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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, 

baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar yang dibimbing dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang dapat dikembangkan 

berdasarkan norma-norma yang berlaku. 

Layanan yang terdapat dalam bimbingan konseling, dapat 

diselenggrakan baik secara perorangan maupun kelompok. Secara perorangan 

layanan konseling dilaksanakan melalui layanan konseling perorangan dan 

secara kelompok melalui bimbingan kelompok dan konseling kelompok. 

kedua layanan kelompok ini mengikutkan sejumlah peserta dalam bentuk 

kelompok, dengan konselor sebagai pemimpin kegiatan kelompok. 

Dalam hal ini untuk menyesuaikan diri banyak terdapat halangan yang 

terjadi pada diri siswa. Termasuk salah satu diantaranya adalah inferioritas 

yang biasa juga di sebut dengan minder. Minder adalah perasaan tidak aman, 

tidak mantap, tidak tegas, merasa tidak berarti sama sekali dan tidak mampu 

memenuhi tuntutan-tuntutan hidup.
1
 Individu melihat bahwa banyak individu 

lain yang memiliki kemampuan dalam meraih sesuatu yang tidak dapat 
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dilakukannya. Perasaan inferioritas diri muncul ketika individu ingin 

menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain.  

Menurut  Adler (dalam Agus Sujanto) inferioritas atau rendah diri 

merupakan segala rasa kurang berharga yang timbul karena ketidakmampuan 

psikologis atau sosial yang dirasa secara subyektif, ataupun karena keadaan 

jasmani yang kurang sempurna. Rasa kurang atau rasa rendah diri yang 

timbul karena perasaan kurang berharga atau kurang mampu dalam bidang 

penghidupan apa saja. 

Rasa rendah rendah diri yang timbul karena perasaan kurang berharga 

atau kurang mampu dalam bidang penghidupan apa saja. Misalnya saja anak 

merasa kurang jika membandingkan diri dengan orang dewasa dan karenanya 

didorong untuk mencapai taraf perkembangan itu timbul lagi rasa diri 

kurangnya dan didorong untuk maju lagi, demikian selanjutnya. Adler 

berpendapat bahwa, rasa rendah diri itu bukanlah suatu pertanda ketidak 

normalan, melainkan justru merupakan pendorong bagi segala perbaikan 

hidup bagi manusia. Tentu saja dapat juga rasa rendah diri itu berlebih-

lebihan sehingga manifestasinya juga tidak normal.
2
 

Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan 

siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari narasumber 

(terutama dari guru pembimbing) yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-
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hari baik sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat.
3
 

Masalah yang cocok yang diselesaikan melalui pendekatan kelompok 

adalah masalah-masalah yang banyak dihadapi anak sekolah dasar, sekolah 

lanjutan pertama dan sekolah lanjutan atas, antara lain: 

1. Masalah anak dengan rumah, antara lain: 

a. Standar norma kehidupan di sekolah dan di rumah sampai saat ini 

terasa berbeda. 

b. Adanya interaksi dengan keluarga yang kurang harmonis sehingga 

timbul konflik di batin anak. 

c. Broken home. 

d. Latar belakang ekonomi yang kurang baik. 

e. Pengaruh lingkungan sekitar. 

2. Masalah anak dengan sekolah 

a. Sekolah merupakan tempat yang tidak menyenangkan atau dibenci 

orang lain termasuk oleh anak. 

b. Guru kurang memperhatikan sifat anak, kurang adil, suka memberi 

tugas terlalu berat, sering marah, suka membenci. 

c. Pergaulan anak di sekolah kurang sehat, baik antara hubungan anak 

dan guru atau anak dan anak, persaingan yang kurang sehat, 

pertengkaran. 

3. Masalah anak dengan pengisian waktu luang. 
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4. Masalah anak dengan pribadinya 

a. Menilai secara berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan 

sehingga timbul tindakan-tindakan yang kadang-kadang tidak 

terkontrol, sombong, atau meremehkan orang lain. 

b. Menilai dirinya terlalu kurang dari kenyataan sehingga menimbulkan 

perasaan malu dan takut secara berlebihan. Ia juga dapat menjadi 

seorang yang selalu ragu dan terlebih dapat menimbulkan perasaan 

rendah diri. 

5. Masalah anak dengan masa depan 

a. Masalah akan kelanjutan studinya sehingga ia membutuhkan 

bimbingan belajar masalah anak dan berhubungan dengan pemilihan 

jenis sekolah atau jurusan selanjutnya. 

b. Masalah anak dengan pemilihan pekerjaan yang tepat sehingga anak 

membutuhkan vocatioal guidance. 

6. Masalah anak berhubungan dengan moral dan agama. Sering timbul 

konflik batin  di dalam diri anak. 

a. Masalah sikap anak terhadap budi pekerti dan agama  menyebabkan ia 

tenggelam di dalam konflik. 

b. Masalah adat istiadat dan norma kehidupan di rumah dan di sekolah 

yang berbeda seperti metode pakaian dan sikap. 
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c. Masalah pergaulan, yaitu bagaimana cara anak harus bertindak agar 

diterima oleh masyarakat, bagaimana memilih teman dan bagaimana 

cara bergaul dengan teman.
4
 

Individu melihat bahwa banyak makhluk lain yang memiliki 

kemampuan meraih sesuatu yang tidak dapat diraihnya. Perasaan rendah diri 

muncul ketika individu ingin menyaingi kekuatan dan kemampuan orang lain. 

Oleh karena itu pemberian layanan bimbingan kelompok sangat dibutuhkan 

dalam mengatasi perasaan rendah diri terhadap peserta didik, agar peserta 

didik dapat mengembangkan potensi dan memandang dirinya sebagai pribadi 

yang positif.  

Dari uraian di atas sudah terlihat jelas bahwa kegiatan bimbingan 

kelompok ini sangat perlu dilaksanakan di sekolah, pelaksanaannya adalah 

seorang guru bimbingan konseling (konselor). Maka dari itu peran dari guru 

bimbingan konseling tersebut sangat dibutuhkan dalam mengatasi perasaan 

inferioritas terhadap peserta didik, agar peserta didik dapat mengembangkan 

potensi dan memandang dirinya sebagai pribadi yang positif. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang telah menetapkan bimbingan dan konseling 

menjadi suatu hal pendorong dan membantu untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. Hasil yang ditemui di lapangan, perasaan inferioritas 

siswa telah diatasi melalui konseling individual. Namun pada kenyataannya 

perasaan inferioritas siswa masih belum dapat terselesaikan dengan baik 
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melalui konseling individual. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan 

eksperimen mengenai pengentasan masalah perasaan inferioritas siswa 

melalui layanan bimbingan kelompok.  

Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) dengan melakukan 

wawancara pada tanggal 22 Februari 2017  dengan guru bimbingan konseling 

yang penulis lakukan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru, 

penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa yang kurang aktif saat pemberian layanan. 

2. Masih ada siswa yang tidak yakin pada kemampuan yang dimilikinya. 

3. Setelah pelaksanaan masih ada siswa yang masih ragu dalam bertindak. 

4. Dalam pelaksanaan layanan masih ada siswa yang malu mengemukaakan 

pendapatnya. 

5. Masih ada siswa yang belum mampu menyelesaikan masalahnya. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: “ Efektifitas Layanan Bimbingan Kelompok untuk 

Mengatasi Perasaan Inferioritas Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 

12 Pekanbaru”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih SMA Negeri 12 Pekanbaru  sebagai 

lokasi penelitian adalah: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan 

bidang ilmu yang penulis pelajari, yaitu Bimbingan Konseling. 
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2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian.  

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan yang digunakan agar tidak menimbulkan 

persepsi yang berbeda, yaitu: 

1. Efektif menurut bahasa berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang 

bearti guna atau tercapainya sesuatu pekerjaan atau kegiatan yang 

direncanakan. Menurut istilah efektitas adalah pengukuran dalam arti 

tercapainya sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan.
5
 Jadi efektifitas 

adalah keadaan sampai dimana sesuatu yang telah direncanakan telah 

tercapai atau terlaksana. 

2. Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yag 

dilaksanakan dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok dapat 

berupa informasi ataupun aktifitas kelompok membahas maslah-masalah 

pendidikan, pekerjaan, pribadi dan sosial.
6
 

3. Rasa rendah diri (inferioritas) adalah perasaan bahwa seseorang lebih 

rendah dibanding orang lain dalam satu atau hal lain. Perasaan lemah dan 

tidak berdaya timbul dan berkembang karena pengalaman hidup anak 
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bersama orang dewasa atau pandangan kekurangan dalam organ tubuh. 

Kompleks rasa rendah diri (inferiority complex) menurut Addler berasal 

dari tiga sumber yaitu kekurangan dalam organ fisik, anak yang dimanja, 

dan anak yang mendapat penolakan.
7
 

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka penulis perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang ada 

dalam penelitian, antara lain: 

a. Memiliki perasaan inferioritas di SMA Negeri 12 Pekanbaru. 

b. Tidak yakin pada kemampuan yang dimilikinya. 

c. Setelah pelaksanaan layanan konseling individual masih ada siswa 

yang memiliki perasaan inferioritas. 

d. Dalam pelaksanaan layanan individual sebelum masih ada siswa 

yang malu mengemukaakan pendapatnya. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang mengitari kajian 

ini seperti yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah diatas 

maka penulis membatasi pada efektifitas layanan bimbingan kelompok 

untuk mengatasi perasaan inferioritas siswa. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah di atas, dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana  perasaan inferioritas siswa sebelum diberikan layanan 

bimbingan kelompok di SMA Negeri 12 Pekanbaru? 

b. Bagaimana perasaan inferioritas siswa sebelum diberikan layanan 

bimbingan kelompok di SMA Negeri 12 Pekanbaru?  

c. Apakah efektivitas layanan bimbingan kelompok efektif untuk 

mengatasi perasaan inferioritas siswa di SMA Negeri 12 Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian   

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disusun tujuan masalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui perasaan inferioritas siswa sebelum diberikan 

layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri 12 Pekanbaru? 

b. Untuk mengetahui perasaan inferioritas siswa sebelum diberikan 

layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri 12 Pekanbaru?  

c. Untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan kelompok 

efektif untuk mengatasi perasaan inferioritas siswa di SMA 

Negeri 12 Pekanbaru? 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi Penulis, sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata 

satu (S1) pada Fakultas Jurusan Manajemen Pendidikan Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Bagi Sekolah, sebagai informasi bagi SMA Negeri 12 Pekanbaru 

untuk pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi 

perasaan inferioritas siswa. 

c. Bagi Universitas, sebagai sumbangan penulis kepada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau Jurusan Manajemen Pendidikan Islam prodi 

Bimbingan Konseling untuk menambah referensi mahasiswa. 

d. Bagi Guru BK, sebagai informasi bagi guru bimbingan konseling 

untuk pelaksanaan layanan bimbingan kelompok untuk mengatasi 

perasaan inferioritas siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


