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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada kelompok peserta didik akan ditemukan sekelompok individu yang 

diidentifikasi sebagai kelompok berbakat. Keberbakatan mengacu kepada definisi 

yang dijelaskan oleh Renzulli, bahwa individu yang dikategorikan pada kelompok 

berbakat  akan ditunjukkan dengan tingkat kognitif diatas rata-rata, kreatifitas 

tinggi, dan komitmen  tinggi dalam mengerjakan tugas (Callahan & Miller, 2005).  

 Kemampuan intelektual yang tinggi pada remaja berbakat mampu membuat 

kelompok  berbakat  menampilkan dirinya secara normatif atau bahkan lebih 

unggul sebagai penyesuaian psikososial dibandingkan kelompok tidak berbakat 

(Zeidener & Zinovic, 2013). Studi Howley & Pendarvis di tahun 1995  

menunjukkan  korelasi positif antara berbakat dengan kemajuan secara sosial dan 

emosional (Gallagher, Smith  & Merrotsy, 2011), peserta didik berbakat 

setidaknya memiliki penyesuaian diri yang baik dan matang, dalam beberapa 

kasus peserta didik berbakat  diidentifikasi memiliki perkembangan sosial dan 

emosional yang lebih matang (Gallagher & Smith, 2011; Clark, 2008; Neihart, 

1999). Di sisi lain peserta didik berbakat di klaim memiliki kondisi rentan 

terhadap risiko masalah  emosional-sosial selama masa-masa kritis perkembangan 

mereka (Zeidener & Zinovic, 2013). 

Salah satu fenomena permasalahan emosional-sosial yang dihadapi oleh 

peserta didik berbakat ditunjukkan pada studi yang dilakukan di Hungaria oleh 

Mirnic (2015)  kepada 100 remaja  yang diidentifikasi berbakat. Hasil temuan 

Mirnic dan tim bahwa dari 100 orang  peserta ditemukan sebanyak 43% 

mengalami permasalahan emosional di tingkat tinggi; 46% mengalami 

permasalahan emosional di tingkat menengah, dan sebanyak 11% mengalami 

permasalahan emosional di tingkat rendah. Sedangkan pada permasalahan sosial, 

sebanyak 56% mengalami permasalahan sosial di tingkat  tinggi, 31% mengalami 
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permasalahan sosial di tingkat menengah, dan 13% mengalami permasalahan 

sosial di tingkat rendah.  

Tingkat permasalahan emosional-sosial yang dihadapi oleh peserta didik 

berbakat, tidak hanya dilihat dari cara pandang individu terhadap kondisi yang 

dihadapinya, akan tetapi juga terkait dengan cara pandang lingkungan sekitar 

terhadap individu berbakat, hal ini terkait dengan tingkat kesadaran diri indvidu 

yang dapat memicu terkumpulnya data yang bias, akibat individu menilai tinggi 

terhadap kompetensi atau kemampuan yang sebenarnya (Boyatzis & Goleman, 

2011).  Menurut cara pandang lingkungan sekitar kepada peserta didik berbakat, 

ditemukan bahwa peserta didik di kelas reguler memandang peserta didik di kelas 

akselerasi cenderung bersikap arogan (Hererman & Nevo, 2011). Pada  studi oleh 

Bain, Choate dan Bliss (dalam Gallagher & Smith, 2011) meneliti persepsi guru 

pada  peserta didik berbakat, yang sebagian besar percaya bahwa peserta didik 

berbakat memiliki risiko yang lebih besar untuk menghadapi masalah  emosional, 

stres dan menjalin hubungan dengan peserta didik lainnya. 

Dari berbagai pernyataan tersebut ditemukan  pernyataan yang saling 

bertentangan. Di satu sisi peserta didik berbakat dianggap sebagai peserta didik 

yang memiliki kemampuan emosional yang baik serta  mampu menyesuaikan 

dirinya secara normatif, akan tetapi di sisi lain beberapa studi menemukan bahwa 

peserta didik berbakat dianggap sangat rentan dihadapakan pada konflik di 

lingkungan sosialnya (Zeidener & Zinovic, 2013).  

Konflik-konflik yang mungkin muncul dalam kehidupan peserta didik 

berbakat, tentu bukanlah sesuatu yang diharapakan. Schneiders (dalam Nurihsan 

& Agustin, 2013),  mengungkapkan bawa kebutuhan sosial pada remaja meliputi 

kebutuhan untuk berperan serta, kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan 

penerimaan sosial, dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Hal-hal tersebut perlu 

difasilitasi untuk membantu peserta didik  mencapai perkembangan sosial yang 

optimal. Sedangkan kebutuhan emosional remaja salah satunya adalah  kebutuhan 

untuk memperoleh dukungan secara emosional dalam menghadapi masalah-

masalah pribadi, karena pada masa ini remaja dihadapkan pada banyak perubahan, 
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di mana masa remaja adalah suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi 

sebagai akibat dari perubahan fisik (Hurlock, 1980). 

Bentuk upaya yang dapat diberikan untuk membantu peserta didik 

memenuhi kebutuhan emosional-sosial salah satunya adalah melalui  peran 

pendidikan. Peran pendidikan  mempunyai peran yang amat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri peserta didik. Kontribusi pendidikan yang 

diharapkan bagi perkembangan peserta didik termaktub dalam Undang-undang 

No.20 Tahun tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi wagra negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Mengacu kepada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan 

memiliki peranan utama dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi yang 

dimiliki oleh peserta didik. Proses pendidikan adalah suatu proses yang dapat 

dialami oleh individu dimana saja, karena fenomena pendidikan berada di dalam 

pergaulan maka suatu pergaulan mungkin mengandung situasi pergaulan biasa 

atau mungkin juga mengandung situasi pendidikan (Syaripudin & Kurniasih, 

2013). Maka disanalah peran orang dewasa di sekitar lingkungan peserta didik 

diharapkan menampilkan sosok seorang pendidik yang mampu menciptakan 

situasi pergaulan dengan suasana pendidikan. Peran pendidik dalam lingkungan 

informal yaitu peran keluarga yang diharapkan dapat memberikan input positif 

sehingga dapat mendukung perkembangan dan perwujudan diri individu. 

Kemudian pada saat anak telah memasuki jenjang pendidikan formal, maka peran 

sekolah ditekankan pada suatu ekspektasi bahwa dengan di sekolahkannya anak-

anak mereka dapat membantu individu mengembangkan diri dan mencapai cita-

cita.   

Pada konteks pendidikan formal di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), 

sebagai bentuk upaya dalam mendukung perkembangan remaja untuk 

memperoleh pemenuhan kebutuhan pribadi, sosial, belajar dan karir, akan 
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dibutuhkan kerjasama berbagai pihak personel sekolah, pimpinan dan juga  

jajaran staff. Secara lebih khusus salah satu peranan yang lebih utama diharapkan 

muncul adalah peran  personel Bimbingan dan Konseling sekolah, yaitu guru BK 

atau Konselor yang memiliki latar pendidikan Bimbingan dan Konseling  dan 

keterampilan  khusus dalam memberikan pelayanan Bimbingan dan Konseling 

secara profesional. 

Peran bimbingan dan konseling akan sangat berperan penting dalam  

memfasilitasi peserta didik mengembangkan kompetensi hidup dan hal tersebut 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Pasal 3 mengungkapkan bahwa 

layanan bimbingan dan konseling memiliki tujuan membantu konseli mencapai 

perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, belajar, 

sosial, dan karir. 

Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup empat bidang 

layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, 

belajar, dan karir. Pada hakikatnya perkembangan pribadi, sosial, belajar dan karir 

merupakan satu kesatuan  utuh  yang  tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri 

individu. Walaupun begitu, pada konflik emosional dan sosial yang dapat 

dihadapi peserta didik berbakat harus ditangani secara khusus pada layanan 

bimbingan dan konseling pribadi-sosial.  Yusuf (2009) mengungkapkan bahwa 

bimbingan dan konseling  pribadi-sosial  adalah suatu proses bantuan yang 

diberikan untuk memfasilitasi peserta didik agar mampu memiliki pemahaman 

tentang karakteristuk dirinya, mengembangkan potensi dirinya, mengembangkan 

pemahaman dan keterampilan berinteraksi sosial dan memecahkan masalah-

masalah pribadi  sosial yang dialaminya.  Dengan kemampuan peserta didik yang 

mampu mengatasi masalah-masalah yang dialaminya dan mampu menyesuaikan 

diri diharapkan peseerta didik mampu mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan 

dalam kehidupannya. 

Upaya konselor atau guru BK dalam membantu peserta didik mencapai 

kompetensi atau keterampilan baru dalam hidup, pada ranah pendidikan formal  di 
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sekolah peran guru BK adalah memfasilitasi melalui program-program yang 

tersususun dan terarah. Dalam menjalankan tugas menyusun program bimbingan 

dan konseling serta pemberian layanan bimbingan dan konseling kompetensi yang 

akan diharapkan muncul dari seorang guru BK adalah terkait dengan kompetensi 

merancang program bimbingan dan konseling. Kompetensi tersebut meliputi 

kemampuan guru BK  untuk menganalisis kebutuhan, menyusun program 

bimbingan dan konseling yang berkelanjutan berdasarkan  kebutuhan peserta 

didik secara komprehensif dengan pendekatan perkembangan, menyusun rencana 

pelaksanan program bimbingan dan konseling dan merencanakan sarana dan biaya 

penyelenggaraan program bimbingan dan konseling (Yusuf, 2009), selanjutnya 

setelah rancangan program bimbingan dan konseling,  guru BK  dituntut untuk 

mampu mengimplementasikan program, dan  menilai proses dari hasil kegiatan 

bimbingan dan konseling. 

Perencanaan penelitian  yang disusun mengenai program bimbingan dan 

konseling untuk meningkatkan kompetensi emosional-sosial peserta didik 

berbakat. Penelitian akan dilaksanakan pada sekolah yang mengusung sekolah 

inklusi. Pemilihan tersebut dilatarbelakangi oleh konsep sekolah inklusi yang akan 

mempertemukan peserta didik dengan beragam latar belakang dan  potensi yang 

dimiliki. 

Menurut Firdaus (2010),  pendididikan inklusi bukanlah versi lain dari PLB 

(Pendidikan Luar Biasa). Stubbs (2002, dalam Firdaus, 2010) mengungkapkan 

bahwa inklusi atau pendidikan inklusif bukan nama lain untuk ‘pendidikan 

kebutuhan khusus’. Pendidikan inklusi menggunakan pendekatan yang berbeda 

dalam mengidentifikasi dan mencoba memecahkan kesulitan yang muncul di 

sekolah, penggunaan terminasi pendidikan kebutuhan khusus pada pendidikan 

inklusi dapat menjadi hambatan bagi perkembangan praktik inklusi di sekolah. 

Implikasi dari pendidikan inklusi di sekolah seyogianya sekolah dapat 

menyediakan struktur, sistem dan metodologi pendidikan yang memenuhi 

kebutuhan peserta didik. Memfasilitasi perkembangan peserta didik dengan 

beragam  latar belakang dan  potensi yang dimiliki, dalam pemenuhan tersebut, 

peran guru BK di sekolah memiliki andil yang sangat besar demi kesuksessan 
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penyediaan pendidikan inklusi di sekolah, dan tentunya juga akan diperlukan 

dukungan manajemen sekolah untuk turut andil mendukung dan menyukseskan 

program yang telah tersusun bagi peserta didik. 

Salah satu sekolah yang mengusung pendidikan inklusi di kota Bandung 

adalah SMA Negeri 4 Bandung, berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, 

latar belakang SMA Negeri 4 Bandung adalah sekolah yang mengusung  sekolah  

inklusi, dengan sistem sekolah inklusi akan memungkinkan  peserta didik 

berbakat untuk banyak berbaur dengan latar belakang peserta didik yang beragam, 

sehingga peserta didik berbakat akan dituntut untuk mampu  menyesuaikan 

dirinya dengan baik.  Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di populasi peserta 

didik berbakat  kelas X. Pemilihan peserta didik di kelas X dilatar belakangi oleh 

bahwa peserta didik kelas X dihadapkan dengan kondisi lingkungan baru  sekolah 

yang akan menuntut peserta didik untuk cukup kompeten menyikapi segala 

perubahan situasi yang berbeda. Populasi peserta didik kelas X secara keseluruhan 

berjumlah 389. Berdasarkan kriteria peserta didik yang memiliki tingkat 

kecerdasan diatas rata-rata, tingkat kreativitas tinggi dan komitmen kerja tinggi, 

ditemukan peserta didik berbakat di kelas X tahun ajaran 2015-2016 berjumlah 39 

orang peserta didik.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian perlu dilakukan untuk 

memperoleh data empiris  mengenai profil kompetensi emosional dan  sosial 

peserta didik berbakat, sehingga data yang diperoleh dapat dimanfaatkan dalam  

penyusunanan program bimbingan dan konseling pribadi-sosial di SMA Negeri 4 

Bandung. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Kompetensi emosional-sosial diperlukan dalam membentuk hubugan sosial 

yang positif, terutama pada remaja kompetensi sosial akan mengarahkan remaja 

memasuki gerbang kedewasaan sehingga untuk mencapai tujuan dari pola 

sosialisasi dewasa, remaja harus banyak melakukan penyesuaian baru, 

penyesuaian terhadap meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, perubahan 

dalam perilaku sosial, pengelompokkan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam 
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seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial, dan 

nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin (Hurlock, 1980).  

Peserta didik berbakat setidaknya memiliki penyesuaian diri yang baik dan 

matang sebagaimana  peserta didik lainnya, dan dalam beberapa kasus peserta 

didik berbakat diidentifikasi memiliki perkembangan sosial dan emosional yang 

lebih matang (Gallagher, 2011; Clark, 2008; Neihart, 1999). Di sisi lain peserta 

didik berbakat  di klaim memiliki kondisi rentan terhadap risiko masalah 

emosional sosial selama masa-masa kritis perkembangan mereka (Zeidener & 

Zinovic,2013).  

Colangelo (2002) mengungkapkan bahwa peserta didik berbakat sangat 

rentan dalam banyak situasi. Roedell (Zeidener, 2013)  mengungkapkan situasi 

yang sangat umum dijumpai adalah peserta didik berbakat  "merasa berbeda" dari 

rekan-rekan mereka. Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi negatif bagi 

mereka, termasuk dilema interpersonal dan kesulitan emosional. Selain persepsi 

stereotip dan proses pelabelan negatif, peserta didik berbakat memiliki kondisi 

yang rentan terhadap ekspektasi kerja terlalu tinggi dari orangtua, guru, dan  

teman sebaya untuk lebih unggul.  

Berdasarkan identifikasi tersebut,  rumusan masalah penelitian dapat 

dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1) Bagaimana kompetensi emosional-sosial peserta didik berbakat dari 

perspektif pribadi? 

2) Bagaimana kompetensi emosional-sosial peserta didik berbakat dari 

perspektif teman sebaya? 

3) Bagaimana kompetensi emosional-sosial peserta didik berbakat dari 

perspektif guru? 

4) Apakah terdapat perbedaan dari tiga perspektif tersebut? 

5) Bagaimana rumusan program bimbingan dan konseling pribadi sosial 

untuk meningkatkan kompetensi emosional-sosial peserta didik 

berbakat di  SMA Negeri 4 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 
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Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan program 

bimbingan dan konseling untuk meningkatkan kompetensi emosional-sosial 

peserta didik berbakat melalui penelaahan empiris mengenai kompetensi 

emosional- sosial peserta didik berbakat di SMA Negeri 4 Bandung Tahun Ajaran 

2015/2016. Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Memperoleh gambaran kompetensi emosional-sosial peserta didik 

berbakat dari perspektif pribadi.  

2) Memperoleh gambaran kompetensi emosional-sosial peserta didik 

berbakat dari perspektif teman sebaya. 

3) Memperoleh gambaran kompetensi emosional-sosial peserta didik 

berbakat dari perspektif guru. 

4) Menguji perbedaan rata-rata perspektif pribadi, teman sebaya, dan 

guru. 

5) Tersusunnya program bimbingan dan konseling untuk meningkatkan 

kompetensi emosional dan  sosial peserta didik berbakat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pengembangan ilmu Bimbingan dan konseling, khususnya ilmu 

mengenai keberbakatan dan kompetensi emosional-sosial peserta didik 

berbakat. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai 

berikut : 

a. Bagi guru BK, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam memberikan layanan  bimbingan dan 

konseling pribadi-sosial untuk meningkatkan kompetensi 

emosional-sosial peserta didik berbakat. 
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b. Bagi guru mata pelajaran, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan  mengenai keberbakatan sehingga guru 

mata pelajaran dapat memberikan sikap yang tepat terhadap 

peserta didik berbakat dan mendukung perkembangan peserta 

didik berbakat ke arah yang lebih positif. 

c. Bagi Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, hasil 

penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

kajian ilmu bagi teman-teman sejawat atau adik tingkat yang 

memiliki ketertarikan pada bidang berbakat. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitiaan  diharapkan dapat 

dijadikan bahan kajian dan pengetahuan mengenai peserta didik 

berbakat dan kompetensi emosional sosial, sehingga peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan 

menguji seberapa efektif intervensi kompetensi emosional-sosial 

peserta didik berbakat di sekolah melalui program bimbingan 

dan konseling pribadi sosial yang telah dirancang berdasarkan 

need assesment peserta didik berbakat. 

 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisasi dari penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang 

disusun secara berurutan dari bab I hingga bab V. Bab I pendahuluan yang berisi 

uraian latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi. Bab II kajian pustaka 

berisikan uraian tentang kajian pustaka dari topik atau permasalahan yang 

diangkat. Pemaparan kajian pustaka dalam skripsi lebih bersifat deskriptif  yang 

terdiri atas konsep-konsep, teori, model, rumusan utama, serta penemuan-

penemuan pada studi terdahulu yang relevan terhadap bidang yang diteliti. Bab III 

metode penelitian yang berisikan penjabaran mengenai metode penelitian yang 

terdiri atas pendekatan penelitian, disain penelitian, partisipan, instrumen 

penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. Bab IV hasil temuan dan 

pembahasan berisikan pengolahan dan analisis data serta pebahasan atau analisis 



10 
 

 
Azni Nurul Fauzia, 2016 
PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING PRIBADI SOSIALUNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI 
EMOSIONAL SOSIAL PESERTA DIDIK BERBAKAT 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
  

 

temuan penelitian. Hasil temuan diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

yang telah dirumuskan sebelumnya. Bab V simpulan dan rekomendasi 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penlitian. 

 

 

 


