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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya pembentukan individu yang 

berkualitas, yaitu pribadi yang memiliki nilai-nilai positif, konsep diri yang baik 

dan kuat, selaras dan seimbang dalam aspek spiritual, moral, social, intelektual 

dan sebagainya. 

Pendidikan merupakan aspek yang penting bagi perkembangan sumber  

daya manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau situasi instrument yang 

digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari keterbelakangan, 

melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan, pendidikan diyakini mampu 

menanamkan kapasitas baru bagi semua orang untuk mempelajari pengetahuan 

dan keterampilan baru sehingga dapat diperoleh manusia yang kreatif dan kritis. 

Di era globalisasi ini, kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

kualitas sumber daya manusia yang bergantung pada kualitas pendidikan. Peranan 

pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, damai 

terbuka dan demokratis. Oleh karena itu, pembaruan pendidikan harus dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Upaya peningkatan 

mutu pendidikan diharapkan dapat meningkatkan harkat martabat warga 

Indonesia di tengah persaingan global. 

Dalam upaya meningkatkan pembaruan kemajuan dunia pendidikan, pada 

tanggal 6 september 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan 
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Presiden (Prespes) Nomor: 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter. Pemerintah melalui Diknas membuat 18 nilai-nilai dalam 

pengembangan pendidikan budaya dan pendidikan karakter bangsa yang harus 

disisipkan dalam proses pendidikannya, nilai-nilai pendidikan karakter yaitu: 

religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial, tanggung jawab. 

Melihat nilai-nilai pendidikan karakter yang telah dikemukakan tersebut  

bahwa salah satu tolak ukurnya adalah peduli sosial/kepekaan sosial. Kepekaan 

sosial memiliki peran penting dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Berhasil 

atau tidaknya siswa dalam bersosialisasi dipengaruhi oleh sikap kepekaan sosial 

yang dimiliki oleh setiap siswa.  

Dalam hal ini yang ditekankan yaitu kepada kepekaan social (social 

sensitivity). Secara harfiah kepekaan (sensitivity) berasal dari kata peka yang 

berarti mudah merasa atau mudah terangsang atau suatu kondisi yang mudah 

berreaksi. Kepekaan social adalah suatu kecerdasan dalam bidang social. 

Kepekaan social merupakan kemampuan dalam menjalin hubungan dengan 

sesama individu, dalam kondisi dan situasi apapun yang ada di sekitar. Kepakaan 

social tidak bisa muncul begitu saja dalam diri individu, perlu adanya penanaman, 

pembentukan dan bimbingan sikap sejak dini. Pembentukan kepekaan social 

dapat dilakukan oleh orangtua, lingkungan, maupun guru yang ada di lingkungan 

sekolah. 
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Kepekaan sosial bisa diartikan sebagai tanggap atau tidaknya seseorang 

terhadap harapan dari lingkungan sosial yang sesuai dengan norma yang berlaku 

didalamnya, harapan tersebut mengandung konsep baik, buruk, pantas, tidak 

pantas, bahkan boleh atau tidaknya sikap atau tindakan yang dilakukan seseorang 

terhadap orang lain. Maka dari itu perlunya bimbingan pengenalan mengenai 

konsep-konsep, norma, prinsip dan nilai social. Sebagai guru BK dapat berperan 

sebagai fasilitator untuk mengembangkan kepekaan social siswa. Siswa 

menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan sekolah, apalagi dengan di 

berlakukannya Full Day School, siswa jadi lebih lama berada dilingkungan 

sekolah. Guru BK dapat menumbuhkan sikap empati, peduli, dan simpati siswa 

terhadap orang lain, terhadap lingkungan dan pada situasi tertentu.  

seseorang yang mempunyai ciri-ciri kepekaan social biasanya memiliki 

kemampuan dalam membaca realitas sosial yang ada disekitar, kemampuan 

tersebut didasari dari wawasan sosial yang luas dan memiliki pemahaman 

terhadap norma dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga dengan 

sendirinya akan mampu mengidentifikasi realitas sosial disekitar dan mampu  

mengidentifikasi dan mengklarifikasi realitas sosial apakah termasuk masalah 

sosial ataupun bukan masalah sosial, sehingga dengan sendirinya termasuk 

masalah sosial ataupun bukan masalah sosial sehingga dengan sendirinya muncul 

upaya bertindak menyelesaikan masalah yang harus segera diselesaikan. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada konselor pada tanggal 04 September 

2018 di SMA N 2 Kudus khususnya kelas XI IPS 2. Peneliti memperoleh data dan 

informasi bahwa di kelas XI IPS 2 ada beberapa siswa yang masih kurang peka 
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terhadap teman dan lingkungan sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan sikap 

kurangnya siswa bersosialisasi dan berempati pada teman dan lingkungan 

sekolah. Jika hal tersebut tidak segera ditangani maka siswa tidak bisa hidup 

dengan baik di lingkungan masyarakat. Untuk meningkatkan kepekaan sosial 

peneliti menggunakan Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Home 

Room.  

Peneliti juga melakukan observasi dan wawancara dengan siswa yang 

kurang peka dengan lingkungan dan teman disekitar. Kurangnya  kepekaan sosial 

siswa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

disebabkan karena siswa merasa minder dan tidak memiliki rasa percaya diri, 

sedangkan faktor eksternal yaitu dari keluarga ada yang tidak mengajarkan anak 

untuk peduli dengan lingkungan dan orang lain, bahkan ada orang tua yang tidak 

peduli dengan anaknya. Peniliti dapat menyimpulkan bahwa kurangnya kepekaan 

sosial siswa disebabkan dari dalam dirinya dan dari lingkungannya. 

Kepekaan sosial yang dimiliki oleh individu bukanlah kemampuan yang 

dibawa sejak lahir, melainkan kepekaan sosial itu muncul dan berkembang 

melalui pengalaman. Pengalaman dari hasil berinteraksi atau melakukan kontak 

sosial antar individu.  

Dalam hal untuk meningkatkan kepekaan sosial siswa dalam berinteraksi 

dengan teman sebaya dan lingkungannya, dapat menggunakan layanan bimbingan 

kelompok. Karena dengan layanan bimbingan kelompok mereka dapat berlatih 

berbicara, saling bertukar pendapat, belajar menghormati pendapat orang lain, dan 

bersikap empati dengan apa yang dirasakan oleh teman sebaya dan 
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lingkungannya.  

Prayitno (2004: 1) menjelaskan bahwa Layanan Bimbingan Kelompok 

merupakan proses pemberian informasi dan bantuan pada sekelompok orang 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai tujuan tertentu. 

Layanan bimbingan kelompok yang diberikan dalam suasana kelompok selain itu 

juga bisa dijadikan media penyampaian informasi sekaligus juga bisa membantu 

siswa menyusun rencana dalam membuat keputusan yang tepat, sehingga 

diharapkan berdampak positif bagi siswa yang nantinya dapat mengubah perilaku 

yang menyimpang.  

Sedangkan Sukardi (2000: 48) menjelaskan bahwa: “Layanan bimbingan 

kelompok adalah layanan 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”. Kegiatan bimbingan 

kelompok akan terlihat aktif jika didalamnya terdapat dinamika kelompok. 

Dinamika kelompok merupakan media efektif bagi anggota kelompok dalam 

mengembangkan aspek-aspek positif ketika sedang melakukan komunikasi antar 

pribadi dengan orang lain. 

Layanan bimbingan kelompok secara konseptual dinilai efektif dalam 

memberikan intervensi-intervensi positif kepada siswa. Karena sifat dari 

bimbingan kelompok itu sendiri dimulai dari yang bersifat informatif sampai pada 

yang sifatnya terapeutik. 
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Dalam meningkatkan kepekaan sosial siswa dapat menggunakan teknik 

home room. Sejalan dengan hal tersebut, teknik home room dalam bimbingan 

kelompok menyajikan suasana yang menyenangkan, bebas, terbuka, nyaman dan 

bersifat kekeluargaan. Oleh karena itu mengedepankan kenyamanan yang dapat 

membentuk rasa saling percaya di dalamnya, teknik home room dijadikan salah 

satu alternative yang digunakan untuk membantu siswa meningkatkan 

keterbukaan dirinya. 

Menurut Nursalim (2002: 201) Home room adalah suatu kegiatan 

bimbingan kelompok yang digunakan dalam ruang atau kelas dalam bentuk 

pertemuan antara konselor atau guru dengan kelompok untuk membicarakan 

beberapa hal yang dianggap perlu terutama hal-hal atau masalah-masalah yang 

berhubungan dengan pelajaran, kegiatan sosial, masalah tata tertib dan moral, cara 

berpakaian, atau masalah-masalah lain di luar sekolah. 

Teknik home room merupakan teknik yang dilakukan oleh konselor dalam 

membantu memecahkan masalah atau bahkan mengambangkan potensi siswa 

melalui kegiatan kelompok yang dilakukan dengan suasana yang menyengkan 

sehingga timbul rasa nyaman dan terbuka, dan  diharapkan lebih efektif 

membantu permasalahan siswa. Karena dengan teknik home room guru dapat 

memberikan layanan tentang kebiasaan sehari-hari dalam belajar, dalam 

bersosialisasi, cara-cara belajar seperti cara mempelajari buku, membuat 

rangkuman, karangan membanca kamus, juga masalah kelanjutan studi, pekerjaan 

dan  cita-cita. Dengan dilakukannya bimbingan kelompok dengan teknik home 

room, siswa dapat lebih terbuka dalam mengemukakan masalahnya karena siswa 
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merasa nyaman dalam kelompok tersebut dan siswa akan merasa lebih santai 

seperti saat mereka bersama keluarganya dirumah. Hal-hal semacam ini dapat 

memotivasi siswa untuk menjadi lebih baik.  

Peneliti berkeyakinan dapat meningkatkan kepekaan sosial siswa melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok dengan teknik home room pada siswa kelas XI 

IPS 2  SMA 2 Kudus sebagai salah satu sekolah di Kudus yang siswanya kurang 

peka terhadap sosialnya. Berdasarkan wawancara singkat dengan guru BK SMA 2 

Kudus. Teknik homeroom belum pernah diterapkan dalam layanan bimbingan dan 

konseling. Pada penelitian ini  peneliti ingin mengetahui apakah teknik homeroom 

efektif untuk meningkatkan kepekaan sosial siswa. Walaupun teknik homeroom 

tidak dapat menjamin penyelesaian secara tuntas mengenai permasalahan 

kepekaan sosial siswa, diharapkan dengan teknik homeroom akan meningkatkan 

kepekaan sosial antar siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan  masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana tindakan peneliti dalam melaksanakan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik home room dalam meningkatkan kepekaan sosial 

pada siswa kelas XI IPS 2 SMA N 2 Kudus Tahun 2018/2019? 

2. Apakah kepekaan sosial dapat ditingkatkan dengan menerapkan layanan 

bimbingan  kelompok dengan teknik home room pada siswa kelas XI IPS 2 

SMA N 2 Kudus Tahun 2018/2019? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik home room dalam meningkatkan kepekaan sosial pada siswa kelas 

XI IPS 2 SMA N 2 Kudus Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Untuk memperoleh peningkatan kepekaan sosial melalui layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik home room pada siswa kelas XI IPS 2 SMA N 2 

Kudus Tahun 2018/2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup teoritis dan praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini supaya dapat menambah 

referensi, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan di sekolah khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling yang 

menyangkut penggunaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik home room 

untuk meningkatkan kepekaan sosial siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Kepala Sekolah  

Kepala sekolah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai kontribusi 

dalam menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu bimbingan dan  

konseling. 

 

 



9 

 

 

1.4.2.2 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling (Konselor) 

Konselor dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk dijadikan 

pedoman/acuan untuk membantu memberikan alternatif dalam mengarahkan 

siswa untuk dapat meningkatkan kepekaan sosial melalui penerapan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik home room. 

1.4.2.3 Bagi Siswa 

Siswa dapat meningkatkan kepekaan sosial dan dapat menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian  “Peningkatan Kepekaan Sosial Melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Home Room Pada Siswa Kelas XI 

IPS 2 SMA N 2 Kudus” maka penelitian ini akan fokus pada penerapan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik home room untuk peningkatan kepekaan 

sosial pada siswa kelas XI IPS 2 SMA N 2 Kudus. 

1.6 Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian “Peningkatan Kepekaan Sosial Melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Home Room Pada Siswa Kelas XI 

IPS 2 SMA N 2 Kudus”. Maka definisi operasionalnya dapat dikemukakan 

sebagai berikut:  

1.6.1 Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Home Room 

Layanan bimbingan kelompok dalam penelitian ini adalah layanan 

bimbingan dan konseling yang diberikan oleh peneliti dengan tujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada siswa yang berkenaan dengan meningkatkan 



10 

 

 

kepekaan sosial. 

Dalam pemberian layanan bimbingan kelompok menggunakan empat 

tahapan yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap 

pengakhiran. Pada tahap pembentukan peneliti menyampaikan tujuan dan harapan 

yang diinginkan setelah melakukan kegiatan, merangsang seluruh anggota 

kelompok untuk terlibat sesuai suasana yang diinginkan. Pada tahap peralihan, 

peneliti mengkondisikan kesiapan anggota kelompok dan dapat menerima suasana 

secara sabar dan terbuka. Pada tahap kegiatan, peneliti menjelaskan topik yang 

akan dibahas dan membahas topik atau masalah secara tuntas 

Pada tahap pengakhiran, peneliti menyimpulkan hasil dari topik yang telah 

dibahas, mengevaluasi kegiatan, membahas serta menanyakan tindak lanjut, 

dilanjutkan dengan berdo’a. Dengan layanan bimbingan kelompok yang diberikan 

oleh peneliti, peneliti yakin dapat memberikan kemampuan untuk meningkatkan 

kepekaan sosial siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Home Room adalah kegiatan bimbingan yang diberikan kepada siswa 

dengan cara menciptakan situasi atau hubungan yang bersifat kekeluargaan. 

Masalah-masalah yang muncul yaitu berhubungan dengan pelajaran, masalah 

sosial, masalah tata tertib dan moral, cara berpakaian, atau masalah-masalah lain 

diluar sekolah. Home Room merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan bersosialisasi, khususnya mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi, serta untuk mendorong pengembangan perasaan. 

Untuk memberikan arahan serta gambaran yang jelas tentang aktivitas 

yang dilakukan peneliti ini, maka diberikan penjelasan sebagai berikut : peneliti 
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mengambil subjek penelitian siswa kelas XI IPS 2 SMA N 2 Kudus karena saat 

didalam ruang kelas dan di lingkungan sekolah tingkat kepekaan sosial seperti 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama teman kurang terjalin dengan 

baik. 

Untuk meningkatkan kepekaan sosial pada siswa, peneliti menggunakan 

layanan bimbingan kelompok teknik home room dengan dua siklus, setiap siklus 

dilakukan tiga kali pertemuan sehingga diperoleh hasil meningkatkan kepekaan 

sosial menjadi meningkat setelah diadakan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik home room pada siswa kelas XI IPS 2 SMA N 2 Kudus. 

1.6.2 Kepekaan Sosial 

Kepekaan sosial merupakan kondisi atau keadaan seseorang yang mudah 

merasa, terangsang dan bereaksi terhadap hal-hal kemasyarakatan. Terdapat 

sejumlah masalah kemasyarakatan yang diharapkan akan menjadi bagian 

perhatian setiap siswa atau warga negara dan masyarakat sehingga perlu 

dikembangkan sejak mereka berada dibangku sekolah. 

Meningkatkan kepekaan sosial dilakukan dengan cara melibatkan siswa 

dalam segala hal, seperti melibatkan dalam diskusi kelompok. Diharapkan setelah 

melibatkan siswa dalam diskusi kelompok, siswa bisa terbiasa melakukan 

komunikasi secara verbal maupun non verbal dan siswa lebih peka terhadap 

situasi yang ada dilingkungan. 

Sesuai yang peneliti amati pada saat observasi awal, perilaku kurangnya 

kepekaan sosial siswa terhadap teman dan lingkungannya, seperti kurangnya 

bersosialisasi dengan teman dan lingkungan, tidak berani mengutarakan pendapat, 
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kurang ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, dan kurangnya memiliki 

empati serta simpati terhadap lingkungan. Jika semua masalah yang dialami siswa 

tidak segera diatasi akan mempengaruhi sikap sosialnya dimasa depan dan dapat 

menjauhkan dirinya dari masyarakat. 

Oleh sebab itu peneliti tertarik berupaya untuk peningkatan kepekaan 

sosial pada siswa kelas XI IPS 2 dengan menggunakan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik home room supaya siswa bisa lebih peka terhadap teman 

dan lingkungannya. 


