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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia diharapkan memiliki kemampuan dalam dirinya, baik itu 

kemampuan yang menyangkut fisik maupun psikis. Salah satu kemampuan yang 

harus dimiliki oleh setiap orang adalah kemampuan untuk mengendalikan dirinya 

(self-control). Karena pada dasarnya manusia memiliki dorongan-dorongan yang 

kuat dalam dirinya untuk melakukan atau memenuhi sesuatu yang ia inginkan, dan 

apabila manusia tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dorongan-

dorongan tersebut maka kehidupannya tidak dapat berjalan dengan seimbang. 

Seorang individu dengan pengendalian diri yang baik dapat memahami setiap 

konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. 

Self control artinya mengendalikan diri. Self control merupakan kemampuan 

untuk menekan, membimbing, mengatur, dan mengarahkan perilaku yang dapat 

membawa diri kearah yang positif dan menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk. 

Self control anak didik memerlukan perhatian khusus dan bimbingan dari orang lain 

secara terus menerus, dan tidak dapat dibiarkan untuk berkembang sendiri. Peserta 

didik yang berada pada masa yang bermasalah, harus tetap dalam bimbingan orang 

tua dan guru ketika mengatasi kesukaran yang dialami oleh peserta didik. 

Dengan kemampuan pengendalian diri (Self Control) yang baik, siswa 

diharapkan mampu mengendalikan dan menahan tingkah laku yang bersifat 

menyakiti dan merugikan orang lain atau mampu mengendalikan serta menahan 

tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Siswa juga 
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diharapkan dapat mengantisipasi akibat-akibat negatif yang di timbulkan pada masa 

storm dan stress period. Strom and stress period adalah masa disaat para siswa telah 

memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib masa depannya, jika terarah akan 

menjadi pribadi yang baik dan jika tidak maka akan sebaliknya. Fenomena tersebut 

banyak ditemukan pada siswa yang pada umumnya mereka masih duduk di bangku 

SMA/SMK, seperti: Berperilaku tidak terpuji, meremehkan peraturan, tidak disiplin 

dalam sekolah, suka berhura-hura dan Tidak mentaati peraturan sekolah.  

Tidak jarang kita mendengar perkelahian terjadi antar siswa yang tidak jelas 

sebabnya. Bahkan perkelahian dapat meningkat menjadi permusuhan kelompok, 

yang menimbulkan korban pada kedua belah pihak. Berbagai permasalahan yang 

sering muncul dalam kehidupan ini banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan 

seseorang dalam mengendalikan diri. Tawuran antar pelajar, mengambil hak milik 

orang lain (mencuri, merampok, korupsi), penyalahgunaan obat terlarang, 

penyimpangan perilaku seperti membolos sekolah merupakan contoh perilaku yang 

timbul karena ketidakmampuan dalam mengendalikan diri (self control). Membolos 

merupakan perilaku yang melanggar norma-norma sosial sebagai berikut dari proses 

pengkondisian lingkungan yang buruk. Perilaku membolos sebenarnya bukan hal 

yang baru lagi bagi kalangan pelajar, setidaknya mereka yang pernah duduk di dunia 

pendidikan, sebab perilaku membolos itu sendiri telah ada sejak dulu. Akibat dari 

perilaku menyimpang khusunya membolos tersebut dapat berdampak bagi diri 

sendiri dan orang lain di antaranya ketidakmampuan berprestasi, peserta didik 

menggunakan waktu luangnya untuk menganggu temanya di kelas dan kegelisahan 

yang tidak realitas. Pada kenyataannya banyak peserta didik yang menunjukan 
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perilaku membolos, berkelahi dan datang terlambat ke sekolah ini dengan berbagai 

macam alasan, pendapat tersebut diperkuat dengan adanya hasil wawancara dengan 

guru bimbingan konseling di observasi awal.  

  “Sebenarnya kesalahan berat tidak ada, hanya itu saja terlambat 

dan bolos yang sangat menonjol dan itu masih banyak walaupun sudah 

mendapat beberapakali teguran, jadi itu yang kita usahakan bagaimana 

caranya agar tidak ada lagi seperti itu. Anak-anak diusia mereka seperti 

inikan bertindak masih sesuai isi hati mereka saja. Ini juga termaksud 

pengontrolan diri, tidak semua seperti itu hanya sebagian besar yang belum 

bisa mengendalikan dirinya, masih berbuat apa saja yaa... kira-kira sekitar 

49%
1
.  

 

Untuk itu di samping orang tua, konselor di sekolah juga mempunyai peranan 

penting dalam membantu siswa untuk mengatasi kesulitanya, keterbukaan hati 

konselor dalam membantu kesulitan siswa, akan menjadikan siswa sadar akan sikap 

dan tingkah lakunya yang kurang baik. Salah satu cara agar guru bimbingan 

konseling bisa membantu siswa dalam mengontrol sikap serta perilaku dan 

pengendalian diri yang baik yaitu dengan melakukan pendekatan kepada siswa agar 

siswa merasa nyaman serta terbuka kepada guru bimbingan konseling (konselor) dan 

mencari sumber permasalahan yang dihadapi siswa. Serta mengadakan layanan 

bimbingan kelompok dengan memberikan nasehat dan motivasi kepada siswa. 

Guru bimbingan konseling atau saat ini dikenal dengan konselor sekolah, 

berperan sangat penting dalam pembentukan pribadi seorang siswa, termasuk 

mengenali seluruh aspek yang berkaitan dengan siswa. Permasalahan-permasalahan 

yang dialami oleh siswa di lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab konselor 

sekolah untuk mengentaskanya. Guru bimbingan konseling memiliki cara serta 

                                                           
1
Ipak, Rafika, “Persentase siswa SMK Negeri 5 Kendari yang memiliki self control 

rendah.” Wawancara oleh Rohayu,  20 Maret 2018. 
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strategi tersendiri, dalam pengentasan masalah yang dialami oleh siswa di sekolah, 

strategi tersebut disesuaikan dengan permasalahan siswa dan strategi ini disebut 

dengan strategi layanan konseling. Strategi merupakan suatu bentuk perencanaan 

dalam mencapai tujuan, agar suatu tujuan dapat dicapai dengan hasil yang 

memuaskan. Mengingat pentingnya tujuan pendidikan, maka siswa yang mengalami 

masalah seperti ini sangat memerlukan pengarahan dan pendekatan secara langsung 

agar lebih mudah menanamkan self control pada diri mereka.  

Guru bimbingan konseling memilih strategi bimbingan kelompok dalam 

meningkatkan self control siswa SMK Negeri 5 Kendari, Strategi layanan bimbingan 

kelompok diangggap tepat untuk membantu siswa dalam mengembangkan self 

control siswa, karena penggunaan strategi bimbingan kelompok siswa akan 

mendapatkan pembinaan, dan informasi yang positif, dan juga karena di dalam 

pelaksaannya siswa mempunyai kesempatan untuk melatih diri dalam 

mengemukakan pendapat dan saling menghargai. Untuk itu dalam strategi bimbingan 

kelompok akan lebih merujuk ke diskusi kelompok. Menurut Romlah bahwa 

bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu 

dalam situasi kelompok
2
. Begitupula dengan pendapat kedua Gazda sebagaimana 

yang dikutip oleh Prayitno, bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan 

kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyususun 

rencana keputusan yang tepat”.
3
 

                                                           
2
Tatiek Romlah. Teori dan Praktek Bimbingan Konseling. Malang: Universitas Negeri 

Malang, 2006, h.3. 
3
 Prayitno. Layanan Bimbingan dan Konsling. Padang: Universitas Negeri Padang, 2004, 

h.309. 
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok 

merupakan proses pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang 

yang ahli (guru pembimbing) kepada sekelompok individu dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu, dan kegiatan bimbingan 

kelompok anggota layanan saling berinteraksi, mengeluarkan pendapat, memberikan 

tanggapan, saran, dan sebagainya sehingga individu dapat mencapai perkembangan 

yang optimal. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru bimbingan 

konseling di sekolah, peneliti melihat beberapa siswa di sekolah yang memiliki self 

control kurang baik. Dan yang menjadi permasalahan yang sering di hadapi guru 

bimbingan konseling. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik ingin mengetahui 

lebih lanjut tentang bagaimana strategi yang di gunakan guru bimbingan konseling 

dalam meningkatkan self control siswa SMK Negeri 5 Kendari  dengan menuangkan 

dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul “Strategi Bimbingan Konseling dalam 

Meningkatkan Self Control Siswa SMK Negeri 5 Kendari” . 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah peneliti menganalisis hasil penelitian, maka 

Penelitian ini difokuskan terhadap strategi bimbingan kelompok dalam rangka 

meningkatkan Self Control siswa di SMK Negeri 5 Kendari yang meliputi: Strategi 

yang diterapkan dalam meningkatkan self-control, serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan strategi bimbingan kelompok di SMK Negeri 5 

Kendari. 

 



6 

 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi bimbingan kelompok dalam meningkatkan Self Control 

Siswa SMK Negeri 5 Kendari ? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan 

kelompok di SMK Negeri 5 Kendari ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan bagaimana strategi bimbingan kelompok dalam 

meningkatkan Self Control Siswa SMK Negeri 5 Kendari. 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok di SMK Negeri 5 Kendari. 

E. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini, peneliti berharap hasil dari riset ini sekiranya dapat 

memberikan sumbangan keilmuan dan juga tambahan hasil penelitian bagi kampus 

ini, dan tentunya peneliti berharap dengan adanya penelitian ini kelak akan dapat 

menjadi perbaikan bagi sekolah yang bersangkutan, sebagai tolak ukur maupun uji 

kelayakan sistem yang dijalankan sehingga sekolah terkait mampu mengadakan 

perbaikan dan juga mampu membuat sebuah sistem baru yang sekiranya mampu 

memperbaiki setiap kekurangan yang ada pada sistem pembelajaran yang telah ada 

sekarang ini.  

 Dan tentunya dengan penelitian ini, peneliti berharap mampu berdedikasi 

bagi dunia pendidikan dengan memberikan sumbangan dari hasil penelitian ini 

sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar melaksakan tugas sebagai mahasiswa 

di Universitas ini dengan membuat tugas proposal berupa penelitian ini. 
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F. Definisi Operasional 

Dalam rangka penelitian berjudul “Strategi Bimbingan Kelompok Dalam 

Meningkatkan Self Control Siswa SMK Negeri 5 Kendari”. Supaya tidak ada 

kesalahpahaman dalam mengartikan judul tersebut, ada beberapa istilah yang akan 

peneliti jelaskan yaitu sebagai berikut :  

1. Bimbingan Kelompok  

Bimbingan kelompok adalah salah satu kegiatan strategi yang banyak 

dipakai karena lebih efektif. Banyak siswa yang mendapatkan layanan sekaligus 

dalam satu waktu. Strategi ini juga sesuai dengan teori belajar karena 

mengandung aspek sosial yaitu belajar bersama. Peserta layanan akan berbagi ide 

dan saling mempengaruhi untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya dalam 

rangka meningkatkan kemandiriannya.  

Bimbingan kelompok adalah strategi yang memungkinkan sejumlah 

peserta didik secara bersama-sama memperoleh bahan dari narasumber tertentu 

(terutama guru pembimbing atau konselor) yang berguna untuk menunjang 

kehidupan sehari-hari baik individu sebagai pelajar, anggota keluarga, dan 

masyarakat serta untuk mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. 

Jadi yang dimaksud peneliti dengan strategi bimbingan kelompok adalah 

suatu strategi yang digunakan oleh guru bimbingan konseling untuk 

meningkatkan atau mengendalikan self control siswa di SMK Negeri 5 Kendari. 

2. Self Control  

Self control adalah kemampuan untuk menekan, membimbing, mengatur 

dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa diri ke arah yang positif. 
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Kontrol diri mengandung arti mengendalikan tingkah laku diri sendiri. Jadi yang 

di maksud dalam meningkatkan Self Control disini ialah bagaimana cara guru 

bimbingan konseling dalam membantu siswa di SMK Negeri 5 Kendari agar bisa 

mengontrol diri dan sikapnya di sekolah supaya menjadi pribadi yang lebih baik 

lagi dari sebelumnya. 

Berdasarkan definisi operasional di atas dirumuskan bahwa judul 

penelitian ini di maksudkan upaya menggambarkan, meneliti dan mengkaji 

strategi bimbingan kelompok dalam meningkatkan self control pada siswa SMK 

Negeri 5 Kendari. 

  

 

 


