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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan tempat yang sangat baik untuk para siswa dalam 

mengembangkan potensi, bakat, minat, dan keterampilan yang dimilikinya. Maka dari 

itu dalam setiap aktivitasnya, siswa diminta untuk mampu berpikir kritis, serta 

memiliki keterampilan dalam mengemukakan pendapat.  

Siswa yang memiliki kemampuan yang baik dipastikan mampu berpendapat 

secara formal di dalam kelas, siswa juga cenderung aktif dan menujukan antusias 

mengemukakan pendapat mengenai pelajaran yang disampaikan oleh guru, baik dalam 

bentuk pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh guru. Siswa yang 

memiliki kemampuan yang baik dalam berpendapat juga mampu menciptakan 

interaksi atau komunikasi dua arah dalam proses pembelajaran di kelas (Fatimah, 

2016). 

Mengemukakan pendapat tidak hanya digunakan untuk memberitahu kepada 

orang lain mengenai apa yang sedang dipikirkan, tetapi juga melatih mental seseorang 

untuk tampil di depan umum. Tetapi adakalanya berbagai hambatan ditemukan oleh 

seseorang, terlebih siswa dalam mengemukakan pendapat. Nasution (2011) dalam 

artikelnya menyebutkan faktor-faktor yang memengaruhi keterampilan siswa dalam 

berpendapat yaitu: kecemasan berbicara; cara mengatasi kecemasan berbicara; bahasa 

tubuh dalam berbicara; merencanakan pembicaraan.  
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Kegiatan belajar mengajar yang baik, guru dan siswa memiliki porsinya 

masing-masing dalam mengemuakan pendapat. Guru memang sebagai sosok sentral 

dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi siswa idealnya juga diberikan dan memiliki 

kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait materi yang telah dipelajari. 

Sehingga guru mampu mengetahui seberapa dalam kemampuan pemahaman siswa 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Tetapi kendala yang umumnya dialami oleh guru mata pelajaran adalah 

kesediaan siswa dalam berpendapat. Ketika guru bertanya atau meminta siswa untuk 

menyampaikan pendapatnya, yang didapatkan adalah sikap diam siswa. Seolah-olah 

siswa sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh guru, sebaliknya ketika siswa 

diberikan pertanyaan maka diam juga menjadi jawaban atas pertanyaan yang 

disampaikan oleh guru tersebut. 

Hal tersebut juga dialami oleh setiap guru yang mengajar di SMK 3 Pati. 

Terlebih ketika ditanya mengenai kondisi siswa di kelas XI Kecantikan 3, banyak guru 

yang mengeluhkan sikap siswa yang pasif dan tidak bersedia menyampaikan 

pendapatnya. Meskipun telah diberikan kesempatan dan waktu. Apa yang disampaikan 

peneliti dibernarkan oleh wali kelas XI Kecantikan 3. Wali kelas berinisial SW 

menyampaikan bahwa di kelasnya memang tergolong siswa yang selalu riuh ketika 

pada saat pergantian jam pelajaran. Tetapi sangat berbanding terbalik menjadi hening 

manakala guru masuk dan memberikan pelajaran. Terlebih menjadi sangat pasif ketika 

para siswa diminta menyampaikan pendapat terhadap materi yang telah disampaikan 

oleh guru. 
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Hasil wawancara pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan wali kelas di atas 

peneliti lengkapi dengan hasil observasi. Meskipun saat ini masih dalam periode masa 

pandemi, tetapi SMK 3 Pati tetap melaksanakan kegiatan belajar di sekolah. Dengan 

mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 SMK 3 Pati melaksanakan 

kegiatan praktikum di sekolah, di mana setiap kelas hanya berisikan sepuluh siswa 

saja. Kegiatan praktikum tersebut dilaksanakan oleh semua kelas di semua tingkatan.  

Pada kelas Kecantikan 3 saat peneliti melaksanakan observasi di tanggal 26 

Oktober 2020 diketahui siswa mengikuti praktikum dengan baik. Sebelum memulai 

kegiatan praktikum, guru produktif memberikan arahan atau instruksi kepada siswa 

mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan siswa saat praktiku. Siswa dengan 

cermat memerhatikan dan mengikuti semua instruksi yang telah disampaikan. Tetapi 

ketika tiba saat guru produktif memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai 

kesimpulan praktikum yang telah dilakukan siswa diam tidak memberikan jawaban 

atau tanggapan. Ketika guru tersebut “memaksa” para siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya, hal yang ditunjukan oleh siswa dalam berpendapat yaitu siswa belum 

jelas ketika memberikan pendapat, rendahnya proses komunikasi dalam berpendapat, 

isi gagasan yang disampaikan masih jauh dari harapah guru, belum mampu membuat 

keruntutan ide atau gagasan ketika berpendapat. 

Mendapati apa yang ditemukan peneliti di lapangan, maka peneliti berupaya 

untuk memberikan bantuan kepada siswa kelas XI Kecantikan 3 SMK 3 Pati melalui 

kegiatan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok menurut Prayitno dan 

Amti (2004: 24) tujuan pelaksanaan bimbingan kelompok salah satunya yaitu “melatih 
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siswa untuk berani mengemukakan pendapat dihadapan teman-temannya, yang pada 

gilirannya dapat dimanfaatkan untuk ruang lingkup yang lebih besar seperti berbicara 

dihadapan orang banyak, di forum-forum resmi dan sebagainya.” 

Penerapan bimbingan kelompok dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sosiodrama. Sosiodrama adalah teknik yang digunakan untuk mengekspresikan 

berbagai jenis perasaan yang menekan, melalui suatu suasana yang didramatisasikan 

sehingga dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan (Pihasniwati, 

2008: 94). 

Asumsi dasar peneliti memilih bimbingan kelompok teknik sosiodrama, 

karena dalam pelaksanaan bimbingan kelompok terdapat dinamika kelompok yang 

dapat dimanfaatkan oleh peneliti dalam mengembangkan kemampuan anggota 

kelompok untuk berpendapat. Selanjutnya pemilihan sosiodrama karena dalam 

sosiodrama siswa dilatih untuk mampu mengembangkan kemampuan berpikir dan 

berekspresi yang sangat dibutuhkan oleh seseorang dalam berpendapat. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyusun judul penelitian 

“Meningkatkan Keterampilan Mengemukakan Pendapat di Depan Umum melalui 

Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama” yang mana dalam penelitian ini 

dilaksanakan pada Siswa Kelas XI Kecantikan 3 SMK 3 Pati tahun pelajaran 

2020/2021. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti menetapkan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dalam 

meningkatkan keterampilan mengemukakan pendapat di depan umum pada siswa 

kelas XI Kecantikan 3 SMK 3 Pati? 

2. Apakah keterampilan mengemukakan pendapat di depan umum pada siswa kelas 

XI Kecantikan 3 SMK 3 Pati dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok 

teknik sosiodrama? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan penerapan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dalam 

meningkatkan keterampilan mengemukakan pendapat di depan umum pada siswa 

kelas XI Kecantikan 3 SMK 3 Pati. 

2. Memperoleh peningkatan keterampilan mengemukakan pendapat di depan umum 

pada siswa kelas XI Kecantikan 3 SMK 3 Pati setelah pemberian bimbingan 

kelompok teknik sosiodrama. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk kegiatan penelitian 

berikutnya. Selebihnya penelitian ini juga akan berguna bagi pengembangan ilmu 
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bimbingan dan konseling, serta menambah khasanah bagi pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di lingkup pendidikan sekolah ataupun di luar sekolah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini dapat dirasakan secara langsung oleh 

beberapa pihak yang terlibat di dalam penelitian ini, maka dari itu manfaat praktis dari 

penelitian ini dapat dirasakan oleh: 

1. Siswa 

Siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri dan teknik dalam berpendapat 

yang baik, sehingga semakin meningkatkan keterampilan hidup siswa kedepannya. 

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan 

dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMK 3 Pati dalam bidang pribadi dan 

sosial. Agar siswa mampu menjadi pribadi yang memiliki keterampilan dalam 

mengemukakan pendapatnya. 

3. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat memiliki pertimbangan dalam memberikan keleluasaan 

pada guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan 

konseling pada semua siswa di SMK 3 Pati. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian yang berbunyi “Meningkatkan Keterampilan 

Mengemukakan Pendapat di Depan Umum melalui Bimbingan Kelompok Teknik 

Sosiodrama” maka dalam penelitian ini peneliti memberikan bimbingan kelompok 
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teknik sosiodrama untuk meningkatkan keterampilan mengemukakan pendapat pada 

siswa kelas XI Kecantikan 3 SMK 3 Pati yang dilakukan pada tahun pelajaran 

2020/2021. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Keterampilan Mengemukakan Pendapat di Depan Umum 

Keterampilan mengemukakan pendapat merupakan kondisi di mana siswa 

kelas XI Kecantikan 3 SMK 3 Pati yang mampu dengan jelas dalam mengemuakan 

pendapat, mampu mengkomunikasikan pendapat, mampu menyampaikan isi gagasan 

yang disampaikan, serta memiliki keruntutan ide atau gagasan yang hendak 

disampaikan. 

1.6.2 Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama 

Bimbingan kelompok merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling 

yang mengedepankan proses diskusi mendalam antarpesertanya yang berlangsung 

secara dinamis dan mendalam. Teknik sosiodrama merupakan salah satu teknik dalam 

layanan bimbingan dan kelompok yang bertujuan untuk menangani masalah sosial 

melalui proses dramatisasi yang dipimpin oleh peneliti sebagai pemimpin kelompok. 

Dalam penelitian ini layanan bimbingan kelompok diawali dengan membuka 

mengucapkan salam dan perkenalan peneliti sebagai pemimpin kelompok. Pada tahap 

awal ini pula peneliti menjelaskan pengertian layanan bimbingan kelompok, asas 

layanan bimbingan kelompok, tujuan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, dan 

tata cara pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Memasuki tahap kedua, peneliti 
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mengamati kesiapan anggota kelompok untuk membahas topik layanan di tahap 

kegiatan.  

Tahap ketiga adalalah tahap inti pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. 

Peneliti memimpin anggota kelompok dalam membahas topik tugas yang menjadi 

pembahasan anggota kelompok. Pada tahap ini pula peneliti mengaplikasikan teknik 

sosiodrama. Teknik sosiodrama diawali dengan peneliti membacakan sinopsis cerita 

kepada semua anggota kelompok. Peneliti memberikan waktu kepada anggota 

kelompok untuk melakukan diskusi terkait pembagian peran dalam sosiodrama, 

merencanakan jalannya drama dan peneliti dapat melakukan intervensi terhadap 

jalannya sosiodrama. Jika dinilai dalam pelaksanaannya anggota kelompok tidak 

menuju pada “goal” yang direncanakan, maka anggota kelompok harus memperbaiki 

jalannya sosiodrama berdasarkan intervensi (arahan) yang diberikan peneliti, sehingga 

jalannya sosiodrama dapat sesuai dengan “goal” yang diharapkan. 

Tahap keempat merupakan tahap pengakhiran, di mana tahap ini peneliti 

menyimpulkan hasil kegiatan layanan bimbingan kelompok, melakukan perencanaan 

bersama anggota kelompok untuk pertemuan berikutnya dan memimpin doa sebagai 

penutup pertemuan. 


