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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

   Bimbingan dan konseling merupakan dua istilah yang sering dirangkaikan 

bagaikan kata majemuk. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegiatan bimbingan 

kadang-kadang dilanjutkan dengan kegiatan konseling. Beberapa ahli menyatakan 

bahwa konseling merupakan inti dari kegiatan bimbingan.  

  Menurut pendapat Bimo Walgito dalam ( Soetjipto dan Kosasi, 2009: 62) 

menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan 

kepada peserta didik atau sekumpulan peserta didik dalam menghindari atau 

mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Sedangkan konseling 

merupakan bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah 

kehidupannya dengan wawancara, dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan 

individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. 

2. Peran Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar  

   Bimbingan dan konseling menanani masalah-masalah atau hal-hal di luar 

bidang garapan pengajaran, akan tetapi secara tidak langsung menunjang 

tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah itu. Menurut pendapat 

Mortensen dan Schemuller (dalam Soetjipto dan Kosasi, 2009: 64) menyatakan 

bahwa  kegiatan pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan melalui layanan 

secara khusus terhadap semua peserta didik agar dapat mengembangkan dan 
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memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Oleh karena itu, kegiaan bimbinan 

dan konseling tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan sekolah. 

3.  Peran bimbingan dan konseling dalam pembelajaran 

   Dalam proses pembelajaran peserta didik, setiap guru mempunyai 

keinginan agar semua peserta didik dapat memperoleh hasil belajar yang baik dan 

memuaskan. Harapan ersebu sering kali kandas dan tidak bisa terwujud, sering 

mengalami berbagai macam kesulitan dalam belajar.  

   Peserta didik yang mengalami kesulian belajar kadang-kadang ada ang 

mengerti dan tidak mengerti kepada siapa peserta tersebut harus meminta bantuan 

dalam menyelesaikan masalahnya tersebut. Apabila masalahnya itu belum 

teratasi, mereka mungkin tidak dapat belajar dengan baik, karena konsentrasinya 

akan terganggu. Dalam kondisi seperti ini maka bimbingan dan konselin dapat 

memberikan layanan bimbingan belajar, bimbingan social, dan bimbingan dalam 

mengaasi masalah-masalah yang dialami peserta didik. 

4. Pengertian Teknik Konseling  

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. Teknik 

konseling bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada peserta didik, 

disamping itu bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi oleh peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai ataupun norma-norma 

yang berlaku pada peserta didik. Di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah 
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dasar, bimbingan dan konselingan bertujuan untuk merubah pola dan tingkah laku 

peserta didik agar menjadi lebih baik. 

Bagi seorang konselor, menguasai teknik-teknik konseling merupakan 

suatu keniscayaan. Dalam proses konseling, penguasaan terhadap teknik 

konseling akan merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan konseling. 

Seorang konselor yang efektif harus mampu merespon klien secara baik dan benar 

sesuai keadaan klien saat itu. Respon yang baik berupa pertanyaan-pertanyaan 

verbal dan non verbal yang dapat menyentuh, merangsang, dan mendorong 

sehingga klien terbuka untuk menyatakan secaraa bebas perasaan, pikiran, dan 

pengalamannya. (Sopyan, S. Wilis, 2004: 157 dalam Tohirin, 2007: 305). 

Terkadang didalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai peserta didik yang 

menutup diri dari guru kelasnya. Oleh karena itu konselor diharapkan mampu 

memberikan respons yang baik agar peserta didik tidak menutupi diri lagi dari 

gurunya, dengan memberikan perhatian yang baik dan memotivasi peserta didik 

tersebut agar lebih baik. 

Sebagai suatu proses implemetasi teknik-teknik konseling akan melalui 

beberapa tahapa kegiatan. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut.  

a. Persiapan Konseling 

Pada tahaap ini, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh konselor untuk 

memulai proses konseling yaitu: (1) membentuk kesiapan untuk konseling,        

(2) memperoleh riwayat kasus, dan (3) evaluasi psikodiagnostik.  

Kesiapan untuk konseling tertuju kepada konselor atau kliennya. Setiap 

aktivitas yang berproses akan memerlukan persiapan yang matang. Aktivitas 

konseling sebagai suatu proses, memerlukan kesiapan yang matang. Tanpa 
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persiapan konseling tidak akan dapat berjalan secara efektif dan sangat mungkin 

tujuan konseling tidak tercapai. Untuk dapat melakukan konseling secara efektif 

dan agar konseling berhasil dan berdaya guna konselor harus melakukan 

persiapan. Begitu juga klien, agar dapat berpartisipasi aktif sesuai tuntunan 

konseling, harus siap untuk mengikuti konseling. Dalam proses konseling, 

seorang konselor harus mempunyai respons tertentu terhadap siswa yang memiliki 

masalah, agar siswa tersebut mau berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan 

konseling sehingga proses konseling akan berjalan lancar. Apabila konselor tidak 

mampu menunjukkan sikap atau respons yang baik terhadap siswa maka proses 

konseling yang diharapkan tidak akan berjalan dengan lancar.   

Menuruut pendapat Tohirin (2007: 307) riwayat kasus adalah suatu 

kumpulan fakta yang sistematis tentang kehidupan klien sekarang dan masa lalu. 

Dengan perkataan lain mengumpulkan sejumlah kasus yang dialami oleh klien 

pada masa sekarang maupun yang telah lalu. Secara sederhana riwayat kasus bisa 

dikatakan melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang dialami klien. 

Menurut surya 1988: 160 (dalam Tohirin, 2007: 308) riwayat kasus dapat dibuat 

dalam beberapa bentuk: (a) riwayat konseling psikoterapeutik, yang lebih 

memusatkan pada masalah-masalah psikoterapeutik dan di peroleh melalui 

wawancara konseling, (b) catatan komulatif yaitu suatu catatan tentang berbagai 

aspek yang menggambarkan perkembangan seseorang, (c) biografi dan 

autobiografi, (d) tulisan-tulisan yang dibuat sendiri oleh siswa yang berkasus 

sebagai dokumen pribadi ( mungkin dalam bentuk catatan anekdot), (e) grafik 

waktu tantang kehidupan siswa yang berkasus.  
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Menurut Tohirin (2007: 308) pengertian evaluasi psikodiagnostik, dalam 

bidang medis, diagnosis diartikan sebagai suatu proses memeriksa gejala, 

memperhatikan sebab-sebab, mengadakan observasi menempatkan gejala dalam 

kategori, dan memperkirakan usaha-usaha penyembuhannya. Dalam hal ini 

konselor berupaya untuk menentukan hal yang dilakukan sebelum melakukan 

konseling, dimana langkah awal yang diakukan konselor adalah menemukan 

masalah yang dihadapi, sebelum melakukan dan menentukan upaya atau usaha 

penyembuhan yang diberikan kepada siswa. 

Menurut pendapat Surya (dalam Tohirin 2007: 308) secara umum 

diagnosis dalam bidang psikologis berarti pernyataan tentang masalah klien, 

perkiraan sebab-sebab kesulitan, kemungkinan teknik-teknik konseling untuk 

memecahkan masalah, dan memperkirakan hasil konseling dalam bentuk tingkah 

laku klien di masa yang akan dating. Konselor harus mampu memberikan 

pernyataan tentang masalah yang dihadapi siswa, kesulitan-kesulitan yang 

diapatkan sebelum melakukan konseling dan menentukan teknik yang digunakan 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi siswa. Setelah  melakukan hal tersebut 

konselor menyimpulkan hasil yang didapatkan setelah melakukan kegiatan 

konseling. 

5. Teknik-Teknik Konseling 

a. Perilaku Attending 

Menurut pendapat Tohirin (2014: 310) menyatakan bahwa attending 

merupakan upaya konselor menghampiri peserta didik yang diwujudkan dalam 

bentuk perilaku seperti kontak mata, bahasa tubuh, dan bahasa lisan. Perilkau 

attending yang baik harus mengombinasikan ketiga aspek sehingga akan 
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memudahkan konselor untuk membuat peserta didik terlibat pembicaraan dan 

terbuka. Perilaku attending yang baik dapat; (1) Meningkatkan harga diri peserta 

didik, (2) Menciptakan suasana yang aman dan akrab, dan (3) Mempermudah 

ekspresi perasaan peserta didik dengan bebas. 

Wujud perilaku attending dalam konseling adalah; (1) Kepala 

mengangguk sebagai pertanda setuju atas pernyataan peserta didik, (2) Ekspresi 

wajah tenang, ceria, dan senyum, (3) Posisi tubuh condong ke arah peserta didik, 

jarak duduk antara konselor dengan peserta didik agak dekat, duduk akrab 

berhadapan atau berdampingan, (4) Melakukan variasi isyaratan gerakan tangan 

atau lengan secara spontan untuk memperjelas ucapan (pernyataan konselor), dan 

(5) Mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian, menunggu ucapan peserta 

didik hingga selesai, diam (menunggu saat kesempatan beraksi), perhatian terarah 

pada peserta didik (lawan bicara). 

b. Refleksi Perasaan 

Menurut pendapat Tohirin (2014: 313) menyatakan refleksi perasaan 

merupakan suatu usaha konselor untuk menyatakan dalam bentuk kata-kata yang 

segar dan sikap yang diperlukan terhadap klien. Refleksi perasaan juga merupakan 

teknik penengah yang bermanfaat untuk digunakan setelah hubungan permulaan 

(tahap awal konseling) dilakukan dan sebelum pemberian informasi serta tahap 

interprestasi dimulai. Refleksi perasaan bisa bersifat positif, negatif, dan 

ambivalen. 

Refleksi perasaan positif ditunjukkan oleh konselor dalam konseling 

dalam konseling melalui pernyataan persetujuan atas apa yang disampaikan oleh 

peserta didik. Refleksi perasaan negatif ditunjukkan oleh konselor dalam 
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konseling melalui pernyataan ketidaksetujuan atau penolakan konselor atas apa 

yang dinyatakan oleh peserta didik. Sedangkan refleksi perasaan yang ambivalen 

(masa bodoh) ditunjukkan oleh konselor dengan membiarkan saja (tidak 

menyatakan setuju dan tidak menolak) atas apa yang dinyatakan oleh peserta 

didik. 

c. Teknik Paraphrasing (Menangkap Pesan Utama) 

Sering siswa mengemukakan pikiran, ide, perasaan, pengalaman secara 

berbelit-belit dan tidak terarah sehingga intinya sulit dipahami. Menurut pendapat 

Tohirin (2014: 316) untuk memudahkan siswa memahami pikiran, ide, perasaan, 

dan pengalamannya, guru perlu menangkap pesan utama dari apa yang 

disampaikan oleh peserta didik dan menyampaikannya kepada peserta didik 

dengan menggunakan bahasa yang digunakan guru itu sendiri. 

Tujuan paraphrasing antara lain adalah mengatakan kembali esensi atau 

inti ungkapan peserta didik. Selain itu, paraphrasing juga bertujuan untuk 

mengatakan kembali kepada peserta didik bahwa guru selalu bersama peserta 

didik, berusaha untuk memahami apa yang diungkapkan peserta didik, 

mengendapkan apa yang dikemukakan peserta didik dalam bentuk ringkasan, 

memberi arahan wawancara konseling, dan mengecek kembali persepsi konselor 

tentang apa yang dikemukakan peserta didik. 

d. Teknik Bertanya 

Umumnya guru mengalami kesulitan untuk membuka percakapan dengan 

siswa, karena sulit menduga apa yang dipikirkan siswa. Untuk itu, guru harus 

memiliki keterampilan dalam bertanya. Teknik bertanya ada dua macam, yaitu 

bertanya terbuka dan tertutup. Pada pertanyaan terbuka siswa bebas memberikan 
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jawabannya, sedangkan pertanyaan tertutup telah menggambarkan alternatif 

jawaban misalnya ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan lain sebagainya. 

6. Pengertian Anak 

Masa ini adalah masa di mana anak berumur 2 tahun – 6 taun. Masa ini 

dimulai dengan waktu di mana anak boleh dikatakan mulai dapat berdiri sendiri, 

artinya tidak lagi dalam segala hal membutuhkan bantuan dan diakhiri dengan 

waktu di mana dia harus masuk sekolah dengan sungguh-sungguh.  

Bagi ahli-ahli psikologi, masa kanak-kanak awal merupakan “pregang 

age”. Oleh karena ini merupakan masa anak belajar dasar-dasar dari tingkah laku 

yang mempersiapkan dirinya bagi kehidupan bersama terhadap mana dia harus 

menyesuaikan diri bilamana dia masuk sekolah dasar. Masa ini anak berusaha 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada disekitarnya untuk berusaha 

memahami kondisi yang ada dengan diawasi oleh orangtuanya. Orangtua akan 

selalu member informasi tentang hal-hal yang harus dikuasai anak, pada masa 

inilah anak akan belajar dari pengalaman yang ada dilingkungan sekitarnya. 

Dalam masa ini anak senang menyelidiki sekitarnya. Dia ingin tahu, 

apakah sekitarnya itu, apa yang terjadi di sekitarnya, dan sebagainya. Rasa ingin 

tahu yang sangat besar membuat anak penasaran dan akan menyelidiki apa yang 

membuat anak tersebut menjadi penasaran. Rasa penasaran tersebut membuat 

anak bertanya kepada masyarakat sekitar khususnya pada orangtuanya sehingga 

anak tersebut menemkan jawaban dari segala yang membuat anak tersebut 

menjadi penasaran. 

Problem-problem yang dihadapi oleh orang tua di waktu memelihara bayi 

terutama berkisar pada pemeliharaan badan jasmaniah. Dengan mulainya masa 
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kanak-kanak awal, anak menunjukkan banyak problem-problem dalam hal 

tingkah laku yang harus dihadapi oleh orang tua. Dalam periode ini 

memperkembangkan kepribadian yang khusus, yang seringkali menyebabkan dia 

tidak dapat menguasai dirinya. Anak dalam periode ini seringkali keras kepala, 

tidak mau menurut perintah orang tua, dan sebagainya. Seringkali dia mengalami 

“temper tantrum” diganggu oleh impian yang menakutkan, rasa-rasa takut yang 

tidak rsional di waktu siang hari dan menderita rasa iri hati yang besar. 

 Pada masa ini anak sudah mulai mengenal dirinya sendiri atau dengan kata 

lain anak sudah mulai mengenal siapa dirinya sebenarnya. Anak sudah mulai lebih 

memilih untuk bermain dengan temannya dari pada bermain sendiri dirumahnya. 

Anak tidak ingin ditimang karena ia sudah merasa tidak ingin selalu didampingi 

orangtuanya. Untuk itulah pada masa ini pengawasan orangtua sangat penting, 

karena anak selalu mencoba sesuatu yang belum diketahuinya, baik itu sesuatu 

yang baik untuk dilakukan ataupun yang buruk untuk dikerjakan. 

7. Siswa Sekolah Dasar 

a. Pengertian Peserta Didik 

Menurut pendapat Oemar Hamalik (2001: 99) peserta didik adalah salah 

satu komponen dalam pengajaran, di samping fakktor guru, tujuan, dan metode 

pengajaran. Sebagai salah satu komponen maka dapat dikatakan bahwa peserta 

didik adalah komponen yang terpenting di antara komponen lainnya. Pada 

dasarnya peserta didik adalah unsur penentu dalam proses belajar mengajar. 

Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. 

Penyebabnya adalah karena peserta didik yang membutuhkan pengajaran dan 

bukan guru, guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta 
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didik. Sehingga peserta didik adalah komponen yang terpenting dalam proses 

belajar mengajar ini. 

b. Tujuan Mengenal Peserta Didik 

Guru mengenal peserta didik dengan maksud agar guru dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangannya secara efektif. Menurut pendapat Oemar 

Hamalik (2001: 101) menyatakan bahwa penting sekali mengenal dan memahami 

peserta didik dengan saksama, agar guru dapat menentukan dengan saksama 

bahan-bahan yang akan diberikan, menggunakan prosedur mengajar yang serasi, 

mengadakan diagnosis atas kesulitan. Kesulitan belajar yang dialami oleh peserta 

didik, menbantu peserta didik mengatasi masalah-masalah pribadi dan sosial, 

mengatur disiplin kelas dengan baik, melayani perbedaan-perbedaan individual 

peserta didik, memberikan bimbingan, menilai hasil belajar dan kemajuan belajar 

peserta didik, dan kegiatan-kegiatan guru lainnya yang bertalian dengan individu 

peserta didik.  

c. Cara dan Alat Untuk Mengenal Peserta Didik 

  Untuk dapat mengenal peserta didik lebih dekat kita dapat 

menggunakan cara sebagai berikut.  

1) Percakapan dan Wawancara Informal 

  Dalam percakapan secara informal dengan peserta didik, sebelum masuk 

sekolah, dalam waktu istirahat dan waktu-waktu lainnya, guru dapat mengarahkan 

pokok pembicaraan untuk mengungkapkan minat, reaksinya terhadap sekolah, 

pengalaman-pengalaman yang didapat di luar sekolah, motivasi, dan aspirasi 

mereka. Selain dari itu, guru juga mengadakan wawancara secara informal dengan 

setiap peserta didik guna mengetahui segala sesuatu tentang pribadi peserta didik. 
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Dalam situasi-situasi ini sangat diperlukan situasi yang memungkinkan peserta 

didik berbicara secara bebas dan bersikap akrab serta adanya kepercayaan peserta 

didik terhadap guru.  

2) Observasi 

  Guru dapat menggunakan setiap kesempatan yang ada setiap hari untuk 

mengamati tingkah laku murid-muridnya. Melalui observasi yang terus-menerus, 

guru dapat memperoleh tentang abilitas, sikapnya terhadap kegiatan-kegiatan 

sekolah, partisipasinya terhadap berbagai kegiatan, hubungan antar peserta didik 

dalam berbagai kelompok. Observasi terhadap para peserta didik yang sedang 

bermain, guru dapat mengetahui keterampilan-keterampilan jasmani dan sosial. 

Observasi dapat juga berfungsi sebagai alat penilaian. Observasi yang bernilai 

apabila dilaksanakan oleh guru dengan penuh minat, teliti, bersikap objektif, tepat, 

dan lengkap. Hasil observasi demikian berguna juga bagi guru-guru lain yang 

memerlukannya, juga berguna di sekolah.  

3) Angket (Questionnaire) 

Angket teridiri dari sejumlah pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada 

peserta didik untuk mendapatkan jawaban yang tertulis. Melalui angket, guru 

dapat mengenal tentang minat, masalah kebutuhan, kecemasan, ambisi peserta 

didik, dan sebagainya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat guru berupa 

angket tersebut, guru lebih mudah mengetahui karakteristik peserta didik, apasaja 

yang dibutuhkan peserta didik, sehingga dalam memberikan bimbingan guru lebih 

mudah karena sudah mendapatkan informasi mengenai data peserta didik yang 

diperoleh dari angket tersebut. 
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8. Perilaku Nakal Peserta Didik 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dalam menyatakan bahwa 

kenakalan dengan kata dasar nakal adalah suka berbuat tidak baik, suka 

mengganggu, dan suka tidak menurut. Sedangkan kenakalan adalah perbuatan 

nakal, perbuatan tidak baik dan bersifat mengganggu ketenangan orang lain 

tingkah laku yang melanggar norma kehidupan masyarakat. Kenakalan anak 

merupakan suatu tingkah laku yang merugikan orang lain. Perumusan ini amat 

luas sehingga dapat dipertajam dan dibagi menjadi dua macam sifat persoalan 

kenakalan, dari ringan atau beratnya akibat yang ditimbulkan. 

a. Kenakalan Semu 

Kenakalan semu merupakan tingkah laku yang dalam bahasa sehari-

harinya disebut “kenakalan” dan dinyatakan keterlaluan, tetapi sebenarnya masih 

terletak dalam batas normal. Dalam hal pengetahuan mengenai anak-anak pada 

umumnyalah yang menyebabkan timbulnya kekesalan, kekhawatiran dan 

kemarahan terhadap anak yang bertingkahlaku “nakal” itu. 

b. Kenakalan Sebenarnya 

Kenakalan-kenakalan sebenarnya merupakan tingkahlaku yang melanggar 

nilai-nilai moral sehingga merugikan orang lain. Tingkahlaku-tingkahlaku ini 

sering menghawatirkan dan menimbulkan kegelisahan orangtua (Singgih D, 2004: 

14).  

Pada umumnya perilaku kenakalan anak dimaknai sebagai suatu bentuk 

perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. 

Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang 

cacat sosial (Kartini Kartono, 1988: 93). Pengertian kenakalan anak atau juvenile 



20 
 

delinquency yang dikemukakan oleh para ilmuwan beragam. Namun pada intinya 

menyepakati bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan atau tingkah laku yang 

bersifat anti sosial. 

9. Kegiatan Belajar dan Pembelajaran 

a. Pengertian Belajar 

Hampir semua ahli telah coba merumuskan dan membuat tafsirannya 

tentang belajar. Seringkali pula perumusan dan tafsiran itu berbeda satu sama lain. 

Dalam uraian ini kita akan berkenalan dengan beberapa perumusan saja, guna 

melengkapi dan memperluas pandangan kita tentang belajar. Menurut Skinner 

(dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 9) bahwa belajar adalah suatu perilaku yang 

dimana pada saat siswa belajar maka responnya menjadi lebih baik, sebaliknya 

bila ia tidak belajar maka responnya akan menurun.  

Menurut Gagne (dalam Dimyati dan Mudjiono, 2006: 10) belajar 

merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 

belajar peserta didik memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. 

Menurut Oemar Hamalik (2001: 27-28) belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Menurut pengertian ini, belajar 

merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar 

bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil 

belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. 

Sejalan dengan perumusan di atas, ada pula tafsiran lain tentang belajar 

yang menyatakan, bahwa belajar adalah suatu proses prubahan tingkah laku 

individu melalui interaksi dengan lingkungan. Dibandingkan dengan pengertian 
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pertama maka jelas tujuan belajar itu prinsipnya sama, yakni perubahan tingkah 

laku, hanya berbeda cara atau usaha pencapainnya. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut; (1) 

situasi belajar harus bertujuan dan tujuan-tujuan itu diterima baik oleh 

masyarakat. Tujuan merupakan salah satu aspek dari situasi belajar, (2) tujuan dan 

maksud belajar timbul dari kehidupan anak sendiri, (3) di dalam mencapai tujuan 

itu, murid senantiasa akan menemui kesulitan, rintangan, dan situasi-situasi yang 

tidak menyenangkan, (4) hasil belajar yang utama adalah pola tingkah laku yang 

bulat, (5) peroses belajar terutama mengerjakan hal-hal yang sebenarnya,           

(6) kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil belajar dipersatukan dan dihubungkan 

dengan tujuan dalam situasi belajar, (7) murid memberikan reaksi secara 

keseluruhan, (8) murid mereaksi sesuatu aspek dari lingkungan yang bermakna 

baginya, (9) murid diarahkan dan dibantu oleh orang-orang yang berada dalam 

lingkungan murid. 

b. Pengertian Pembelajaran 

Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tak terpissahkan dari 

kehidupan manusia. Dengan belajar manusia bisa mengembangkan potensi-

potensi yang dibawa sejak lahir. Tanpa belajar manusia tidak mungkin dapat 

memenuhi kebutuhannya tersebut. Kebutuhan belajar dan pembelajaran dapat 

terjadi dimana-mana, misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Kebutuhan manusia akan belajar tidak akan pernah berhenti selama manusia ada 

di muka bumi ini. Hal itu disebabkan karena dunia dan isinya termasuk manusia 

selalu berubah.  
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Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang agar dapat 

mencapai kompetensi yang diinginkan. Melalui proses belajar seseorang dapat 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang lebih baik. Proses belajar 

pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi 

personal. Pribadi (dalam Lestari Nur, 2014: 6). 

Definisi pembelajaran menurut Sadiman, dkk (dalam Lestari Nur, 2014: 6) 

menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak ia masih bayi sampai ke liang 

lahat nanti. 

Menurut Pribadi (dalam Lestari Nur, 2014: 8).menjelaskan bahwa, 

Pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya 

aktivitas belajar dalam individu. Sedangkan pembelajaran menurut. Sedangkan 

menurut Gegne (dalam Lestari Nur, 2014: 8) menjelaskan “pembelajaran adalah 

serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan debgan maksud untuk memudahkan 

terjadinya proses belajar. 

Sedangkan menurut Depdiknas Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang 

Sikdiknas Pasal 1 Ayat 20, Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Dari semua pendapat mengenai pembelajaran menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu interaksi aktif antara guru 

yang memberikan bahan pelajaran dengan peserta didik sebagai objeknya. Proses 

pembelajaran merupakan kegiatan yang didalamnya terdapat sistem rancangan 

pembelajaran hingga menimbulkan sebuah interaksi antara pemateri (guru) 

dengan penerima materi (peserta didik). Adapun beberapa rancangan proses 
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kegiatan pembelajaran yang harus diterapkan adalah dengan melakukan 

pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran serta metode pembelajaran. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang terkait dilakukan oleh Ely Riyani (2011) yang berjudul 

”studi kasus tentang anak yang memiliki perilaku sosial negatif di sekolah dasar 

negeri I sedayu kabupaten grobogan”. Hasil menunjukkan bahwa penelitian 

terdahulu meneliti tentang perilaku negatif siswa secara umum, tujuan penelitian 

terdapat perbedaan yakni dalam penelitian terdahulu memuat tentang 

karakteristik, faktor-faktor penyebab perilaku sosial negatif, dampak perilaku 

sosial negatif, penelitian terdahulu mengambil tempat penelitian  di SDN I 

Sedayu, penelitian terdahulu menggunakan studi kasus sebagai pendekatan dalam 

penelitian, penelitian terdahulu menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

sosiometri yakni untuk mengukur perilaku siswa dengan kriteria instrumen 

dengan bentuk kriteria disenangi dan tidak disenangi, penelitian terdahulu 

menggunakan sumber data sebanyak 3 sumber yaitu guru kelas, orang tua, dan 

teman sejawat, penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis data berupa 

analisis deskriptif penemenologis. 

C. Kerangka Pikir   

Siswa yang berada disekolah dasar dapat dipastikan memiliki masalah, 

akan tetapi masalah-masalah yang dihadapi siswa dengan siswa yang lainnya 

tentu berbeda-beda. Tidak sulit menemukan siswa disekolah dasar yang sulit 

menyesuaikan diri dengan aturan yang diterapkan disekolah tersebut, akibatnya 

banyak diantara siswa tidak dapat mematuhi peraturan tersebut dan membuatnya 
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menjadi siswa yang nakal. Penyebab kenakalan siswa tersebut tidak lepas dari 

faktor psikologis dan lingkungan disekitar siswa yang kurang baik. 

Dengan adanya bimbingan dan konseing disekolah dasar diharapkan 

mampu merubah perilaku nakal siswa disekolah maupun dalam kegiatan belajar 

mengajar. Selain itu bimbingan dan konseling yang diterapkan disekolah 

diharapkan mampu memberikan motivasi siswa agar memiliki perilaku yang baik 

dalam kegiatan sehari-hari. 

Gambar: 2.1: Kerangka pikir dalam penelitian 

Perilaku nakal peserta didik dalam 

kegiatan belajar mengajar 

Faktor penyebab: 

a. Faktor lingkungan sekolah.

b. Faktor di luar lingkungan sekolah.

Metode penelitian: 

a. Pendekatan dan jenis penelitian: 

pendekatan deskripif dengan jenis 

penelitian kualitatif. 

b. Teknik pengumpulan data: observasi,

wawancara, dan dokumentasi.

c. Instrumen penelitian: lembar obserasi,

pedoman wawancara, dan dokumentasi.Hasil: 

1. Deskripsi pelaksanaan teknik konseling

dalam mengubah perilaku nakal peserta

didik di dalam kegiatan belajar mengajar

pada siswa kelas 2 SDN Dinoyo 3.

2. Deskripsi kendala pelaksanaan teknik

konseling dalam mengubah perilaku nakal

peserta didik di dalam kegiatan belajar

mengajar pada siswa kelas 2 SDN Dinoyo 3.


