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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia bertujuan  mengembangkan dan menggali

semua potensi serta kecerdasan yang dimiliki peserta didik. Hal ini sesuai  UU

No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 1 butir 1,

pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan

demikian, dalam pengembangan potensi siswa salah satunya memerlukan

perencanaan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang

kondusif.

Proses belajar menurut Dimyati  dan Mudjiono (dalam Miftahur Reza

2013:20) merupakan hal yang dialami oleh siswa, suatu respons terhadap

segala acara pembelajaran yang diprogramkan oleh guru. Selama proses

pembelajaran, guru hendaknya meningkatkan kemampuan-kemampuan

kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.

Sebagaimana dengan generasi tua akan digantikan generasi muda,

remaja merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi tonggak sebagai

individu yang bermakna pada hari kemudian. Menurut Hurlock (1980:207-

209) masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan sepanjang
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rentang kehidupan manusian yang dikenal dengan ciri-ciri masa peralihan,

usia bermasalah, periode perubahan, pencarian identitas, masa yang

menimbulkan ketakutan,tidak realistik, ambang masa dewasa yang penuh

masalah, tantangan dan harapan.

Hurlock (1980:208) mengatakan bahwa remaja merupakan saat

pencarian identitas diri.Hal yang mendasar dari identitas diri adalah

pemahaman diri. Pemahaman diri merupakan aspek yang sangat penting untuk

diketahui oleh individu usia remaja dalam membantu pembentukan identitas

diri remaja dan mencapai kematangan karir. Seperti yang dikemukakan oleh

Damon dan Hart (dalam Santrok, 2003:333), walaupun tidak membentuk

identitas pribadi secara utuh, pemahaman diri memberikan dasar identitas diri

yang rasional

Pemahaman akan diri seseorang sangatlah mutlak untuk diketahui.

Oleh karena itu semua orang harus mengerti tentang dirinya. Baik secara

internal maupun secara eksternal. Ketika seseorang mengetahui kondisi dan

gambaran tentang dirinya maka dia akan dapat menjalani hidupnya dengan

nyaman dan juga memiliki rasa percaya diri yang kuat karena sudah memiliki

pandangan diri yang jelas

Namun banyak remaja saat ini yang kurang begitu memahami diri

mereka dan tidak tahu siapa diri mereka. Sehingga membuat mereka merasa

bingung dan mudah mengikuti teman-temannya. Hal ini membuat mereka

mudah terjerumus kedalam permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan

diri mereka.
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Bimbingan dan konseling adalah suatu bantuan yang diberikan oleh

konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang

dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya

Dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014, mengatakan bahwa:

Pengembangan kompetensi hidup memerlukan system layanan khusus
yang bersifat psiko-edukatif  melalui layanan bimbingan dan konseling.
Berbagai aktivitas bimbingan dan konseling dapat diupayakan untuk
mengembangkan potensi dan kompetensi hidup peserta didik/konseli
yang efektif serta memfasilitasi mereka secara sistematik, terpogram,
dan kolaboratif agar setiap peserta didik/konseli betul-betul mencapai
kompetensi perkembangan atau pola perilaku yang diharapkan”.

Hasil penelitian Ahmad Kuseni, hasil observasi bahwa pemberian

perlakuan bimbingan kelompok dengan metode mind mapping dapat

meningkatkan skor pemahaman diri siswa kelas VIIIC SMP Darussalam

Baureno Bojonegoro. Bimbingan kelompok efektif dalam meningkatkan

pemahaman diri siswa kelas VIIIC, melalui keterbukaan antar anggota

kelompok, kebersamaan, saling menilai dan bersama-sama memperoleh dan

memberikan informasi materi bimbingan yang dapat digunakan untuk

memahami diri.

Berdasarkan hasil observasi  yang dilakukan oleh peneliti di SMP N 18

Kota Jambi pada bulan Maret 2017 selama dua pertemuan di kelas VII,

diamati bahwa lebih dari 50% siswa masih kurang memahami dirinya

terutama di kelas VII H yang menunjukan tanda-tanda yang lebih menonjol

dari kelas lainnya. Kebanyakan mereka belum mengerti dengan kelebihan dan

kekurangan yang ada pada dirinya yaitu siswa sering mengeluh, merasa

pesimis apabila disuruh untuk mengerjakan dan menjalankan tugas tertentu,

merasa malu dan tidak yakin terhadap dirinya dan tidak mempunyai motivasi,
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belum memiliki tujuan hidup atau cita-cita serta bingung jika ditanya tentang

siapa diri mereka dan ikut-ikutan teman dalam mengikuti kegiatan dan

pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena siswa belum bisa memahami

dirinya dengan baik, kurangnya pengetahuan dankesulitan tentang bagaimana

cara untuk dapat memahami diri dengan baik.

Mencermati permasalahan-permasalahan tersebut, maka peneliti

tertarik melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran sehingga dapat

membantu  siswa dalam meningkatkan pemahaman diri. Salah satu alternatif

yang dapat dikembangkan untuk membantu permasalahan tersebut adalah

dalam kelompok dengan metode Mind Mapping yang disisipkan dalam

proses pembelajaran. Penggunaan metode yang lebih efektif dalam kelompok

sangat diperlukan. Dan dalam hal ini metode mind mapping menjadi pilihan

dalam layanan karena mempertimbangkan latar belakang sifat siswa yaitu

menyukai hal-hal baru dan menarik serta penggunaannya yang mudah dan

efisien.

Mind mapping pertama kali diperkenalkan oleh Tony Buzan pada awal

tahun 1970-an, yaitu alat yang paling hebat yang membantu otak dalam

berfikir secara teratur dan sederhana (Tony Buzan:2004:4) yang dapat

digunakan untuk merumuskan informasi yang kreatif, efektif dan secara

harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita.

Idenya adalah dengan metode mind mapping dapat dihasilkan catatan-

catatan yang memberikan banyak informasi diri dalam satu halaman. Sehingga

dengan metode mind mapping daftar informasi yang panjang, menemukan dan

abstrak bisa dialihkan menjadi petakan atau diagram yang berwarna warni,
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sangat teratur dan mudah diingat yang selaras dengan cara kerja alami otak

yang akan memudahkan siswa dalam memahami dan medapatkan gambaran

diri secara keseluruhan, kreatif, mudah tak terbatas dan menyenangkan.

Sehingga setelah melakukan kelompok belajar dengan metode mind mapping

ini diharapkan siswa dapat meningkatkan pemahaman diri secara positif.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi

masalah yaitu:

1. pemahaman diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman

diri siswa dalam penerimaan diri terhadap keadaan diri.

2. Mind mapping yang dimaksud adalah membuat catatan kecil

menggunakan bagan-bagan.

3. Kelompok belajar yang dimaksud adalah kelompok belajar kecil.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang diangkat dalam

penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah Penerapan Mind Mapping yang dapat meningkatkan

pemahaman diri siswa dalam kelompok belajar di kelas IX A SMP 18 Kota

Jambi  ?
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D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

“Menemukan Penerapan Mind Mapping yang dapat Meningkatkan

Pemahaman Diri Siswa Di Smp N 18 Kota Jambi”

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi siswa

Melalui penelitian ini siswa dapat meningkatkan pemahaman dirinya dalam

hal mengenal diri sehingga bermanfaat untuk kehidupannya ke depan.

2. Bagi konselor

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan konselor

dalam membantu siswa menjadi seorang yang paham mengenai dirinya

sendiri dan mampu bersikap dalam lingkungannya.

3. Bagi  Orang tua

Melalui penelitian ini diharapkan orang tua dapat menambah pengalaman

dan keterampilan cara meningkatkan pemahaman diri siswa melalui

kelompok belajar.

4. Bagi BK

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu

bimbingan dan konseling khususnya bagi pengembangan teori dalam

mengetahui metode pengajaran untuk mengetahui pemahaman diri siswa.
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F. Pengertian/ Istilah

Untuk menghindari kemungkinan adanya salah tafsir atau salah persepsi

dalam penulisan judul, adapun pengertian yang dimaksud dalam penelitian ini

mencakup:

1. Pemahaman Diri

Menurut Santrok (2007:177), pemahaman diri (Self-

Understanding) adalah gambaran kognitif remaja mengenai dirinya, dasar

dan isi dari konsep diri remaja. Sehingga pemahaman diri sangat

mempengaruhi konsep diri seorang remaja. Kartini Kartono (1990:132)

pengertian pemahaman diri adalah pemahaman tentang seluruh

kepribadian yang bulat dari masing-masing individu. Pemahaman diri

banyak diperbincangkan oleh banyak orang dan setiap orang mengartikan

pemahaman diri menurut cara pandang mereka masing-masing.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa pemahaman diri

adalah suatu situasi yang dialami individu dimana seseorang mengenal

tentang potensinya baik potensi fisik maupun potensi psikisnya sehingga

individu memahami arah dan tujuan hidupnya atau cita-cita. Potensi fisik

yaitu sejumlah kemampuan yang ada pada anggota badan dan panca indra

individu sedangkan potensi psikis individu mencakup minat, abilitas,

kepribadian, nilai dan sikap. Pemahaman yang dimaksudkan disini tidak

hanya terbatas pada pengenalan siswa atas keunggulannya saja tetapi juga

mencakup pengenalan siswa atas kekurangan yang ada dalam diri.



8

2. Mind Mapping

Mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan

informasi kedalam otak dan mengambil informasi keluar otak. Mind

mapping juga merupakan cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara

harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. (Buzan,2012:4). Mind

mapping dimaksud adalah mind mapping memetakan pikiran dengan

mencatat.

3. Kelompok Belajar

Kelompok belajar adalah jalur pendidikan belajar di sekolah

berbasis kurikulum non pemerintah seperti Cambridge, dan IB

(International Baccalaureate).


