada peserta didik secara berkelompok, sedangkan 

konseling kelompok merupakan salah satu aktivitas populer dalam layanan 

bimbingan dan konseling, terutama dalam kerangka perbaikan konsep diri peserta 

didik. 

Sekolah dasar Negeri Dinoyo 3 merupakan sekolah yang terletak di 

sebelah pemakaman Dinoyo, dengan kondisi geografi berada di perkotaan. 

Masalah atau problematika yang dihadapi hampir sama dengan daerah pada 

umumnya. Masalah yang sering dihadapi disekolah dasar salah satunya adalah 

kenakalan siswa dalam peroses belajar mengajar. Karena itulah dibutuhkan 

bimbingan konseling sebagai salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan 

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 2 SDN Dinoyo 3 
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Malang meyatakan bahwa semua peserta didik yang berada dikelas 2 memiliki 

sifat nakal, akan tetapi peserta didik yan memiliki sifat kenakalan yang bisa 

dibilang tinggi hanya sedikit saja, untuk itulah guru harus dibekali penguasaan 

beberapa teknik konseling untuk mengatasinya. Guru juga belum sepenuhnya 

memahami tentang teknnik konseling, seperti perilaku attending, refeleksi 

perasaaan, menagkap pesan utama, da tekik dalam bertanya. Dalam mengatasi 

masalah seperti kenakalan peserta didik dalam pembelajaran, guru hanya 

melakukan pendekatan langsung terhadap peserta didik. Untuk itulah dibutuhkan 

teknik konseling agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik. 

Berdasarkan paparan di atas, teknik konsling di sekolah dasar bertujuan 

membantu peserta didik untuk memiliki pemahaman diri, mengembangkan sikap 

positif, membuat pilihan kegiatan secara sehat, menghargai orang lain, memiliki 

rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, 

dapat menyelesaikan masalah, dan dapat membuat keputusan secara baik. Dalam 

aspek pendidikan atau belajar membantu peserta didik agar melaksanakan cara-

cara belajar yang benar, menetapkan tujuan dan rencana pendidikan, mencapai 

prestasi belajar secara optimal sesuai bakat dan kemampuannya, dan memiliki 

keterampilan untuk menghadapi ujian, maka peneliti mengadakan penelitian 

tentang analisis teknik konseling dalam mengubah perilaku anak nakal pada 

kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas II di SDN Dinoyo 3 Malang.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pelaksanaan teknik konseling dalam mengubah perilaku anak 

nakal di dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas II SDN Dinoyo 3 

Malang? 

2. Apa saja kendala pelaksanaan teknik konseling dalam mengubah perilaku 

anak nakal di dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas II SDN 

Dinoyo 3 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan teknik konseling dalam mengubah perilaku 

anak nakal di dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas II SDN 

Dinoyo 3 Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala pelaksanaan teknik konseling dalam mengubah 

perilaku anak nakal di dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas II 

SDN Dinoyo 3 Malang.  
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas maka, manfaat penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Adanya pelaksanaan teknik konseling disekolah dasar, diharapkan mampu 

merubah perilaku nakal siswa agar menjadi perilaku yang lebih baik. 

2. Adanya pelaksanaan teknik konseling disekolah dasar diharapkan mampu 

memberikan pengaruh besar dalam merubah perilaku siswa agar menjadi lebi 

baik. 

 

E. Definisi Istilah  

1. Menurut pendapat Tohirin (2007: 305) yang dimaksud dengan teknik 

konseling adalah cara-cara tertentu yang digunakan oleh seorang konselor 

dalam proses konseling untuk membantu klien agar berkembang potensinya 

serta mampu mengatasi masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan 

kondisi-kondisi lingkungannya yakni nilai-nilai sosial, budaya, dan agama. 

Dari pernyataan ini disimpulkan bahwa teknik konseling adalah langkah atau 

cara yang digunakan guru dalam mengatasi masalah yang diahapi peserta 

didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi lebih baik. 

2. Menurut Kelly (2005: 9) menjelaskan bahwa kenakalan peserta didik 

merupakan perilaku buruk yang sulit dihentikan. Dari pernyataan ini 

disimpulkan bahwa anak nakal adalah anak yang suka berulah, tidak mau 

diatur, kalau punya keinginan harus segera dipenuhi, kalau tidak dipenuhi 

anak akan mengamuk, usil, dan suka mengganggu temannya. 
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3. Menurut Hamalik (2015: 27) menyatakan bahwa belajar adalah modifikasi

atau memperteguh perilaku melalui pengalaman agar mejadi parilaku yang

baik. Dari pernyataan ini disimpulkan bahwa belajar adalah suatu perilaku

dimana peserta didik berusaha unuk mendapatkan ilmu agar menajdi yang

lebih baik.

4. Menurut Sudjana (dalam Sugihartono, dkk, 2007: 80) pembelajaran

merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang

dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dari pernyataan

ini disimpulkan bahwa pembelajaran adalah usaha dan intraksi yang dilakukan

peserta didik dengan guru yang dilakukan di luar kelas maupun di dalam

kelas.


