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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia digariskan sebagai makhluk sosial, karena manusia selaku 

individu selalu berinteraksi dengan individu lain dalam kesehariannya. Bila 

dua individu memiliki kesamaan tujuan maka akan terjalin hubungan timbal 

balik atau hubungan kerjasama. Bila salah satu individu ingin lebih daripada 

individu lainnya maka akan terjadi persaingan. Apabila  dua individu atau 

lebih memiliki perbedaan dan pertentangan kepentingan, maka terdapat 

kemungkinan bahwa konflik akan terjadi. 

Pada hakikatnya konflik bersifat alamiah dan sering terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini senada dengan pendapat yang telah 

dikemukakan oleh Walter (Bradshaw, 2007: 24), bahwa : 

The history of humankind and the rise and fall of civilizations is 

unquestionably a story of conflict. Conflict is inherent in human 

activities. It is omnipresent and foreordained. 

Hurlock (2000: 206) juga menjelaskan bahwa masa remaja merupakan 

masa yang sarat akan konflik, karena pada masa perkembangan ini tiap 

individu mengalami perubahan yang sangat kompleks, yaitu perubahan fisik 

jasmaniah, pola perilaku, peran sosial, serta merupakan masa pencarian 

identitas untuk menjadi diri sendiri sebagai individu. Perubahan-perubahan 

tersebut bagi sebagian remaja merupakan situasi yang tidak menyenangkan 

dan sering menimbulkan masalah. Permasalahan-permasalahan tersebut 
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menuntut suatu penyelesaian agar tidak menjadi beban yang dapat 

mengganggu perkembangan selanjutnya. 

Konflik sosial, akademik, dan psikologis merupakan konflik yang 

sering muncul pada remaja. Contoh nyata sering terjadi perkelahian antar 

pelajar, yang disebabkan adanya konflik yang sepele. Remaja melakukan 

bunuh diri karena terjadi konflik dengan pacar, teman atau orang – orang 

disekitarnya, remaja mengalami stres karena prestasinya berkurang, 

kemudian lari ke narkoba dan minuman keras, pergaulan seks bebas serta 

masih banyak kasus lain yang melibatkan masa remaja. 

Menurut Faturochman (1990: 2), remaja yang berkualitas adalah 

seorang remaja yang tangguh, selalu ingin meningkatkan prestasi menjadi 

lebih baik, mempunyai daya tahan mental untuk mengatasi persoalan yang 

timbul dan mampu mencari jalan keluar yang positif bagi semua persoalan 

hidupnya. Hal senada diungkapkan oleh Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan 

(2006 : 27) yang mengemukakan salah satu aspek tugas perkembangan 

remaja adalah pengembangan kemampuan individual yang meliputi problem 

solving dan decision making serta pengembangan perilaku sosial yang 

bertanggungjawab. Pikunas (Hendriarti Agustiani, 2006: 37) juga 

menyinggung salah satu aspek tugas perkembangan remaja adalah 

mengembangkan keterampilan dalam komunikasi interpersonal, belajar 

membina relasi dengan teman sebaya dan orang dewasa, baik secara individu 

mupun dalam kelompok. Dari pernyataan para ahli tersebut dapat kita ketahui 

bahwa setiap individu yang sedang berada dalam masa remaja memiliki tugas 
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perkembangan untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal agar mampu 

membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan individu lain 

ataupun kelompok lain, serta mampu menyelesaikan masalah dengan diri 

sendiri maupun dengan lingkungan sosialnya secara positif dan konstruktif. 

Kompetensi kepribadian dan kualitas remaja tersebut di atas dapat 

diwujudkan melalui pendidikan terutama di sekolah. Namun jika kita 

perhatikan iklim sekolah saat ini tidak selamanya damai dan aman, karena 

konflik sering terjadi di sekolah baik dalam bentuk yang sederhana maupun 

yang lebih serius. Konflik yang sederhana misalnya membuat orang lain 

sebagai bahan tertawaan, mengejek, menghina, mengganggu, memeras dan 

sebagainya. Sedangkan konflik yang lebih serius adalah perkelahian 

antarsiswa, atau bahkan antar sekolah. Oleh karena itu, tiap remaja perlu 

memiliki kemampuan resolusi konflik, yaitu suatu kemampuan dalam 

memecahkan konflik yang sedang dihadapinya dengan menggunakan 

kecerdasan kognitif, emosi dan mengupayakan tidak terjadi tindak kekerasan. 

Namun fakta yang ada menunjukkan bahwa remaja yang terdidik belum tentu 

memberi jaminan terciptanya resolusi konflik yang positif. Ketika remaja 

pada umumnya mengalami konflik, mereka cenderung menggunakan 

kekerasan sebagai jalan keluarnya. Banyak diantara mereka yang tidak 

mampu menyelesaikan konfliknya dengan resolusi konflik yang konstruktif. 

Kebanyakan lebih suka menggunakan budaya kekerasan (destruktif) seperti 

perkelahian dan tawuran antar pelajar.  
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Fenomena tawuran pelajar di Indonesia nampaknya sudah menjadi 

hal yang lumrah di sejumlah kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, 

Surabaya, Makassar dan tidak terkecuali di Yogyakarta. Seperti yang dilansir 

oleh Kompas.com tanggal 23 April 2011, tentang tawuran pelajar antar 

sekolah yaitu SMA Gm dan SMA Bpkr 2 yang kemudian menimbulkan satu 

korban tewas dari siswa SMA Gm. Selain itu masih ada setidaknya 4 insiden 

tawuran yang cukup berat hingga termuat di beberapa portal surat kabar 

nasional sepanjang tahun 2011, seperti yang diberitakan oleh 

Tribunjogja.com tanggal 6 Januari 2012 yaitu:  

1) tawuran antara SMK PR 1 versus SMK MY 3 Yogyakarta pada 

hari Sabtu, 1 Oktober 2011 sekitar pukul 11.00 WIB. Akibatnya, 

seorang siswa SMK PR 1 mengalami luka sabetan benda keras 

dibagian kepala hingga sempat dirawat di rumah sakit dan empat 

siswa diamankan di Mapolsek Umbulharjo.  

2) Pada Sabtu, 29 Oktober 2011 terjadi bentrok antara SMA 6 YG 

dengan SMA MY 2, mereka juga membawa senjata tajam untuk 

melukai pelajar lain hingga seorang pelajar terkena luka tusuk.,  

3) Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Yogyakarta berhasil 

menangkap IP (17) alias koplo, pelajar warga Sidoagung, 

Godean yang tercatat sebagai siswa kelas 1 di SMA swasta 

daerah Wirobrajan, Yogyakarta. Dia terlibat aksi tawuran 

dengan pelajar lain dari SMK 2 YG pada Sabtu, 3 Desember 

2012,  

4) Dua siswa SMA 11 YG diamankan di Mapolsek Tegalrejo 

Yogyakarta akibat terlibat tawuran di seputaran depan SMA 2 

YG, Rabu, 14 Desember 2012.  

Hal ini tentunya mencederai wajah  instusi pendidikan terkait 

maupun institusi pendidikan secara umum yang ada di Yogyakarta, karena 

selama ini Yogyakarta telah dikenal publik sebagai Kota Pelajar. 

Fenomena maraknya resolusi konflik dengan mengedepankan 

budaya destruktif akan menjadi wajar dan dimaklumi jika hal tersebut terjadi 
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pada golongan masyarakat yang kurang berpendidikan. Akan tetapi fenomena 

resolusi konflik dengan tindak kekerasan ini juga terjadi pada golongan 

masyarakat terdidik dan berpendidikan seperti pelajar SMA, mahasiswa, dsb. 

Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan resolusi konflik pada remaja 

masih tergolong rendah. 

Bila dicermati bersama, hal ini merupakan indikasi dari lemahnya 

sistem manajemen penanganan internal konflik di sekolah (Ahmad Baedowi: 

2011). Di samping tidak adanya mekanisme penanganan konflik yang 

dibangun berdasarkan kesadaran manajemen seperti school code of conduct, 

yaitu suatu kode etik sekolah yang disepakati bersama, konflik banyak 

disebabkan oleh lemahnya soft skills tenaga pengajar yang tidak memiliki 

kemampuan pendekatan psikologis dan resolusi konflik sekaligus. Jarang 

ditemui ada sekolah yang memiliki manajemen konflik berbasis sekolah, baik 

dalam bentuk eksemplar kurikulum maupun budaya sekolah. 

Padahal pendidikan dan institusi kependidikan memegang peran 

kunci dalam mendidik siswa untuk hidup bersama secara damai dan melatih 

mereka untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Hal ini 

didukung  oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh UNESCO (Delors dalam 

Bunyamin Maftuh 2005: 20) yang menguraikan adanya empat pilar 

pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, 

dan learning to be. Merujuk pada learning to live together, hal ini berarti 

bahwa para siswa melalui proses pendidikan dididik untuk belajar hidup 

berdampingan secara damai. Ki Hadjar Dewantara, seorang tokoh pendidikan 
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Nasional sekaligus pendiri Taman Siswa sejak tahun 1920-an juga pernah 

mengemukakan pentingnya pendidikan menuju perdamaian. Beliau 

menekankan tentang pentingnya pendidikan yang didasarkan pada asas tertib 

dan damai. Ketertiban tidak akan tercapai bila tidak bersandar pada 

kedamaian (Majelis Luhur Taman Siswa, 1962: 45). Menilik berbagai 

pernyataan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa pendidikan resolusi 

konflik bagi remaja di lingkup institusi pendidikan sangatlah penting untuk 

diberikan kepada siswa. 

Apabila kita cermati lebih mendalam, pendidikan resolusi konflik 

akan menciptakan suatu iklim belajar yang kondusif karena sekolah harus 

menjadi tempat yang kondusif untuk belajar. Salah satu indikator untuk iklim 

belajar yang baik adalah karena ketiadaan konflik yang destruktif atau 

masalah disiplin. Jika terlalu banyak masalah disiplin di sekolah, para guru 

akan menghabiskan kebanyakan waktu mereka untuk mengatasi masalah 

tersebut daripada untuk mengajar. Tetapi jika tidak ada, atau hanya sedikit 

masalah disiplin atau konflik di sekolah, para guru dapat berkonsentrasi 

untuk memaksimalkan potensi siswa yang berperilaku baik yang 

menginginkan pendidikan. Pengajaran resolusi konflik diharapkan untuk 

meminimalkan masalah disiplin dan konflik di antara siswa dan untuk 

mendorong lingkungan belajar yang lebih baik di sekolah. 

Dalam hal ini, Ahmad Baedowi (2011) menyatakan bahwa 

pendidikan resolusi konflik dapat diimplementasikan melalui berbagai 

macam  alternatif pendekatan, yaitu: 1) melalui integrasi pendidikan reolusi 
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konflik dalam setiap kurikulum mata pelajaran; 2) melalui layanan 

Bimbingan dan Konseling; 3) integrasi pendidikan resolusi konflik dalam 

setiap kebijakan, peraturan, serta visi dan misi sekolah;  4) dapat 

dilaksanakan saat terjadi permasalahan seperti pertengkaran dan perkelahian 

yang melibatkan antar kelompok siswa, antar kelas, maupun antar sekolah. 

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan Bimbingan 

dan Konseling adalah salah satu alternatif pendekatan yang baik untuk 

memberikan materi layanan resolusi konflik. 

Bimbingan dan konseling adalah salah satu unsur pendidikan yang 

memegang peranan strategis karena langsung bersentuhan dengan aspek 

pribadi siswa. Bimbingan dan konseling merupakan proses yang bersifat 

membantu individu mengubah perilaku untuk pencapaian perkembangan 

pribadi secara optimal. Dengan demikian bimbingan dan konseling 

merupakan proses yang menunjang pelaksanaan program pendidikan di 

sekolah, karena program-program bimbingan dan konseling meliputi aspek-

aspek tugas perkembangan individu, khususnya kematangan pendidikan dan 

karir, kematangan personal dan emosional, serta kematangan sosial. Salah 

satu kegiatan yang menjadi komponen layanan bimbingan dan konseling 

adalah metode bimbingan kelompok. 

Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan 

dalam suasana kelompok. Gadza (Prayitno, 1999: 309) mengemukakan 

bahwa bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi 

kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan 
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keputusan yang tepat. Gadza juga memaparkan bahwa bimbingan kelompok 

diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal, sosial 

dan vokasional.  

Secara garis besar, metode bimbingan kelompok ini dapat digunakan 

untuk melakukan layanan bimbingan dan konseling bagi siswa dengan 

berbagai tujuan yang diinginkan. Tohirin (2007: 290) mengemukakan 

beberapa teknik yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok, yaitu; (1) 

Home room program, (2) karyawisata, (3) diskusi kelompok, (4) kegiatan 

berkelompok, (5) organisasi siswa, (6) sosiodrama, (7) psikodrama dan (8) 

pengajaran remedial. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian tindakan di 

SMK N 1 Kalasan. Peneliti memilih sekolah tersebut karena peneliti sudah 

pernah berinteraksi cukup lama dengan siswa, yaitu selama 3 bulan saat 

pelaksanaan KKN-PPL UNY 2011. Dari kenyataan yang ada di lapangan, 

peneliti melihat gejala-gejala ringan maupun sedang terkait dengan 

kurangnya kemampuan resolusi konflik di kalangan siswa SMK N 1 Kalasan. 

Hal ini bisa ditengarai dengan masih seringnya siswa melakukan tindakan 

kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan,  masih kurangnya 

kemampuan berkomunikasi yang baik, serta terdapat beberapa siswa yang 

kurang mampu mengelola emosinya. Meskipun masih sebatas gejala-gejala 

awal, namun apabila hal ini terus dibiarkan maka besar kemungkinan bahwa 

siswa-siswa akan selalu menggunakan resolusi konflik yang negatif dalam 

penyelesaian permasalahannya. 
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Mengingat terbatasnya waktu peneliti untuk melakukan penelitian,  

maka dalam layanan bimbingan kelompok ini peneliti melaksanakan layanan 

dalam bentuk permainan dan diskusi kelompok. Pengalaman, dinamika 

kelompok dan proses yang dialami siswa dalam proses permainan dan diskusi 

kelompok ini dapat menumbuhkan rasa empati, kepercayaan terhadap 

sesama, kemampuan komunikasi yang baik, dan menciptakan hubungan yang 

baik bagi siswa kelas X-Logam SMK N 1 Kalasan. Hal ini merupakan faktor 

penting bagi penanaman pengetahuan dan pembentukan kemampuan resolusi 

konflik. Harapannya, dengan adanya layanan bimbingan kelompok melalui 

permainan dan diskusi kelompok ini terdapat peluang untuk meningkatkan 

kemampuan resolusi konflik siswa kelas Yogyakarta. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian tindakan berupa “Upaya Peningkatan 

Kemampuan Resolusi Konflik bagi Siswa Kelas X-Logam SMK N 1 

Kalasan”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan timbul berbagai 

masalah yaitu : 

1. Di kalangan remaja terdapat banyak peluang untuk terjadi konflik. 

2. Kondisi remaja saat ini banyak yang kurang memiliki kemampuan resolusi 

konflik, sehingga cenderung menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan 

masalahnya. 
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3. Minimnya kemampuan resolusi konflik merupakan permasalahan yang 

muncul dalam tugas perkembangan remaja. 

4. Pendidikan resolusi konflik di lingkungan institusi pendidikan saat ini masih 

merupakan suatu hal yang langka 

5. Layanan bimbingan dan konseling yang ada saat ini masih belum intensif 

memberikan materi layanan tentang resolusi konflik pada siswa. 

6. Kemampuan resolusi konflik dapat ditingkatkan melalui bimbingan 

kelompok. 

 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan pada beberapa identifikasi permasalahan yang ada maka 

dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada penerapan bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan kemampuan resolusi konflik siswa kelas                  

X-Logam SMK N 1 Kalasan.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: apakah bimbingan kelompok dapat  

meningkatkan kemampuan resolusi konflik siswa kelas X-Logam                

SMK N 1 Kalasan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kemampuan resolusi konflik siswa kelas X-Logam SMK N 1 

Kalasan melalui bimbingan kelompok. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu Bimbingan dan 

Konseling terutama yang berkaitan dengan bimbingan kelompok dan 

resolusi konflik. Dengan bertambahnya kajian ilmu ini diharapkan dapat 

dikembangkan pada penelitian-penelitian lanjutan baik dengan topik yang 

sama maupun berbeda. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Peneliti dapat mengembangkan pengetahuan dan juga kemampuan 

dalam bidang penelitian. 

2) Mampu mengaplikasikan teori tentang Bimbingan Kelompok dan 

Resolusi Konflik, sehingga ilmu yang dimiliki tidak sebatas pada 

tataran teoritis semata. 
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b. Bagi Praktisi Bimbingan dan Konseling 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, praktisi Bimbingan dan 

Konseling bisa menjadikan hasil dari penelitian ini untuk dapat dijadikan 

sebagai bahan kajian dalam melakukan pendampingan siswa di sekolah. 

Serta memberikan layanan bimbingan dan konseling khususnya untuk 

peningkatan kemampuan resolusi konflik siswa sehingga nantinya dapat 

menunjang terciptanya suasana kondusif di sekolah. 

c. Bagi Siswa  

Siswa memiliki wahana untuk mengevaluasi kemampuan resolusi 

konflik mereka, kemudian dapat mengeksplorasi dan mengembangkan 

kemampuan resolusi konflik mereka. 


