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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Upaya merupakan suatu cara ataupun metode yang digunakan oleh 

seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan yaitu suatu 

hal yang menjadi patokan kajian. Pada konteks ini, permasalahan yang dialami 

oleh siswa-siswa di sekolah meliputi permasalahan dalam diri maupun luar 

diri. Siswa merupakan peserta didik yang menduduki posisi strategis yang 

telah terdaftar dalam satuan pendidikan. 

Sebagaimana fungsi pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum 

dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Bab II Pasal 3 yang 

berbunyi :  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, caakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara demokratis serta bertanggungjawab”. 
1
 

 

Membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan dan memiliki 

rasa tanggungjawab tidak lepas dari perannya seorang guru. Guru adalah 

desainer pembelajaran yang berperan dalam merancang proses pembelajaran 

yang berdasarkan karakteristik peserta didik. Guru juga harus 

mengembangkan berbagi keterampilan yang dimilikinya dan tidak hanya 
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menyampaikan informasi saja melainkan juga harus mendorong parasiswa 

untuk belajar secara bebas dalam batasan-batasan yang ditentukan sebagai 

anggota kelompok. Termasuk tuntutan untuk guru bimbingan dan konseling 

dalam melaksanakan berbagai layanan bimbingan konseling dengan 

melakukan kegiatan tertentu. 

Dalam melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah meliputi 6 

bidang bimbingan yaitu : bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, 

bidang bimbingan belajar, bidang bimbingan karir, bidang bimbingan 

kehidupan berkeluarga, dan bidang bimbingan keagamaan.
2
Mengembangkan 

keenam bidang bimbingan tersebut, guru pembimbing dapat melaksanakan 

melalui Sembilan jenis layanan yaitu : layanan orientasi, layanan informasi, 

layanan penempatan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan 

konseling perorangan, laynana bimbingan kelompok, layanan konseling 

kelompok, layanan konsultasi dan layananmediasi.
3
 Dalam pelaksanaan 

kesembilan layanan tersebut guru pembimbing mempunyai 5 kegiatan 

pendukung yaitu :  aplikasi instrument, himpunan data, konferensi kasus, 

kunjungan rumah dan alih tangan kasus.  

Uraian di atas bahwa guru bimbingan dan konseling menjadi tanggung 

jawab untuk melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling yang sangat 

berguna untuk membantu siswa dalam mengentaskan permasalahnya.
4
 Oleh 

sebab itu, maka di butuhkannya guru bimbingan konseling untuk 
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mengentaskan berbagai permasalahan yang dihadapi siswa dengan 

memberikan pedoman.Berkaitan dengan hal tersebut guru bimbingan 

konseling juga mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi siswa, siswa 

yang mempunyai rasa kepercayaan diri tinggi dapat memahami kelebihan dan 

kelemahan yang dimilikinya. Sebaliknya siswa yang memiliki kepercayaan 

diri rendah maka tidak bisa untuk mengembangkan kelebihan yang 

dimilikinya. Maka sebab itu, siswa yang tidak memiliki kepercayaan diri ini 

tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. 

Kurangnya kepercayaan diri siswa akan mempengaruhi perubahan 

konsentrasi dan bahkan prestasi yang akan dicapai oleh siswa di sekolah. 

Permasalahan yang dihadapi siswa yang berkaitan dengan kurangnya 

kepercayaan diri siswa adalah adanya rasa minder dengan teman sebayanya 

dan menjauhi diri dari  teman sebayanya sering juga disebut dengan siswa 

teriolir. Siswa terisolir ini akan menjadi tidak mempunyai rasa percayadiri 

bergaul dengan teman-temannya bahkan berkomunikasi dengan teman 

sebayanya.
5
 Salah satu orang yang bertanggung jawab untuk meningkatkan 

kepercayaan diri siswa adalah guru Bimbingan dan Konseling. Melalui 

program dan layanan yang dilaksankan oleh guru Bimbingan dan Konseling 

diantaranya memberikan beberapa layanan yaitu layanan indiviual, layanan 

bimbingan kelompok dan konseling kelompok.  

Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru, yang memiliki visi 

yakni, terciptanya sekolah yang berkualitas dilandasi iman dan taqwa agar 
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dapat bersaing di era globalisasi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan 

misi yakni, menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan yang 

demokratis dan mengimplementasikan budipekerti dalam proses 

pembelajaran. Sekolah yang sangat lengkap literaturnya, dan juga telah 

menetapkan bimbingan dan konseling sebagai salah satu yang sangat penting 

dalam sekolah untuk mencapai pendidikan nasional.Juga membantu siswa 

berkembang secara optimal baik pribadi, sosial, belajar maupun karirnya di 

masa mendatang. 

SMA Negeri 7 Pekanbaru ini memiliki 3 orang guru bimbingan dan 

konseling yang mana mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengontrol 

maupun mengarahkan siswa menjadi  pribadi yang mandiri. Selain itu, siswa 

di Sekolah Menengah Atas Negeri  7 Pekanbaru berjumlah 630 orang siswa. 

Di antaranya dari hasil sosiometri yang telah diolah oleh guru bimbingan dan 

konseling  pada kelas X IPA 1  terdapat 10 orang siswa yang mengalami 

masalah tentang kurangnya kepercayaan diri dan mendapat penolakan dari 

teman- teman sebayanya. 

Hasil observasi peneliti pada tanggal 27 Januari 2016, peneliti 

mendapatkan gejala-gejala pada siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 

Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Adanya siswa yang jarang dipilih atau sering kali mendapat penolakan dari 

lingkunganya.  

2. Adanya siswa yang tidak mempunyai sahabat atau teman sebaya yang 

dekat dengan dirinya.  
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3. Adanya siswa yang penampilannya tidak sesuai dengan lingkungan 

sekolah. 

4. Ada terdapat  beberapa siswa yang sulit berinteraksi dengan teman sebaya 

ataupun guru.   

5. Kurangnya jiwa sportif pada beberapa siswa. 

6. Terdapat beberapa siswa yang mementingkan diri sendiri dan mudah 

marah dengan temannya. 

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Terisolir di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 7 Pekanbaru”. 

 

B.  Penegasan Istilah 

1. “upaya” sering disamakan dengan kata “usaha” yang mempunyai arti 

yaitu  usaha dan cara yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah.
6
 

Jadi yang dimaksudupaya guru Bimbingan dan Konseling dalam kajian  

ini adalah usaha-usaha yang dilakukan guru pembimbing (konselor) dalam 

menumbuhkan kepercayaan diri siswa SMA N 7 Pekanbaru. 

2. Guru bimbingan konseling adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung 

jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan 

konseling terhadap sejumlah peserta didik.
7
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3. Meningkatkan adalah menaikkan derajat, taraf, mempertinggi, atau 

mengangkatdiri.
8
 

4. Percaya diri mempunyai dua rangkaian kata yaitu percaya dan diri. 

Percaya diri adalah mengakui atau yakin akan keberadaan sesuatu. Diri 

adalah jiwa atau pribadi. Jadi maksud percayadiri dalam penelitian ini 

adalah keyakinan atau pengakuan dalam jiwa akan kompetensi yang 

mereka miliki. Merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia.
9
Kepercayaan diri adalah sikap positif 

seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan 

penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan 

siituasi yang dihadapinya.
10

 

5. Siswa adalah setiap orang yang menerima  pengaruh dari seseorang atau 

sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan dalam ruang 

lingkup sekolah.
11

 

6. Terisolir Suatu keadaan dimana seseorang mengalami keterasingan, 

keterisolasian atau terpencil dari lingkungannya. Anak terisolir adalah 

anak yang tidak mempunyai sahabat, jarang dipilih, selalu ditolak di 

antara teman sebayanya. 
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C.  Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah  diatas dapat di identifikasi 

beberapa masalah yaitu : 

a. Kepercayaan diri siswa terisolir di Sekolah Menengah AtasNegeri 7 

Pekanbaru.  

b. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri siswa terisolir di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru. 

c. Upaya guru Bimbingan dan Konseling dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa terisolir di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 

Pekanbaru. 

d. Metode yang digunakan dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa 

terisolir di SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah  

Mengingat begitu luasnya cakupan permasalahan yang muncul 

dalam penelitian ini, sementara penulis terbatas untuk meneliti semuanya, 

maka peneliti memfokuskan pada Upaya Guru Bimbingan dan Konseling 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa terisolir dan Faktor 

Kepercayaan diri siswa terisolir di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 

Pekanbaru.  

3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat rumusan 

masalah sebagai berikut : 
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a. Apa upaya guru bimbingan dan konseling dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa terisolir di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 

Pekanbaru ?  

b. Apa faktor yang mendukung dan menghambat upaya guru bimbingan 

konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa terisolir di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pekanbaru ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk : 

a. Mendeskripsikan kepercayaan diri siswa terisolir di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 7 Pekanbaru. 

b. Mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan guru Bimbingan dan 

Konseling dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa terisolir di 

Sekolah Menengah Atas 7 Pekanbaru. 

c. Untuk mengetaui factor kepercayaan diri siswa terisolir di SMAN 7 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Sebagai informasi dan masukan bagi SMA Negeri 7 Pekanbaru tentang 

siswa terisolir dan upaya yang dilakukan oleh guru pembimbing dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa terisolir. 
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b. Sebagai acuan bagi guru bimbingan dan konseling dalam usaha 

meningkatkan kepercayaan diri siswa terisolir di Sekolah Menegah 

Atas Negeri 7 Pekanbaru.  

c. Sebagai menambah wawasan keilmuan penulis dalam bidang 

bimbingan dan konseling. 

d. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Starata Satu (S.1) 

di UIN Suksa Riau.  

 


