
 
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan selalu bertumpu pada suatu wawasan kesejahteraan, 

yakni mengenai pengalaman-pengalaman masa lampau, kenyataan dan 

kebutuhan mendesak dimasa kini maupun harapan dimasa depan nanti. 

Dengan adanya pendidikan setiap masyarakat dapat melestarikan nilai-nilai 

luhur sosial kebudayaanya yang telah telah ada didalam sejarah bangsanya 

(Tirtarahardja & sulo, 2008). Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-

undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab 

1 Pasal 1 dinyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memilik 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian 

kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

  
Pendidikan bukanlah hanya untuk mencerdaskan siswa di bidang 

pendidikan atau akademik saja, namun juga harus mampu mendidik siswa-

siswi menjadi manusia yang lebih baik dan mampu mengembangkan segala 

potensi yang dimilikinya. Dalam hal ini tentu saja diperlukan adanya 

pendidik yang profesional, baik itu guru di sekolah dasar maupun sekolah 

menengah. Semua guru didalam sekolah merupakan pembimbing bagi 



 
 

 
 

peserta didiknya dalam suatu proses belajar mengajar. Dimana, seorang 

guru tidak hanya menyampaikan ilmu  pengetahuan kepada anak didiknya, 

melainkan juga mendampingi meraka dalam meraih tujuan dari suatu 

pendidikan tersebut ( Azzet:2011). 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat pengabdian 

guru dan rumah rehabilitasi peserta didik. Di tempat inilah peserta didik 

menimba ilmu pengetahuan dengan bantuan guru yang berhati mulia. 

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki dampak yang besar bagi 

peserta didiknya. Kenyamanan dan ketenangan peserta didik dalam belajar 

akan ditentukan oleh sejauh mana kondisi dan sistem sosial di sekolah yang 

menyediakan lingkungan yang kondisuf dan kreatif.  

Dalam hal pendidikan, peserta didik merupakan unsur terpenting di 

dalamnya, di mana pasti akan selalu dihadapkan pada rutinitas 

pembelajaran setiap harinya. Kondisi inilah yang sedikit banyak bisa 

menimbulkan stres belajar pada peserta didik. 

Menurut Rice (Desmita, 2014:297) ada dua tipologi sumber stress yang 

dialami peserta didik disekolah sebagai berikut` 

1. Personal and social stressor, merupakan stres peserta didik yang 

bersumber dari diri pribadi dan lingkungan sosial. Misalnya dalam diri, 

tekanan yang kita berikan dalam diri, ketidaksesuaian antara yang kita 



 
 

 
 

pikir dengan apa yang kita lakukan dan dari luar, contohnya: keluarga, 

guru dan teman. 

2. Academic stressor, merupakan stress peserta didik yang bersumber dari 

proses belajar mengejar atau hal-hal yang berhubungan, seperti perasaan 

yang dihadapi oleh seseorang ketika terdapat tekanan-tekanan. 

Tekanan-tekanan tersebut berhubungan dengan belajar dan kegiatan 

disekolah, contohnya tenggang PR, saat menjelang ujian, dan hal-hal 

yang lainnya.  

Berdasarkan hasil observasi awal di kelas VIII E SMP Negeri 8 Kota 

Jambi pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari 2018, beberapa siswa terlihat 

kurang semangat dalam belajar, sulit berkonsentrasi, mudah menyalahkan 

teman, selain itu masih banyak siswa yang kurang serius dan aktif dalam 

proses pembelajaran. hal ini disebabkan karena siswa merasa kesulitan 

memahami pelajaran yang diajarkan oleh guru mata pelajaran tersebut.   

Begitu juga dengan hasil informasi penulis dengan kolaborator yaitu 

guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 8 Kota Jambi, ia menyatakan 

bahwa dalam proses belajar, adanya siswa yang tidak nyaman saat berada 

diruangan kelas, siswa cenderung pasif didalam kelas, sering melamun, 

serta mudah mengeluh jika diberi tugas. hal ini diduga siswa mengalami 

stress didalam belajar. Berdasarkan informasi dari wali kelas setelah 



 
 

 
 

mereka naik kekelas IX siswa tersebut diduga masih mengalami stress 

dalam belajar.  

Melihat semua permasalahan yang ada di kelas IX SMP Negeri 8 

Kota Jambi, perlu kiranya diberikan layanan yang bisa mengakomodasi 

kepentingan sejumlah siswa tersebut secara bersama-sama seperti layanan 

bimbingan kelompok, karena layanan dengan pendekatan kelompok dapat 

memberikan kesempatan pada masing-masing anggota kelompok untuk 

memanfaatkan berbagai informasi, tanggapan dan reaksi timbal balik dalam 

menyelesaikan masalah.  

Layanan Bimbingan kelompok dianggap suatu layanan yang dapat 

membantu mengantisipasi tingkat stres, Sebagaimana menurut pendapat  

Bennett (dalam romlah, 2001:13-14) yang menyatakan bahwa salah satu 

tujuan bimbingan kelompok adalah memberikan layanan-layanan 

penyembuhan melalui kegiatan kelompok dengan mempelajari masalah-

masalah manusia pada umumnya dan menghilangkan  ketegangan emosi 

serta mengarahkan kembali energy yang terpakai untuk memecahkan 

masalah. 

Kegiatan bimbingan kelompok tersebut cukup efektif membantu siswa 

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, khususnya dalam mengurangi 

stres belajar siswa, dimana  tujuan bimbingan kelompok adalah 



 
 

 
 

memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui kegiatan kelompok 

dengan mempelajari masalah-masalah manusia pada umumnya dan 

menghilangkan  ketegangan emosi serta mengarahkan kembali energy yang 

terpakai untuk memecahkan masalah peserta layanan dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. 

Untuk mengantisipasi stres belajar siswa kelas IX di SMP Negeri Kota 

Jambi diberikan layanan bimbingan kelompok. Winkel (2004:565) 

berpendapat bahwa ”Bimbingan kelompok merupakan sarana untuk 

menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa, yang didapatkan 

dalam mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan bagi dirinya 

sendiri”. Dalam bimbingan kelompok mengandung unsur dinamika atau 

kehidupan kelompok. Melalui dinamika kelompok yang intensif, 

pembahasan topic-topik secara mendalam akan mendorong pemgembangan 

perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, keaktifan, dan sikap saling 

memotivasi dan yang menunjang diwujudkannya dalam tingkah laku yang 

lebih efektif. 

Guna menguji kebenaran dari apa yang telah diungkapkan, maka 

dibuktikan melalui penelitian. Penelitian ini untuk melihat bagaimana  

stress belajar siswa yang mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan 

yang tidak mengikuti layanan bimbingan kelompok. 



 
 

 
 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di SMP Negeri 8 Kota Jambi. Penelitian yang dikaji oleh peneliti 

adalah “Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok Untuk Mengantisipasi 

Stress Belajar Siswa Kelas IX SMP Negeri 8 Kota Jambi”. 

B. Batasan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah yang diungkapkan diatas, maka 

peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subjek penelitian dibatasi pada siswa kelas IX SMP Negeri 8 Kota 

Jambi yang mengalami stress didalam belajar, Stres belajar 

ditunjukkan dari gejala fisik, emosi, intelektual dan interpersonal. 

2. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ditekankan untuk 

mengantisipasi stress belajar siswa. 

3. Teknik yang digunakan untuk pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok ini adalah tekhnik relaksasi. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan layanan bimbingan kelompok yang dapat 

mengantisipasi stress belajar siswa Kelas IX SMP Negeri 8 Kota Jambi? 

 



 
 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diungkapkan diatas maka, 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengantisipasi stress belajar siswa IX dengan melaksanakan 

layanan bimbingan kelompok di SMPN 8 Kota Jambi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi sekolah, sebagai bahan masukan atau perbandingan dalam usaha 

mengurangi stres belajar siswa melalui peranan guru BK disekolah.  

2. Bagi guru pembimbing atau konselor, sebagai bahan informasi untuk 

menjalankan tugas dalam memberikan layanan bimbingan kelompok 

bagi siswa yang berhubungan dengan proses pembelajar siswa dan 

sebagai umpan balik untuk mengidentifikasi masalah siswa yang terkait 

dengan masalah-masalah stres belajar.  

3. Bagi siswa, sebagai bahan masukan bahwa pentingnya mengantisipasi 

stres belajar siswa melalui layanan bimbingan kelompok agar siswa bisa 

belajar dengan nyaman di sekolah. 

4. Bagi orang tua, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan 

wawasan untuk membantu perkembangan anak terutama perkembangan 

belajar anak. 



 
 

 
 

5. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan secara luas tentang 

mengantisipasi stres belajar siswa melalui layanan bimbingan 

kelompok. Dan juga diharapkan mampu memberikan layanan 

bimbingan kelompok secara aktif, kreatif, dan menyenangkan.  

6. Bagi peneliti lain, sebagai bahan masukan dan sumber referensi dalam 

penelitian dibidang yang sama. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Stres belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perasaan yang 

dihadapi oleh seseorang ketika terdapat tekananan-tekanan. Tekanan-

tekanan tersebut berhubungan dengan belajar dan kegiatan sekolah. 

Stres belajar ditunjukkan dari gejala fisik, emosi, intelektual dan 

interpersonal. 

2. Bimbingan kelompok dalam penelitian ini merupakan suatu proses 

pemberian bantuan yang diberikan oleh guru pembimbing kepada 

delapan orang siswa dengan membahas suatu topik permasalahan yang 

berhubungan dengan stres belajar dan memanfaatkan dinamika 

kelompok guna mewujudkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

 

 



 
 

 
 

G. Kerangka Konseptual 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

Evaluasi I 

Refleksi 

 
Tindakan 

 (SIKLUS I) 

Rencana Kedua 

Refleksi 

  Evaluasi II 

 
 

Tindakan 

 (SIKLUS II) 

Rencana Awal 

Rencana Ketiga 

Refleksi 

 
Tindakan 

 (SIKLUS III) 

 Evaluasi III 

 
 


