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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Sekolah merupakan salah satu lembaga tempat berlangsungnya proses 

pendidikan secara utuh dan sistematis. Disinilah anak bisa mengembangkan 

bakat, minat serta potensi yang dimilikinya sesuai dengan tujuan pendidikan. 

Dengan sekolah anak-anak dapat belajar dengan baik sesuai dengan apa yang 

dicita-citakannya. Hal ini dijelaskan dalam  Undang-undang No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang berbunyi: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk manusia Indonesia dan bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
1
 

 

Berdasarkan Undang-undang di atas, tujuan pendidikan adalah untuk 

menjadikan individu menjadi pribadi yang berkualitas yang beriman kepada 

Allah dan memiliki ahlak yang mulia. Pendidikan berusaha mengembangkan 

potensi-potensi yang ada dalam diri siswa yang sedang berkembang menuju 

kedewasaan. 

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang senantiasa 

menjadi prioritas dalam meningkatkan harkat dan martabat individu, 

masyarakat dan bangsa. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina 

kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat dan kebudayaa. Dalam 
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perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogik berarti bimbingan atau 

pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar dewasa. 

Dengan demikian jelaslah bahwa masalah pendidikan adalah masalahnya 

setiap orang dari dulu hingga sekarang.
2
 

Pendidikan merupakan usaha manusia secara sadar untuk mengubah 

dan membina kepribadian siswa berlandaskan dengan nilai-nilai baik di dalam 

masyarakat maupun kebudayaan melalui proses kependidikan. Dalam hal ini, 

pendidikan sangat erat kaitannya dengan pembelajaran. Dimana belajar pada 

dasamya merupakan kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, 

sehingga tanpa adanya belajar tidak akan pernah ada pendidikan. Sebaliknya 

dengan adanya belajar bisa membuat seseorang yang sebelumnya tidak tahu 

dan mengerti menjadi tahu dan mengerti.
3
 

Bimbingan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan yang 

bertujuan untuk memberikan bantuan kepada individu untuk mengembangkan 

potensi dirinya, dan membantu menghadapi persoalan-persoalan yang timbul 

dalam diri siswa pada kehidupannya. Bantuan ini sangat diperlukan di 

sekolah, agar setiap siswa dapat mencapai perkembangan sebaik mungkin.
4
 

Siswa adalah individu yang sedang berkembang. Proses perkembangan 

individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Suatu perkembangan 

pada hakekatnya adalah interaksi antara faktor pembawaan dan lingkungan 

(ekstern) menuju kematangan individu memiliki dorongan yang kuat untuk 

menjadi matang, produktif dan berdiri sendiri. Perkembangan menuju 
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kematangan ini meliputi kematangan fisik, mental, sosial dan kepribadian. 

Perkembangan menuju kematangan sering tidak berjalan mulus, tanpa 

hambatan, kadang-kadang banyak hambatan dan penyimpangan yang sering 

menimbulkan tingkah laku berlainan. Dalam hal ini layanan konseling 

diperlukan.
5
 

Di dalam konteks pendidikan nasional, keberadaan pelayanan 

bimbingan dan konseling telah memiliki legalitas yang kuat dan menjadi 

bagian yang terpadu dalam Sistem Pendidikan Nasional dengan diakuinya 

konselor secara eksplisit di dalam Undang-undang No. 20/2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab 1 pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa 

pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswasta, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

Guru BK atau konselor adalah guru yang bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan BK kepada siswa, baik yang terkait dengan 

pengembangan potensi diri siswa maupun yang terkait dengan pengentasan 

masalah yang dihadapi siswa. Pada dasarnya layanan konseling berfungsi 

memberikan bantuan kepada siswa dalam memahami diri dan lingkungannya, 

membantu siswa mampu mencegah berbagai permasalahan yang dapat 

menghambat perkembangan dirinya, dan kemudian membantu siswa 

mengatasi masalah yang dialaminya.  
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Salah satu permasalahan yang dihadapi siswa adalah masalah yang 

terkait dengan kesehatan mental. Green dan Kreuter dalam Hadjam dan 

Widiarso mengatakan bahwa kesehatan mental merupakan resultan interaksi 

yang kompleks  antara individu, sosial dan lingkungan  individu. Kesehatan 

mental adalah bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan  bertindak ketika 

dihadapkan dengan  situasi-situasi kehidupan. Kesehatan mental adalah 

bagaimana orang melihat diri  mereka sendiri, kehidupan mereka, dan  orang-

orang lain dalam kehidupan mereka, mengevaluasi tantangan dan 

permasalahan  mereka, dan sekaligus mengeksplorasi  pilihan mereka secara 

sadar. Ini termasuk  menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan 

membuat keputusan.
6
  Kesehatan mental  merupakan status mental individu 

yang  berfungsi secara optimal. Kesehatan mental merupakan berfungsinya  

seluruh komponen mental manusia dalam  menghadapi tuntutan dan tantangan  

kehidupan. Komponen-komponen mental  tersebut dapat beroperasi dengan 

maksimal  ketika manusia memiliki kecakapan hidup  yang memuat 

seperangkat pengetahuan  dan keterampilan individu yang mendukung 

seseorang mengatasi permasalahan  kehidupan secara efektif dan efisien.  

Kesehatan mental individu optimal ketika individu mampu mengatasi 

permasalahan kehidupan dengan efektif. Tungpunkom dan Nicol 

merekomendasikan untuk mengajarkan individu yang memiliki kualitas 

kesehatan mental yang rendah pendidikan mengenai kecakapan hidup, yang 

memuat masalah komunikasi dan membina hubungan, keterampilan dalam 
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menyelsaikan tugas-tugas  domestik maupun keterampilan dalam hal 

perawatan pribadi. Keterkaitan antara kesehatan mental dengan kecakapan 

hidup terlihat dari peranan kecakapan hidup dalam membantu individu 

mengatasi permasalahan hidup. Kecakapan hidup adalah interaksi berbagai 

pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki oleh seseorang 

sehingga mereka dapat hidup mandiri, kecakapan yang dimiliki oleh seseorang 

untuk berani menghadapi permasalahan kehidupan dengan wajar tanpa merasa 

tertekan kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan 

solusi.
7
 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru BK untuk membentu 

mengentaskan masalah kesehatan mental siswa ialah dengan melaksanakan 

kegiatan layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok 

merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling dengan membahas dan 

mencari suatu penyelesaian permasalahan pribadi anggota kelompok dalam 

suasana kelompok. Kegiatan ini membahas permasalahan khusus yang dialami 

oleh anggota kelompok.  

Layanan konseling kelompok bertujuan untuk membantu mengatasi 

permasalahan kesehatan mental siswa. Sehingga diharapkan secara optimal 

siswa dapat mengalami perubahan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi dan 

mencapai peningkatan yang positif setelah mengikuti kegiatan konseling 

kelompok. Dengan kata lain, tujuan dari pada konseling kelompok itu benar-

benar tercapai. 
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Layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 2 Kampar Kampar 

Timur dilaksanakan satu jam pelajaran dalam satu minggu untuk masing-

masing kelasnya, salah satu layanan yang masuk ke dalam program bimbingan 

konseling di SMA Negeri 2 Kampar Timur adalah layanan konseling 

kelompok. Layanan konseling kelompok dilaksanakan pada jam khusus 

bimbingan konseling maupun di luar jam khusus bimbingan konseling. 

Walaupun layanan konseling kelompok telah dilaksanakan di SMA 

Negeri 2 Kampar Timur, namun berdasarkan studi pendahuluan masih 

ditemukan siswa yang bermasalah dengan kesehatan mentalnya. Hal ini terlihat 

dari gejala-gejala antara lain: 

1. Sebagian siswa mudah marah dan terpancing emosinya pada hal-hal sepele 

2. Sebagian siswa cendrung gelisah ketika menghadapi ujian, hal ini terbukti 

katika ujian banyak siswa yang menyontek baik dari buku maupun dari 

temannya. 

3. Sebagian siswa cepat merasa bosan dalam belajar, seperti seringnya siswa 

permisi keluar kelas dengan berbagai alasan. 

4. Sebagian siswa tidak terima dan melawan ketiga dinasehati oleh guru 

berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukannya 

5. Segaian siswa melanggar aturan sekolah dengan cara cabut ketika jam 

pelajaran 

Atas dasar hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi yang berujudul: Pengaruh Mengikuti Layanan Konseling Kelompok 

terhadap Kesehatan Mental Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar 

Timur. 
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B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi pembiasan makna terhadap variabel penelitian, maka 

perlu dijelaskan variabel peneltian ini yaitu: 

1. Kesehatan mental adalah sebagai suatu kondisi keadaan mental atau 

emosional. Jadi kesehatan mental yang penulis maksud dalam penelitian ini 

adalah kendisi mental secara emosional siswa yang ditunjukkan dalam 

bentuk sikap dan tindakan. 

2. Layanan konseling kelompok dapat dimaknai sebagai upaya pembimbing 

atau konselor  membantu memecahkan masalah-masalah pribadi yang 

dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui kegiatan kelompok 

agar tercapai perkembangan yang optimal.
8
  

C.  Permasalahan 

1.  Identifikasi 

Berdasarkan latar belakang masalah maka masalah dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Pelayanan konseling kelompok di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Kampar Timur belum maksimal. 

b. Keaktifan siswa mengikuti layanan konseling kelompok 

c. Adanya permasalahan kesehatan mental siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Kampar Tmur. 

d. Kesehatan mental siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar 

Timur. 
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e. Pengaruh mengikuti layanan konseling kelopok terhadap kesehatan 

mental siswa. 

2.  Batasan Masalah 

Karena banyaknya masalah yang terdapat pada latar belakang 

masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini 

yaitu pada: pengaruh layanan konseling terhadap kesehatan mental siswa 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur. 

3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka 

permasalahan dapat dirumuskan yaitu: 

a. Bagaimana gambaran keaktifan siswa mengikuti layanan konseling 

kelompok Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur? 

b. Bagaimana gambaran kesehatan mental siswa Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Kampar Timur? 

c. Apakah ada pengaruh layanan konseling kelompok terhadap kesehatan 

mental siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur? 

 

D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui: 

a. Gambaran keaktifan siswa mengikuti layanan konseling kelompok 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur. 

b. Gambaran kesehatan mental siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
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Kampar Timur. 

c. Pengaruh layanan konseling kelompok terhadap kesehatan mental 

siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan 

kegunaan atau manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi guru 

1) Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan 

memperhias ilmu pengetahuan guru Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Kampar Timur. 

2) Meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan bimbngan 

konseling kepada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kampar 

Timur. 

b. Bagi Sekolah: Meningkatkan mutu sekolah yang dapat dilihat dari 

kesehatan mental siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kmpar 

Timur. 

c. Bagi peneliti 

1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 

Riau. 

2) Sebagai pengembangan ilmu dalam bidang bimbinga dan 

konseling 

3) Sebagai penambahan bahasan keilmuan penulis dalam bidang 

bimbingan dan konseling 


