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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kepemimpinan 

seseorang dalam mengambil peran untuk mencapai suatu usaha. Kepemimpinan 

perlu ditanamkan pada diri setiap orang sejak dini agar dapat menjadi pemimpin 

yang baik. Di mana seorang pemimpin merupakan seseorang yang dijadikan 

panutan atau contoh bagi orang lain. Sekolah sebagai salah satu sarana untuk 

menanamkan kepemimpinan siswa selain itu mempunyai peran dan tanggung 

jawab penting dalam membantu para siswa mencapai tugas perkembangannya. 

Oleh karena itu sekolah berupaya menciptakan iklim yang konduktif sehingga 

dapat memfasilitasi siswa yang berusia remaja untuk mencapai tugas 

perkembangannya yang salah satunya menyangkut aspek-aspek sosial.  

 Tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh remaja berkaitan dengan 

kemampuannya dalam melakukan penyesuaian sosial menurut Havighurst (1972, 

dalam Yusuf, 2001: 82) mengemukakan bahwa remaja harus mencapai hubungan 

yang lebih baik matang dengan teman sebaya, mencapai peran sosial sebagai pria 

atau wanita, dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 

 Berkaitan dengan usia sekolah menengah kejuruan (SMK) yang menginjak 

remaja madya yang berusia 15-18 tahun. Pada tahap inilah remaja ingin mencari 

sesuatu yang dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja. Untuk 

mencapai hal tersebut, siswa harus melakukan hubungan sosial. Hubungan sosial 

sendiri berawal dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah hingga berujung 
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kepada lingkungan kelompok besar yaitu teman sebaya. Di dalam hubungan sosial 

terjadi hubungan timbal balik dua individu atau kelompok, sehingga satu sama 

lain saling mempengaruhi. 

 Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat 

proses transfer ilmu pengetahuan dan penanaman nilai sosial. Sekolah juga 

merupakan wahana pengembangan  kualitas SDM bangsa Indonesia. Selain nilai 

akademis yang perlu dibangun, penanaman nilai moral dan akhlak sangat 

mendukung kemampuan leadership (kepemimpinan) yang baik. Dengan 

dukungan  moral dan akhlak serta kemampuan kepemimpinan yang baik maka 

akan menciptakan SDM yang lebih berkualitas. Hal ini sangat diperlukan 

mengingat banyaknya pengetahuan atau proses pemikiran yang lebih tinggi dalam 

berpikir. 

 Siagian (2002, dalam Sutrisno, 2009: 213) mengatakan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, 

dalam hal ini parsa bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain mau 

melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal ini mungkin tidak 

disenanginya. Hal senada juga diungkapkan oleh Anoraga (1992, dalam Sutrisno, 

2009: 214) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang agar dengan penuh 

pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak pemimpin itu. 

 Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang 

penting karena pemimpin itulah yang akan menggerakan dan mengarahkan 
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organisasi dalam mencapai tujuan dan sekaligus merupakan tugas yang tidak 

mudah, karena harus memahami setiap perilaku bawahan yang berbeda-beda. 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap guru bimbingan dan 

konseling yang dilakukan di SMK Tamansiswa Kudus pada siswa kelas XI 

Pemasaran pada tanggal 28 Juli 2018, diperoleh hasil yaitu sebagian kurang 

memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik terhadap dirinya maupun orang 

lain. Bahwa kepemimpinan merupakan suatu hal yang belum tertanam pada diri 

siswa, seperti: belum mampu memotivasi diri dan orang lain, kurangnya kejujuran 

dalam dirinya sendriri. Dalam hal ini, siswa tidak berkata jujur terhadap teman 

sebaya. Apa yang dibicarakan terhadap temannya tidak sesuai dengan kenyataan. 

Sedangkan dalam pembelajaran siswa belum mampu bekerjasama dengan anggota 

kelompoknya  siswa juga tidak memiliki sikap percaya diri serta kurangnya rasa 

tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sejalan dengan hal 

tersebut, terdapat siswa yang tidak berani mengemukakan pendapatnya di depan 

kelas, siswa tersebut selalu beranggapan bahwa apa yang menjadi pendapatnya itu 

dianggap salah baginya, sehingga siswa tersebut tidak percaya diri dalam 

mengemukakan pendapatnya, kurang tegas, belum bisa diandalkan, kurang 

terampil, belum mampu berkomunikasi dengan baik, belum mempunyai visi yang 

jelas. 

 Oleh karena itu dengan permasalan yang ada, mereka dapat diberikan 

bantuan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dengan pelayanan 

bimbingan dan konseling, yakni bimbingan kelompok. Menurut Prayitno (2012: 

149), “bimbingan kelompok adalah mengaktifkan dinamika kelompok untuk 
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membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi dan pemecahan 

masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. 

 Layanan bimbingan kelompok yang akan dilaksanankan kepada siswa 

untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dengan menggunakan teknik 

sosiodrama. Romlah (2006: 104) menyatakan bahwa, sosiodrama adalah 

permainan peranan yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul 

dalam hubungan antar manusia. Dengan diberikannya layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik sosiodrama diharapkan siswa mengerti pentingnya 

tanggung jawab seorang pemimpinan dalam memberi contoh ataupun memipin 

anggotanya. Sehingga nantinya siswa bisa menerapkan kepemimpinan tersebut 

ketika berada di lingkungan sosial. Salain itu siswa percaya diri serta memiliki 

rasa tanggung jawab terhadap seseorang didalam suatu kelas. 

 Affandi (2017) dalam penelitiannya yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 

Bae Kudus dengan peningkatan konformitas teman sebaya melalui layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama pada siswa SMA Negeri 1 Bae 

Kudus. Untuk meningkatkan konformitas teman sebaya ini peneliti ini 

melaksanakan bimbingan kelompok untuk memberikan pemahaman tentang 

konformitas teman sebaya. Penelitian meningkatkan konformitas teman sebaya 

melalui penerapan bimbingan kelompok dengan menggunakan penelitian tindakan 

kelas. Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I menunjukan konformitas teman 

sebaya dengan kategori kurang. Selanjutnya di lakukan siklus II mengalami 

kenaikan dengan kategori baik, ini terbukti bahwa konformitas teman sebaya 

dapat meningkat dengan diterapkannya layanan bimbigan kelompok.   
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 Pada skripsi penelitian  sebelum  dilaksanakannya layanan terbukti siklus I 

menunjukan bahwa siswa konformitas terhadap teman sebaya dengan kategori 

kurang. Selanjutnya dilakukan siklus II mengalami kenaikan dengan kategori 

baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan konformitas teman 

sebaya melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 

menunjukan adanya peningkatan. 

 Peneliti berharap melalui layanan bimbingan kelompok ini siswa dapat 

menerima materi yang disampaikan, dapat dipahami dan diterapkan oleh siswa 

demgan teknik sosiodrama sehingga siswa dapat menjadi pemimpin yang baik 

bagi diri sendiri maupun orang lain. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengajukan judul 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan kepemimpinan siswa kelas XI pemasaran SMK 

Tamansiswa Kudus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 

untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan siswa kelas XI Pemasaran 

SMK Tamansiswa Kudus? 
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2. Aapakah kemampuan kepemimpinan siswa dapat ditingkatkan melalui 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama siswa kelas XI 

pemasaran SMK Tamansiswa Kudus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan Penelitian Tindakan 

Bimbingan dan  Konseling (PTBK) diatas bertujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan layanan bimbingan kelompok dengan tekanik sosiodrama 

untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan siswa kelas XI Pemasaran 

SMK Tamansiswa Kudus. 

2. Diperolehnya peningkatan kemampuan kepmimpinan siswa melalui layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama pada siswa kelas XI 

Pemasaran SMK Tamansiswa Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan secara teoritis dan secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan ataupun pengalaman tentang 

meningkatkan  kepemimpinan melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi siswa 

Siswa dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan untuk meningkatkan 

kepemimpinan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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1.4.2.2 Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan untuk 

meningkatkan kemampuan kepemimpinan bagi sekolah. 

1.4.2.3 Bagi Guru BK 

Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan hasil penelitian 

sebagai acuan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan siswa di kelas XI 

Pemasaran SMK Tamansiswa Kudus. 

1.4.2.4 Bagi Peneliti 

Peneliti mampu meningkatkan kepemimpinannya terhadap diri sendiri 

maupun orang lain yang selanjutnya akan dijadikan pedoman di masa yang akan 

datang. 

1.5 Ruang Lingkup penelitian 

Penelitian ini terfokus pada peningkatan kemampuan kepemimpina siswa 

melalui layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama 

pada siswa kelas XI Pemasaran SMK Tamansiswa Kudus. Subjek penelitian ini 

adalah siswa kelas XI Pemasaran SMK Tamansiswa Kudus berjumlah delapan 

yang terdiri dari dua siswa laki-laki dan enam siswa perempuan. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sosiodrama. 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan judul tentang meningkatkan kemampuan kepemipinan 

melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama di SMK 

Tamansiswa Kudus. Definisi Operasional terkait dengan judul di atas peneliti 
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melakukan layanan bimbingan kelompok menggunakan materi yang terkait 

dengan kepemimpinan. 

1.6.1 Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan kemampuan dari seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan ditandai oleh ciri-ciri kepribadian 

dimana dalam situasi yang khusus untuk mengambil peran penting dalam 

mencapai usaha bersama kelompoknya dengan anggota yang lain. Kemampuan 

kepemimpinan perlu dimiliki oleh setiap orang dan ditanamkan sejak dini agar 

seseorang dapat menjadi seorang pemimpin yang baik, baik dalam memimpin 

dirinya maupun orang lain. 

1.6.2 Layanan Bimbingan kelompok Dengan Teknik Sosiodrama 

Layanan bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada 

individu melalui suasana kelompok untuk memcahkan suatu masalah yang telah 

dihadapi anggota kelompok serta dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan 

siswa. 

Dalam layanan bimbingan kelompok ini peneliti menggunakan  teknik 

sosiodrama. Teknik ini melatih kemampuan siswa bersosialisasi dengan orang lain 

sehingga penggunaan sosiodrama akan menimbulkan interaksi antar anggota yang 

nantinya akan timbul rasa saling kerjasama. Oleh karena itu sosiodrama dianggap 

efektik dalam mengatasi masalah siswa yang belum mampu memotivasi diri 

sendiri, beleum mampu jujur, belum mampu bekerjasama, kurang percaya diri, 

kurangnya tanggung jawab, kurang memiliki karakter yang tegas, belum bisa 
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diandalkan, kurang terampil, belum mampu berkomunikasi dengan baik, dan 

belum mempunyai visi yang jelas. 

Tahapan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Pembentukan, yaitu tahap untuk membentuk sejumlah individu 

menjadi satu kelompok yang siap mengmbangkan dinamika kelompok dalm 

mencapai tujuan bersama. 

2. Tahap Peralihan, yaitu tahap untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok 

kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok  

3. Tahap Kegiatan, yaitu kegiatan inti untuk membahas topik-topik tertentu pada 

bimbingan kelompok. Pada tahap ini teknik sosiodrama digunakan. Tahap 

sosiodrama adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan, yaitu memberikan penjelasana mengenai maksud dan 

tujuan pelaksanaan sosidrama, menentukan masalah sosial, menentukan 

tema, dan memilih lakon dan peran dalam sosidrama. 

2) Tahap Pelaksanaan, pemeran yang telah dipersiapkan, kemudian konselor 

akan memberikan petunujk atau arahan  mengenai tata cara bermain peran 

dan mengawasi jalannya kegiatan. 

3) Tindak Lanjut, yaitu dilakukan setelah drama selesai dilaksanakan. 

Pemain, penonton dan pemimbing secara bersama-sama mendiskusukan 

atau sesi tanya jawab masalah sosial yang telah didramakan. 

4. Tahap Penyimpulan, yaitu kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah 

dilakukan dan dicapai oleh kelompok. 
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5. Tahap Penutupan, yaitu tahap akhir dari sekuruh kegiatan. Kelompok 

merencanakan kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. 


