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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Dalam 

pendidikan dimuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, dan benar untuk 

kehidupan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 menjelaskan: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi 

manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggungjawab. 

Tujuan pendidikan nasional menyatakan pendidikan bukan hanya bertujuan 

membentuk generasi muda yang memiliki kemampuan dalam aspek kognitif, 

melainkan juga menjadikan generasi muda agar memiliki kepribadian yang utuh, 

berahlak mulia sehingga generasi muda berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan 

norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budaya. 

Generasi muda yang dimaksud salah satunya adalah peserta didik. Peserta 

didik diharapkan memiliki kepribadian yang utuh, sehingga diperlukan lembaga 

pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki tanggung membantu peserta didik 

menjadi manusia yang berkepribadian. Sekolah merupakan suatu lingkup formal dari 

lembaga pendidikan. Implikasinya dengan kata lain sekolah memiliki tanggung jawab 

untuk membantu mengembangkan kepribadian peserta didik.  

Tugas sekolah menurut Kartadinata (1983:150) “sekolah tidak hanya 

menekankan kepada pengembangan kemampuan kognitif, tetapi juga menekankan 

kepada pengembangan kepribadian sebagai sesuatu yang terintegrasi dan utuh.” 
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Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk mencapai 

tujuan pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik. 

Hurlock (1986:322) mengemukakan sekolah merupakan faktor penentu bagi 

perkembangan kepribadian anak (peserta didik) baik dalam berfikir, bersikap maupun 

berperilaku. Menurut Havighurst (Yusuf & Nurihsan, 2008:196), sekolah mempunyai 

peranan atau tanggung jawab dalam membantu para peserta didik mencapai tugas 

perkembangannya. Di sekolah diharapkan mempunyai kondisi yang kondusif, yaitu 

suatu kondisi yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk mencapai tugas 

perkembangan.  

Layanan bimbingan diperlukan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai 

tugas-tugas perkembangan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral 

dalam proses pendidikan yang memiliki peranan penting dalam mencegah atau 

mengatasi permasalahan peserta didik. Salah satu tujuan layanan bimbingan dan 

konseling adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kompetensi 

kemandirian peserta didik. Kompetensi kemandirian peserta didik terbagi menurut 

tingkatan sekolah.  

Standar kompetensi kemandirian peserta didik sekolah menengah pertama 

menurut Kementrian Pendidikan Nasional (Depdikbud, 2008:255) terdiri ari sebelas 

aspek, yaitu: 1) landasan hidup religius; 2) landasan perilaku etis; 3) kematangan 

emosi; 4) kematangan intelektual; 5) kesadaran tanggung jawab sosial; 6) kesadaran 

gender; 7) pengembangan diri; 8) perilaku kewirausahaan; 9) wawasan dan kesiapan 

karir; 10) kematangan hubungan dengan teman sebaya. 

Rentang usia peserta didik di SMP berdasarkan tahap perkembangan, berada 

pada usia 13-18 tahun yang termasuk ke dalam tahapan remaja (Hurlock, 1986: 206). 

Menurut Parson (Yusuf & Nurihsan, 2008: 189) pada usia remaja, pengaruh orangtua 

(dewasa) mulai berkurang, karena remaja sudah masuk ke kelompok teman sebaya 
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dalam rangka mencapai perkembangan otonominya (kemandiriannya). Selama 

periode remaja, kelompok sebaya dipandang dapat menawarkan atau memberikan 

ganjaran (reward) sosial yang lebih menarik dibandingkan dengan keluarga.  

Remaja yang berperilaku asertif akan dapat mempertahankan keaslian dirinya. 

Perilaku asertif membuat peserta didik menjadi lebih percaya diri dan merasa 

berharga, memiliki konsep diri yang tepat, meningkatkan pengendalian diri (self-

control) dalam kehidupan sehari-hari, serta memperoleh hubungan yang adil dengan 

orang lain. Peserta didik yang berperilaku asertif dapat mengatasi kecemasan yang 

dihadapinya akibat perlakuan yang dirasakan tidak adil oleh lingkungan, 

meningkatkan kemampuan untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, 

serta meningkatkan kehidupan pribadi dan sosial agar lebih efektif. Perilaku asertif 

dapat ditingkatkan dengan suatu proses pelatihan.  

Penelitian Gozali (2011:113) efektivitas assertive training dalam mereduksi 

perilaku konformitas teman sebaya yang berlebihan pada peserta didik kelas XI SMA 

Purgabaya Bandung diketahui tingkat perilaku asertif terhadap perilaku konformitas 

teman sebaya yang berlebihan dari jumlah populasi sebanyak 80 peserta didik 

menunjukan peserta didik yang memiliki kategori tinggi sebanyak 13 peserta didik 

(16,2%) yang berarti peserta didik dapat bersikap asertif terhadap perilaku 

konformitas teman sebaya yang berlebihan dan peserta didik yang memiliki kategori 

rendah sebanyak 67 peserta didik (83,8%) yang menunjukan mayoritas peserta didik 

tidak dapat bersikap asertif tehadap perilaku konformitas teman sebaya yang 

berlebihan. 

Penelitian Kartika (2013:108) efektivitas assertive training dalam menangani 

korban cyberbullying pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 5 Bandung diketahui 

teknik assertive training efektif dalam menangani korban cyberbullying. Perilaku 

asertif diperlukan peserta didik untuk mempertahankan harga dirinya agar tidak 

menjadi korban bullying.  
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Penelitian Hendrayani (2011:161) penggunaan teknik assertive training dalam 

mereduksi overconformity terhadap kelompok teman sebaya pada siswa S MA pada 

peserta didik kelas XI SMA Negeri 7 Bandung diketahui tingkat konformitas 

terhadap kelompok teman sebaya pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 7 

Bandung tahun pelajaran 2010/2011 secara rinci sebagai berikut: 0,38 % sangat 

rendah, 1,90% rendah, 24,24% sedang, 65,53% tinggi, 7,95% sangat tinggi. Teknik 

assertif efektif untuk mereduksi overconformity terhadap kelompok teman sebaya 

pada siswa SMA. 

Penelitian Haniah (2011:84-85) assertive training untuk mencegah perilaku 

penyalahgunaan NAPZA pada Remaja pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 40 

Bandung dikelahui asertifitas remaja terhadap perilaku penyalahgunaan NAPZA 

sebesar 71,43% (230 siswa) termasuk pada kategori asertif dan 28,57% (92 siswa) 

termasuk pada kategori tidak asertif. Kategori tidak asertif sebesar 28,57% dimaknai 

remaja belum mampu untuk besikap tegas dan mengatakan tidak pada penggunaan 

NAPZA. Hal ini terjadi karena remaja masih dalam proses pencarian jati diri 

sehingga sebagian besar remaja mengikuti arus konformitas.  

Penelitian Pitasari (2013:9) peningkatan kecerdasan emosional siswa dari skor 

awal 53.55% menjadi 59.9% pada siklus I dan dari 59.9% menjadi 68.5% pada siklus 

II. Data menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 11.8% dari kondisi awal ke siklus I 

dan 15.1% dari siklus I ke siklus II. Semakin baik penerapan konseling behavioral 

dengan teknik assertive training yang diberikan untuk meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa, maka semakin baik hasil yang didapat. 

Smith & Sharp (Kartika, 2013:65) mengemukakan kegunaan pelatihan asertif 

bagi siswa korban bullying, yaitu 1) meningkatkan pilihan strategi yang ada untuk 

mereka ketika berada pada situasi bullying, 2) memberikan kesempatan untuk 

menyiapkan penerapan strategi yang tegas untuk mengatasi situasi bullying, dan 3) 

menolong mereka untuk merasa lebih percaya diri dan meningkatkan harga diri. 
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Rathus mengemukakan berkembangnya perilaku asertif dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang dialami individu dalam lingkungan sepanjang masa hidupnya 

(Rahmawaty, 2010:101). Perilaku asertif berkembang sejak anak melakukan interaksi 

dengan orang tua dan orang-orang dewasa lain di sekitarnya. Pengalaman berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar, jenis kelamin, kebudayaan, usia, tingkat pendidikan, 

situasi dan kondisi dapat menentukan kemampuan individu berperilaku asertif.  

Permasalahan peserta didik berdasarkan penelitian-penelitian yang dapat 

diatasi dengan berprilaku asertif, sebagai berikut :1) konformitas teman sebaya yang 

berlebihan, 2) perilaku asertif diperlukan peserta didik untuk mempertahankan harga 

dirinya agar tidak menjadi korban bullying, 3) mencegah perilaku penyalahgunaan 

NAPZA, 4) meningkatkan kecerdasan emosional siswa, 5) meningkatkan pilihan 

strategi yang ada untuk peserta didik ketika berada pada situasi bullying, 6) 

memberikan kesempatan untuk menyiapkan penerapan strategi yang tegas untuk 

mengatasi situasi bullying, dan 7) menolong peserta didik untuk merasa lebih percaya 

diri dan meningkatkan harga diri. 

Bimbingan pribadi sosial perupakan upaya preventif konselor agar konseli 

memiliki kemampuan menghadapi masalah-masalah yang akan menghambat tugas 

perkembangan. (Yusuf & Nurihsan 2008:16) Secara spesifik dengan menerapkan 

program bimbingan pribadi sosial menggunakan teknik assertive training dapat 

meningkatkan perilaku asertif peserta didik.  

Program bimbingan pribadi sosial dapat diterapkan pada situasi-situasi 

interpersonal dimana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan 

menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan layak atau benar. Assertive 

training akan membantu individu yang: 1) tidak mampu mengungkapkan kemarahan 

atau perasaan tersinggung; 2) menunjukan kesopanan yang berlebihan dan selalu 

mendorong orang lain untuk mendahuluinya; 3) memiliki kesulitan untuk 

mengatakan tidak; 4) mengalami kesulitan untuk mengungkapkan afeksi dan respon-



6 
 

 
Rina Yuliana, 2015 
PROGRAM BIMBINGAN PRIBADI SOSIAL BERDASARKAN 
PERILAKU ASERTIF PESERTA DIDIK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 
 

 
 

respon positif lainnya; 5) merasa tidak punya hak untuk memiliki perasaan-perasaan 

dan pikiran-pikiran sendiri. Assertive training pada dasarnya merupakan penerapan 

latihan bagi perkembangan individu untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Pada 

perilaku asertif tingkat sensitivitas yang dimiliki cukup tinggi sehingga dapat 

membaca situasi yang terjadi di sekelilingnya, yang memudahkannya untuk 

menempatkan diri dan melakukan aktivitasnya secara strategis, terarah dan terkendali.  

Berdasarkan paparan latar belakang, dipandang penting mengembangkan 

program bimbingan pribadi sosial yang dapat membantu peserta didik dalam 

meningkatkan perilaku asertif, sehingga peserta didik memiliki keterampilan dalam 

menghadapi masalah-masalah pribadi dan lingkungan sosialnya. 
 

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan penelitian 

Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh menjadi 

dewasa. Istilah adolensence mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup 

kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1986:206). Masa remaja 

sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak 

tetapi tidak juga golongan dewasa atau tua. 

Pada usia remaja salah satu tugas perkembangan pada kompetensi 

kemandirian peserta didik adalah tentang kematangan emosi, kematangan intelektual, 

aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab, dan aspek pengembangan pribadi 

sejalan dengan aspek perilaku asertif yaitu kemampuan memahami ketakutan dan 

keyakinan yang irasional, kemampuan mempertahankan hak-hak pribadi, kemampuan 

mengungkapkan perasaan dan pikiran, kemampuan menyatakan keyakinan.  

Menurut Burley Allen (Julio, 2011:1), perilaku asertif merupakan perilaku sebagai 

hasil belajar. Pengalaman awal pada masa kanak-kanak yang diterima dari individu 

yang penting dalam kehidupan individu (significant other), baik berupa pesan verbal 

maupun non verbal mempengaruhi penghargaan diri (self recognitioin) pada individu. 
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Keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang terbentuk selama 

fase perkembangan individu akan berperan dalam membentuk perilaku pasif, asertif, 

atau asertif. 

Galassi & Galassi (1977:4) mengemukakan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan perilaku asertif yang meliputi hukuman, ganjaran, 

modeling, kesempatan untuk mengembangkan perilaku yang sesuai, standar budaya 

dan keyakinan pribadi, serta keyakinan akan hak mutlak sebagai individu, dimana hal 

inilah yang turut mendukung proses perkembangan perilaku asertif. Individu dapat 

berperilaku asertif maupun tidak asertif ditentukan dari situasi sosial tertentu.  

 

Perilaku asertif dikembangkan dalam bentuk bimbingan pribadi sosial untuk 

mengatasi situasi interpersonal peserta didik yang konfliktual. Bimbingan dalam 

bentuk kegiatan bimbingan yang berdasarkan program bimbingan pribadi sosial 

menggunakan teknik assertive training untuk meningkatkan perilaku asertif peserta 

didik. 

Permasalahan utama penelitian adalah “Bagaimana program bimbingan 

pribadi sosial berdasarkan profil perilaku asertif menurut para ahli?” 

Permasalahan diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Seperti apa gambaran perilaku asertif pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 

43 Bandung Tahun Pelajaran 2014/2015?  

2. Bagaimana rumusan program bimbingan pribadi sosial berdasarkan profil 

perilaku asertif menurut para ahli? 

 

C. Penjelasan Istilah 
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Pada rumusan masalah, terdapat dua konsep utama yang harus dibatasi dan 

dijelaskan secara operasional, yaitu perilaku aseritf peserta didik dan program 

bimbingan pribadi sosial. Adapun batasan operasional masing-masing konsep adalah 

sebagai berikut. 

1. Perilaku Asertif 

McBride (1998:5) individu berperilaku aserrtif adalah individu yang percaya 

diri, menghormati diri sendiri dan kesetaraan hak dengan orang lain, memiliki tujuan 

hidup, dapat mengemukakan ketidaktahuan, dapat berbicara untuk diri sendiri dan 

orang lain, mengemukakan pendapat tanpa menyakiti perasaan orang lain, memahami 

sudut pandang orang lain pada saat tidak setuju dengan pendapat orang lain, tidak 

menyudutkan pendapat orang lain.  

Moore (2007:1) the psychological concept of assertiveness provokes a great deal 
of interest in the social psychological field mainly because of its 

multidimensional defenition that covers the three major tenets of human 
expression: behavior, cognition, and affect. Behaviorally, assertiveness is 
exercised when an individual is capable of freely expressing his or her emotions, 

is able to defend his or her purposes or goals in general and specific situations, 
and can establish rewarding and fulfilling interpersonal relationship. Affectively 

and cognitively, reacting to positive and negative emotions without undue anxiety 
or aggression. 

Menurut Moore perilaku asertif termasuk dalam ranah psikologi sosial, karena 

perilaku asertif memiliki definisi multidimensional yang meliputi tiga prinsip utama dari 

ekspresi manusia yaitu: perilaku, kognisi, dan afeksi. Dalam konteks perilaku, asertifitas 

dilakukan ketika seseorang mampu mengekspresikannya emosi, mampu 

mempertahankan tujuan yang ingin capai, baik dalam situasi yang umum ataupun situasi 

yang spesifik, dan dapat memberikan manfaat yang berpengaruh pada hubungan. Konsep 

afektif dan kognitif dari perilaku aseertif ditunjukan dengan kemampuan bereaksi dan 

mengekspresikan emosi positif dan negatif tanpa menunjukan kecemasan dan agresi. 

Berdasarkan pemaparan definisi asertif dapat disimpulkan prilaku asertif 

termasuk dalam ranah psikologi sosial yang memiliki multidimensional meliputi tiga 
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prinsip utama yaitu: perilaku, kognisi, dan afeksi. Perilaku asertif adalah suatu upaya 

individu untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan 

kepada orang lain dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak pribadi dan orang 

lain. Pada dimensi kognisi (pengetahuan) perilaku asertif meliputi: (1) memahami 

ketakutan dan keyakinan irasional meliputi tidak menampilkan ekspresi cemas, 

berbicara dengan lugas, menerima kekurangan diri, dan menampilkan respon untuk 

melawan rasa takut; (2) mempertahankan hak-hak pribadi meliputi menatap lawan 

bicara, menanyakan alasan setiap diminta untuk melakukan sesuatu, mencapai tujuan 

dalam situasi tertentu, menerima dan menghargai hak-hak orang lain. Pada dimensi 

afeksi (sikap) perilaku asertif meliputi: (1) mengungkapkan perasaan dan pikiran 

meliputi memberikan pujian kepada orang lain, mengungkapkan perasaan kepada 

orang lain secara spontan dan tidak berlebihan, berbicara mengenai diri sendiri, 

menyampaikan persetujuan dan ketidaksetujuan, menampilkan respon positif dan 

negatif kepada orang lain; (2) mengungkapkan keyakinan meliputi menolak 

permintaan dengan tegas, bertanggung jawab dengan perbuatan diri sendiri. 

2. Program Bimbingan pribadi sosial  

Juntika Nurihsan (Yusuf & Nurihsan, 2008:16) bimbingan pribadi sosial 

adalah bimbingan untuk membantu individu dalam menyelesaikan masalah-masalah 

sosial.  

Bimbingan dan konseling sosial adalah upaya bantuan yang dilakukan guru 

bimbingan dan konseling atau pembimbing kepada peserta didik dalam menghadapi 

dan memecahkan masalah-masalah pergaulan, penyelesaian konflik, penyesuaian diri, 

dan isolasi yang diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan 

kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya (Yusuf dan 

Hurihsan, 2008: 11). 

Winkel (1991: 37) mengemukakan program bimbingan adalah rangkaian 

kegiatan bimbingan yang terencana, terorganisasi, dan terkoordinasi selama periode 
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tertentu. Suatu program bimbingan dapat disusun berdasarkan kerangka pemikiran 

tertentu yang mempengaruhi pola dasar yang dipegang dalam mengatur seluruh 

kegiatan bimbingan yang diadakan. 

Program bimbingan pribadi sosial adalah serangkaian aktivitas layanan 

bantuan yang dilakukan oleh pembimbing kepada peserta didik di sekolah, yang 

ditunjukan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan 

masalah-masalah pergaulan, penyelesaian konflik, dan penyesuaian diri. 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian adalah memperoleh data efektivitas program 

bimbingan dengan menggunakan teknik assertive training dalam meningkatkan 

perilaku asertif pada peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 43 Bandung Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Adapun tujuan khusus penelitian adalah memperoleh: 

1. data empirik perilaku asertif pada peserta didik kelas VIII SMP Negeri 43 

Bandung Tahun Pelajaran 2014/2015; 

2. rumusan program bimbingan menggunakan teknik assertive training untuk 

meningkatkan perilaku asertif menurut para ahli; 

 

E. Manfaat Penelitian 

Mengacu pada tujuan penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat 

bagi guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 43 Bandung, peneliti selanjutnya, 

dan jurusan Bimbingan dan Konseling. 

 

1. Manfaat bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

Program dapat menjadi rujukan bagi guru bimbingan dan konseling untuk 

membantu peserta didik perilaku asertif. 

2. Manfaat bagi Penelitian 
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Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian tentang perilaku asertif 

dan melaksanakan intervensi- intervensi bimbingan dan konseling. 

3. Manfaat bagi Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian memeperluas khasanah praktis program intervensi bimbingan 

untuk meningkatkan perilaku asertif peserta didik. 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi skripsi terdiri dari lima bab. Bab I membahas tentang latar 

belakang, identifikasi dan rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, 

pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan. Bab II menyajikan 

teori yang relevan sebagai landasan dilakukannya penelitian, dan kerangka pemikiran. 

Bab III membahas mengenai metode penelitian, mencakup lokasi dan subjek 

penelitian, desain penelitian, pendekatan dan metode penelitian, definisi operasional 

variabel, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, pengumpulan data 

penelitian, dan analisis data. Bab IV membahas pemaparan hasil penelitian dan 

pembahasan gambaran perilaku asertif dan program pribadi sosial berdasarkan profil 

perilaku asertif. Bab V merupakan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang 

konselor, pihak sekolah, serta bagi peneliti selanjutnya. 


