
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya Allah menciptakan manusia  adalah sebagai makhluk 

yang paling berharga dan mulia dipermukaan bumi ini. Namun tidak sedikit, 

manusia sendirilah yang merusak kehormatan dan harga dirinya, dengan 

melakukan perbuatan-perbuatan yang amoral, yang tidak sesuai dengan 

norma-norma agama. Karena itu, kemuliaan yang terdapat dalam diri manusia 

ini haruslah selalu dijaga dari hal-hal yang dapat merusaknya, baik yang 

berupa sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri maupun yang 

dilakukan oleh orang lain sebagaimana kutipan Alqur’an sebagai berikut: 

                  

Artinya:   “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 

bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi 

(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS. Ali 

imran:139). 

 

Dalam hal ini islam menganjurkan pada umatnya agar tidak merasa 

rendah diri dari orang lain, tetapi juga boleh merasa tinggi dari orang lain. 

Kalaupun semasa hidup kita di dunia selalu dalam kesulitan kita tetap berpikir 

positif bahwa kelimpahan dan kenikmatan Allah akan diberikan kepada kita di 

akhirat. Maka orang yang bisa berpikir positif seperti itu, tetap tersenyum 

bahagia dalam menjalankan kehidupannya. sehingga perlunya sikap optimis 

dan terbuka dengan semua keadaan yang kita miliki. 
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Individu haruslah memiliki sikap terbuka dengan orang lain dengan 

cara mampu berkomunikasi dengan baik sesama individu, salah satu cara 

untuk mengajak siswa berkomunikasi dengan memanfaatkan layanan 

bimbingan konseling di Sekolah.  

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru berada di 

jalan Senapelan No 10 Kp. Bandar, Senapelan, kota Pekanbaru dengan 

akreditasi A. Di sekolah tersebut terdapat 3 orang guru Bimbingan dan 

Konseling. Di Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 11 jurusan adapun 

diantaranya adalah Jurusan Teknik Gambar Bangunan (TGB), Akomodasi 

Perhotelan, Teknik Instalasi Teknik Listrik (TITL), TPTU,  Audio Video 

(AV), Teknik Mesin (TM), Teknik Komputer Jaringan (TKJ),  Teknik 

Kendaraan Ringan (TKR), Teknik Sepeda Motor (TSM), Multimedia (MM), 

Boga  Secara keseluruhan siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru berjumlah 965 orang. Siswa kelas X berjumlah 

303 orang, siswa kelas XI berjumlah 346 orang, dan siswa kelas XII 

berjumlah 317 orang. Namun yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini 

merupakan siswa kelas X yang berjumlah 303 orang. Sebagai pelaksana 

layanan bimbingan dan konseling maka guru Bimbingan dan Konseling wajib 

memenuhi syarat dan memiliki kualitas. Syarat yang paling penting dipenuhi 

oleh guru Bimbingan dan Konseling ialah menguasai keempat kompetensi 

guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

kepribadian, dan kompetensi sosial. Bimbingan dan konseling mempunyai 

peranan penting dalam meningkatkan kualitas siswa. Hal ini sejalan dengan 
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tujuan utama dari bimbingan dan konseling di sekolah yakni untuk membantu 

siswa mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan 

dan predisposisi yang dimilikinya. 

 Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru telah melaksanakan berbagai macam layanan 

berdasarkan program yang telah direncanakan. Salah satunya adalah layanan 

konseling individual dengan menampilkan perilaku attending kepada siswa. 

Layanan konseling individual yaitu layanan bimbingan konseling yang 

memungkinkan siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka dengan guru 

pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi 

yang dialami siswa. 
1
 Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahap yang perlu 

dikuasai oleh guru Bimbingan dan Konseling adalah perilaku attending yakni 

suatu keterampilan menghampiri, menyapa, dan membuat klien betah dan mau 

berbicara dengan konselor. Perilaku attending yang ditampilkan konselor akan 

mempengaruhi kepribadian klien yaitu: 

1. Meningkatkan harga diri klien. (Self-Esteem) 

2. Dengan perilaku attending dapat menciptakan suasana aman bagi klien, 

karena klien merasa ada orang yang bisa dipercayai, teman untuk 

berbicara, dan merasa terlindungi secara emosional. 

Upaya ini dilakukan dengan harapan siswa-siswi yang mengikuti 

layanan konseling individual dengan baik dapat segera mengatasi 

permasalahan siswa. Namun, sedikit siswa yang mau melaksanakan layanan 

                                                           
1
 Prayitno. L1-L9.Padang: Universitas Negeri Padang. (2004). h.3 
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konseling individual, siswa menganggap guru bimbingan konseling terlalu 

ingin mencampuri urusan mereka,  siswa merasa guru bimbingan konseling 

tidak pernah menghargai keberadaan mereka ketika berada diruang bimbingan 

konseling, dengan demikian siswa tidak bersifat terbuka dengan permasalahan 

yang mereka alami. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada tanggal 

5 Februari 2018 jam 09.00 WIB dengan siswa yang pernah mengikuti proses 

layanan konseling individual di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 

1 Pekanbaru, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Guru Bimbingan dan Konseling menyambut siswa dengan ramah pada 

saat proses konseling individual..  

2. Masih ada siswa yang tidak mau mengikuti layanan konseling individual. 

3. Masih ada siswa yang tidak terbuka kepada guru bimbingan konseling 

4. Masih ada siswa yang takut masuk ke dalam ruang BK.  

5. Siswa merasa guru bimbingan konseling terlalu ikut campur terhadap 

masalah siswa 

6. Siswa menganggap kegiatan konseling individual tidak penting. 

Dengan melihat gejala diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Perilaku Attending Terhadap Harga 

Diri Siswa Mengikuti Layanan Konseling Individual di Sekolah 

Menengah  Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru” 

 

 

 

 



 

 

5 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Persoalan yang dikaji dalam judul berkenaan dengan bidang ilmu yang 

peneliti pelajari yaitu bimbingan dan konseling. 

2. Masalah yang dikaji dalam judul berada dalam kemampuan peneliti untuk 

menelitinya. 

3. Lokasi penelitian ini ditinjau dari segi waktu, kemampuan dan pembiayaan 

dapat dijangkau oleh peneliti. 

 

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 

judul penelitian ini adalah Attending, Harga diri (Self-esteem), dan Layanan 

Konseling Individual. 

1. Attending 

Teknik penerimaan merupakan cara bagaimana konselor 

melakukan tindakan agar klien merasa diterima dalam proses konseling. 
2
 

2. Konseling Individual  

Konseling individual adalah bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan peserta didik yang mendapatkan layanan langsung secara 

tatap muka dengan guru pembimbing atau konselor dalam rangka 

pembahasan dan pengentasan permasalahannya. 

  

                                                           
2
 Fenti Hikmawati. Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rajawali Press. (2012). h.83 
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3. Harga diri (Self-Esteem) 

Harga diri (Self-Esteem) merupakan hasil evaluasi tentang diri 

sendiri. Artinya, kita tidak hanya menilai seperti apa diri kita tetapi juga 

menilai kualitas-kualitas diri kita Self-Esteem juga merupakan penilaian 

individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisis seberapa jauh 

mengenal ideal dirinya. 

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang masalah 

bahwa persoalan pokok kajian ini adalah  Pengaruh Perilaku Attending 

terhadap harga diri siswa mengikuti layanan konseling individual di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Berdasarkan 

persoalan pokok tersebut, maka persoalan-persoalan terkait dengan kajian 

ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

a. Pengaruh perilaku Attending terhadap harga diri siswa mengikuti 

layanan konseling individual di Sekolah Menengah Atas Kejuruan 

Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

b. Perilaku attending guru Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

c. Pelaksanaan layanan konseling individual di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan konseling 

individual di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 

Pekanbaru 

e. Harga diri siswa mengikuti layanan konseling individual di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri siswa mengikuti layanan 

konseling individual di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 

1 Pekanbaru 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan 

kajian seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka penulis 

memfokuskan pada pengaruh perilaku attending terhadap harga diri siswa 

mengikuti layanan konseling individual. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

a. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara perilaku attending dan 

harga diri siswa mengikuti layanan konseling individual di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru? 

b. Bagaimana Perilaku Attending guru Bimbingan konseling di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru? 
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c. Apa Faktor yang mempengaruhi harga diri siswa mengikuti layanan 

konseling individual di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 

1 Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara Attending terhadap 

harga diri siswa mengikuti layanan konseling individual di Sekolah 

Menengah Kejuruaan Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui Perilaku Attending guru Bimbingan konseling di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 Pekanbaru 

c. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi harga diri siswa 

mengikuti layanan konseling individual di Sekolah Muhammadiyah 1 

Pekanbaru 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu 

(S1) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi 

Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 



 

 

9 

b. Bagi sekolah, sebagai masukan untuk kemajuan kegiatan bimbingan 

dan konseling di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 1 

Pekanbaru 

c. Bagi siswa, sebagai masukan agar lebih memanfaatkan layanan 

konseling individual  untuk membantu mengatasi masalah yang 

dihadapi mereka. 

d. Bagi guru bimbingan konseling, sebagai bahan masukan dan informasi 

agar dapat melakukan attending dalam layanan konseling individual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


