
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan 

formal maupun nonformal. Pada perkembangan siswa di sekolah di tuntut untuk 

memiliki kepercayaan diri yang baik. Karena setiap siswa tidak terlepas dari 

bermacam-macam masalah. Siswa yang kurang percaya diri akan terlihat dari 

sikap dan tindakannya,misalnya sulit untuk mengambil keputusan. 

Dengan terlaksananya bimbingan dan konseling di sekolah salah satunya 

konseling kelompok diharapkan siswa dapat berkembang secara optimal baik 

pribdi, social, emosional, dan intelektual dengan kata lain siswa tidak ada lagi 

mempunyai masalah maupun kurang percaya diri. 

“Kurangnya percaya diri akan menghambat individu dalam 

mengembangkan potensi dirinya sepenuhnya (aktualisasi diri). Teori 

Maslow meliputi konsep keinginan untuk menjadi apa pun yang sanggup 

diaraih orang. Aktualisasi diri sendiri dan orang-orang lain, sponitas dan 

ketrbukaan , hubungan yang relatif mendalam tetapi demokratis dengan 

orang lain, kreaktifitas, humor dan kebebasan pada dasarnya, kesehatan 

psikologis.”1 

Menurut Ohlesum (dalam mardiah) bahwa konseling kelompok merupkan  

pengalaman terpenting bagi orang-orang yang tidak memiliki masalah sosial yang 

serius.
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Rasa percaya diri adalahsuatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek 

kelebihan yang dimilikinya dan keyakinan tersebut membuatnya mampu untuk 

mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Seseorang yang percaya diri akan 

selalu optimis di dalam melakukan semua aktivitasnya  dan mempunyai tujuan 

realistis.3 

Cara membangun kepercayaan diri melalui pendidikan antara lain dengan 

memupuk keberanian untuk bertanya, penerapan disiplin yang konsisten, dan 

memperluas pergaulan yang sehat. Ketiga cara ini dimunculkan melalui kegiatan 

kelompok dan jika kondisi ini sering diciptakan maka siswa akan dapat rasa 

percaya diri, sehingga kerja kelompok yang efektif dalam membahas masalah 

kurang percaya diri siswa yaitu melalui konseling kelompok. 

Layanan Konseling kelompok menurut Juntika Nurihsan dalam Edi 

Kurnanto konseling kelompok adalah suatu bantuan kepada individudalam situasi 

kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan,serta diarahkan pada 

pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. 

Layanan Konseling kelompok menurut Gazda dalam Edi Kurnanto 

konseling kelompok adalah suatu proses interpersonal yang dinamis yang 

memusatkan pada usaha dalam berfikir dan tingkah laku-tingkah laku, serta 

melibatkan pada fungsi-fungsi tetapi yang memungkinkan, serta berorientasi pada 

kenyataan, membersihkan jiwa, saling mempercayai, pemeliharaan, 

pengertian,penerimaan dan bantuan.
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Tujuan umum layanan konseling kelompok adalah berkembangnya 

kemampuan sosialisasi siswa, khusnya kemampuan komunikasi peserta layanan. 

Dalam kaitan ini, sering terjadi kenyataanbahwa kemampuan bersosialisasi 

berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, pikiran, 
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persepsi, wawasan dan sikap yang tidak objektif, sempit dan terkurung dan tidak 

efektif.5 

Kepercayaan diri pada diri seseorang itu dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Menurut Winkel dalam Edi Kurnanto yang menjelaskan bahwa tujuan konseling 

kelompok dapat meningkatkan kepercayaan diri.6 

Mengingat pentingnya memiliki kepercayaan diri bagi siswa dalam 

pendidikan sekolah, maka seorang guru BK hendaknya dapat membantu siswa 

untuk menanamkan sikap percaya diri pada siswa. Salah satu hal yang dapat 

dilakukan oleh guru BK dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa yaitu dengan 

melaksanakan konseling tersebut. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur merupakan salah satu 

Sekolah Menengah Atas  yang ada di Kabupaten Kampar yang terletak di Jalan 

Negara KM.40, Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar. Sudah sejak tahun 

1982 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur melaksanakan layanan 

bimbingan konseling berjumlah 3 orang dan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kampar Timur kegiatan konseling kelompok sudah terjadwal dengan baik. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 6 januari 

2017 di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur, penulis melihat bahwa 

kepercayaan diri dalam konseling kelompok siswa di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kampar Timur sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap siswanya yang 

bekerja saama dalam menyelesaikan masalah. Namun masih ada beberapa siswa 

                                                           
5
Prayitno,Seri Kegiatan Pendukung Konseling,(Padang:Universitas Negeri Padang, 

2004), h.1 
6
Edi Kurnanto. Log Cit. 



 4 

yang belum percaya terhadap dirinya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari gejala-

gejala sebagai berikut. 

1. Masih ada siswa yang tidak mau mengikuti layanan konseling kelompok. 

2. Masih ada siswa yang keluar masuk saat mengkikuti layanan konseling 

kelompok. 

3. Masih ada siswa yang datang terlambat saat mengikuti layanan konseling 

kelompok. 

4. Masih ada siswa yang memiliki kepercayaan diri yang rendah. 

5. Masih ada siswa tidak mau mengeluarkan pendapat saat mengikuti layanan 

konseling kelompok. 

6. Masih ada siswa yang cemas menghadapi persoalan pada dirinya. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas penulis tertarik untuk melakukakan 

penenlitian dengan judul:Pengaruh Keaktifan Siswa mengikuti Layanan 

Konseling Kelompok terhadap Kepercayaan Diri Siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan peneliti dalam memilih judul diatas sebagai berikut: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul diatas berkenaan dengan bidang 

ilmu penulis pelajari. 

2. Masalaah-masalah yang akan diteliti sesuai dengan judul yang di atas terdapat 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

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

terjangkau oleh penulis. 
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C. Penengasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami 

judul ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, di antaranya: 

1. Keaktifan adalah kegiatan yang dilakukan  oleh siswa dalam memperoleh 

kependaian ilmu.7 Keaktifan dalam penelitian ini adalah segala aktifitas siswa 

dalam mengikuti konseling kelompok,seperti siswa selalu hadir,siswa aktif 

bertanya,siswa sering mengemukakan pendapat,siswa mendengarkan dengan 

serius dan baik. 

2. Konseling Kelompok adalah suatu bantuan kepada individu dalam situasi 

kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan,serta diarahkan pada 

pemberian kemudahan dalam perkembangan dan pertumbuhan.8 

3. Kepercayaan Diri (self confidence) adalah suatu keyakinan seseorang 

terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan kenyakinan tersebut 

membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan di dalam hidupnya.
9
 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis perlu 

mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini antara lain: 

a. Pengaruh layanan konseling kelompok terhadap kepercayaan diri siswa 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 
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b. Pelaksanaan layanan konseling kelompok di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kampar Timur. 

c. Kepercayaan diri siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 

Timur. 

d. Faktor yang mempengaruhi layanan konseling kelompok di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

e. Faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

2. Pembatasan  Masalah 

Mengingat luasnya cakupan permasalahan, maka penulis membatasi 

permasalahan yaitu pada pelaksanaan layanan konseling kelompok, 

kepercayaan diri dan pengaruh layanan konseling kelompok terhadap 

kepercayaan diri siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan massalah pada 

penelitian ini adalah apakahada pengaruh yang signifikan antara 

keaktifandalam konseling kelompok terhadap kepercayaan diri siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh keaktifan siswa mengikuti layanan konseling kelompok terhadap 

kepercayaan diri siswa di Sekolah Menengah Atas 1 Kampar Timur 
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2. Kegunaan Penelitian 

Ada kegunaan penelitian diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, sebagai salah satu persyaratan penyelesaian perkuliahan 

pada program sarjana strata satu (S1) Jurusan Manajemen Pendidikan 

Islam Kosentrasi Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Secara teoritis penenlitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

terkait dengan penelitian ini yakin hubungan keaktifan siswa mengikuti 

layanan konseling kelompok dengan kepercayaan diri siswa. 

c. Sebagai bahan referensi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan juga semua 

pihak yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


