
 

 

   

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

1. Latar Belakang 

Remaja seringkali diartikan sebagai masa transisi dari masa anak-anak ke 

masa dewasa, yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan 

berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Remaja tidak termasuk golongan 

anak-anak, tapi tidak pula termasuk golongan orang dewasa. Dalam 

bahasa latin remaja disebut “adolensence” yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa. Menurut Hurlock (2002:108) bahwa remaja 

(adolensence) diartikan sebagai masa anak dan masa dewasa yang 

mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Masa 

remaja adalah masa datangnya pubertas (11-14) sampai usia sekitar 18 

tahun, masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa.   

Menurut Hurlock (2002:108) pada usia enam belasan, remaja sudah 

memasuki tahap berfikir operasional formal, dimana remaja sudah 

mampu berfikir secara sistematis mengenai hal-hal yang abstrak serta 

sudah mampu menganalisis secara lebih mendalam mengenai suatu hal. 

Pada usia awal remaja, remaja masih berada dalam tahap peralihan 
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dimana remaja lebih menunjukkan ketidakstabilannya. Namun, menurut 

Sarwono (2006:86) pada remaja usia lima belasan, ketidakstabilan 

tersebut mulai menurun, sehingga kemampuan berfikirnya sudah lebih 

matang dibandingkan usia sebelumnya. 

Sekolah merupakan lembaga umum untuk menampung anak-anak, 

mendidik siswa, dengan memberikan kecakapan-kecakapan yang 

dibutuhkan siswa, memberikan pengajaran, memberikan latihan-latihan 

praktis berwujud keterampilan diri dalam mengungkapkan pendapat, 

keberanian mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Kesemuanya itu 

akan dipergunakan sebagai bekal bagi siswa dalam kehidupannya. Siswa 

yang mendapat bekal semacam inilah yang akan mampu mempengaruhi, 

memajukan, bahkan merubah kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut 

merupakan bagian dari suatu proses belajar.  

Dalam suatu proses belajar mengajar, perasaan siswa sangat berpengaruh 

pada keberanian mengeluarkan pendapat (Purwanto, 2010:45). Apabila 

siswa merasa senang, aman, maka proses penyampaian pendapat akan 

berlangsung dengan baik. Sebaliknya apabila siswa merasa takut, tidak 

senang, maka siswa akan takut pula mengeluarkan pendapat. 

Mengeluarkan pendapat pada dasarnya adalah suatu proses penyampaian 

pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Pendapat yang 

didapat merupakan sebuah gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang 

muncul dari benaknya. 
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Menurut Cawood (Karnadi, 2009:108) kemampuan mengemukakan 

pendapat adalah gambaran dari pengekspresikan pikiran, perasaan, 

kebutuhan dan hak yang dimiliki seseorang bersifat langsung, jujur dan 

sesuai tanpa adanya kecemasan yang tidak beralasan namun disertai 

kemampuan untuk dapat menerima perasaan atau pendapat orang lain 

dan dengan tidak mengingkari hak mereka dalam mengekspresikan 

pikiran dan perasaan. 

 

Kemampuan mengungkapkan pendapat siswa masuk kedalam salah satu 

bidang bimbingan dan konseling yaitu bidang bimbingan pribadi. 

Menurut Prayitno (2000:99), mengartikan layanan bimbingan pribadi 

adalah membantu siswa menentukan dan mengembangkan pribadi yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, mantap dan mandiri serta 

sehat jasmani dan rohani.   

 

Siswa SMA pada prinsipnya sudah mampu berbicara mengeluarkan 

pendapat, berani bertanya dan menyanggah. Karena beberapa hal ada 

sebagian kecil siswa yang pada usianya tidak dapat atau bahkan sangat 

sulit melakukan hal tersebut. Sebelum siswa dapat menjawab ataupun 

mempunyai opini tetapi mereka lebih memilih diam karena berbagai 

alasan, takut salah, merasa malu, rasa takut ditertawakan dan sebagainya. 

 

Seorang siswa yang memiliki kemampuan mengungkapkan pendapat 

biasanya adalah siswa yang selalu aktif didalam maupun diluar kelas, 

mengikuti organisasi disekolah guna melatih diri untuk dapat 

berkomunikasi dengan baik, mampu menyatakan perasaannya dan selalu 
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berfikir positif. Sedangkan siswa yang memiliki kemampuan 

mengungkapkan rendah adalah siswa yang kurang aktif, selalu merasa 

takut salah dalam memberikan jawaban, dan selalu berfikir negatif.  

 

Permasalahan mengungkapkan pendapat siswa, ketika tidak memperoleh 

penanganan dan upaya untuk membantu mengentaskan permasalahan 

secara  tepat akan menjadikan siswa merasa tidak dianggap oleh orang 

lain, tidak dapat berkembang, dan sulit untuk memperoleh prestasi belajar 

dengan baik. Dengan demikian, guru bimbingan dan konseling memiliki 

peranan yang sangat besar untuk membantu siswa dalam mengentaskan 

permasalahan mengungkapkan pendapat siswa tersebut. 

 

Berdasarkan pengamatan peneliti terdapat siswa di kelas XII di SMA 

PGRI 1 Tumijajar yang memiliki sikap dan perilaku yang menunjukkan 

kemampuan mengungkapkan pendapat di dalam kelas yang rendah, yaitu 

diam ketika diberikan pertanyaan oleh guru, takut salah dalam menjawab 

pertanyaan dari guru, sulit berbicara atau berbicara terbata-bata saat 

berbicara dengan guru dan tidak berani bertanya dan menyatakan 

pendapat ketika diberikan kesempatan untuk berbicara. 

 

Setelah mengetahui permasalahan mengungkapkan pendapat yang 

dialami siswa, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti mengenai 

peningkatan kemampuan mengungkapkan pendapat siswa di SMA PGRI 

1 Tumijajar dengan menggunakan teknik assertive training.  
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Assertive training menurut Corey (2009:410), merupakan penerapan 

latihan tingkah laku dengan sasaran membantu individu-individu dalam 

mengembangkan cara-cara berhubungan yang lebih langsung dalam 

situasi-situasi interpersonal. Asertif training akan membantu bagi orang-

orang yang (1) tidak mampu mengungkapkan kemarahan atau perasaan 

tersinggung, (2) menunjukkan kesopanan yang berlebihan dan selalu 

mendorong orang lain untuk mendahuluinya, (3) memiliki kesulitan 

untuk mengatakan “tidak”, (4) mengalami kesulitan untuk 

mengungkapkan afeksi dan respons-respons positif lainnya, (5) merasa 

tidak punya hak untuk memiliki perasaan-perasaan dari pikiran-pikiran 

sendiri. 

 

Teknik asertif training dilakukan guna mengatasi permasalahan siswa 

dalam kemampuan mengemukakan pendapat yang rendah. Teknik asertif 

training bertujuan untuk melatih seseorang yang mengalami kesulitan 

untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. 

Latihan ini terutama berguna di antaranya untuk membantu individu 

yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan 

menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi dan respon positif lainnya. 

Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran dengan bimbingan 

konselor. Diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan 

asertif ini. Tujuan utama latihan asertif sendiri adalah untuk mengatasi 

kecemasan yang dihadapi oleh seseorang akibat perlakuan yang 

dirasakan tidak adil oleh lingkungannya, meningkatkan kemampuan 

untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, serta 
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meningkatkan kehidupan pribadi dan sosial agar lebih efektif. Sehingga 

kemampuan mengungkapkan pendapat yang rendah diharapkan dapat 

ditingkatkan dengan memberikan teknik asertif training. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti membuat suatu penelitian berjudul 

Peningkatan kemampuan mengungkapkan pendapat dengan 

menggunakan teknik assertive training pada siswa kelas XII di SMA 

PGRI 1 Tumijajar Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

2. Identifikasi Masalah 

Menurut Sharbinie (Purwanti & Sutijono, 2011:7), faktor-faktor yang 

mempengaruhi seseorang kurang mampu dalam mengungkapkan 

pendapatnya adalah: 

a. berpikir bahwa mengemukakan pendapat di depan umum 

merupakan hal yang menegangkan. 

b. berusaha menyampaikan terlalu banyak informasi dalam waktu 

yang singkat. 

c. pikiran kosong sehingga tidak tahu apa yang harus diungkapkan. 

d. takut tidak bisa berbicara. 

e. memiliki tujuan yang keliru. 

f. takut mendapat kesan negatif dari orang lain. 

g. berusaha mengontrol perilaku. 

h. mengetahui terdapat teman yang lebih tahu/lebih dari pembicara 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Terdapat siswa yang diam ketika diberikan pertanyaan oleh guru. 

2. Terdapat siswa yang merasa cemas akan ditertawakan oleh temannya 

saat mengungkapkan pendapatnya. 

3. Terdapat siswa yang sulit berbicara atau berbicara terbata-bata saat 

berbicara dengan guru. 
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4. Terdapat beberapa siswa yang tidak berani bertanya. 

5. Terdapat beberapa siswa yang tidak mampu menerima diri apa 

adanya. 

 

3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan agar penelitian ini tidak 

terjadi salah tafsir, penulis membatasi masalah mengenai “Peningkatan 

kemampuan mengungkapkan pendapat dengan menggunakan teknik 

assertive training pada siswa kelas XII di SMA PGRI 1 Tumijajar Tahun 

Ajaran 2015/2016.” 

 

4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah: “kemampuan 

mengungkapkan pendapat siswa yang rendah.” Adapun permasalahannya 

adalah “Apakah kemampuan mengemukakan pendapat dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan teknik assertive training ?” 

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemampuan mengungkapkan pendapat dengan menggunakan teknik 

assertive training. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Secara teoritis 

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu 

tentang bimbingan dan konseling khususnya teknik assertive 

training dalam meningkatkan kemampuan mengungkapkan pendapat 

pada siswa. 

 

b. Secara praktis 

1. Siswa dapat meningkatkan kemampuan mengungkapkan 

pendapat menggunakan teknik assertive training. 

2. Menambah pengetahuan guru bimbingan dan konseling dalam 

menggunakan teknik assertive training di sekolah terkait dengan 

meningkatkan  kemampuan  mengungkapkan pendapat pada 

siswa. 

3. Bagi peneliti sebagai bekal untuk meningkatkan pengetahuan 

serta menambah wawasan agar nantinya dapat melaksanakan 

tugas sebaik-baiknya. 

 

.  

 


