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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

1. Sejarah Singkat 

SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta didirikan oleh Pengurus 

Muhammadiyah Ranting Notoprajan pada tanggal 14 Juli 1951 dengan 

nama SMP Muhammadiyah Wirobrajan. Status sekolah swasta penuh 

dan berdiri di atas tanah seluas 1183 m2. Dalam perkembangannya dari 

tahun ke tahun sekolah selalu berusaha meningkatkan sarana dan 

prasarana sekolah, baik sarana fisik maupun non fisik.1 

Pada tahun 1985 sekolah kemudian memperluas tanah ke timur 

seluas 350 m2, kemudian dibangun bertingkat sehingga ada tambahan 

ruang kelas baru sebanyak enam ruang. Sekolah terus berbenah pada 

era kepempinan Bapak Suratman, B.A yang telah memperluas lahan di 

seberang jalan sebelah barat kampus 1 di gang Ontoseno seluas 1850 

m2. Sampai akhirnya pada tahun 2000 dipimpin oleh Bapak Drs. 

Suprato, S.Pd., SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta sudah memiliki 2 

kampus dengan jumlah rombel 24 kelas.2 

Di bawah kepemimpinan Ibu Heriyanti, S.Pd., MM sejak tahun 

2006 sampai dengan sekarang sekolah mengalami perkembangan  

yang sangat pesat baik fisik maupun akademik di antaranya adalah 

                                                           
     1Dokumen Profil SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
     2Ibid. 



45 

 

 

 

pembangunan lantai 3 di kampus 1 untuk mushola, aula/ruang meeting, 

lab IPA, dan membangun lapangan olah raga di kampus 3, menjuarai 

beberapa lomba (KIR, Perpustakaan, LSS, Adiwiyata, dan 

sebagainya), melakukan kerjasama luar negeri (Sister School) dengan 

Satri Si Suriyothai School Bangkok-Thailand, ABIM (Angkatan Belia 

Islam Malaysia), Madrasah Islamiyah Al-Juneid Singapura, Hwabuk 

Elementary School Jeju-Korea Selatan dan Ohyun Middle School Jeju-

Korea Selatan.3 

Pada tahun pelajaran 2014/2015 SMP Muhammadiyah 3 

Yogyakarta memiliki jumlah rombel 26 kelas dengan jumlah siswa 

880, serta 57 orang guru. Penekanan ciri khusus sekolah adanya Basic 

Teknology Education, Penerapan IT, Kelas Bilingual.4 

2. Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah   : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

b. No. Statistik Sekolah  : 202046008023 

c. Tipe Sekolah    : Swasta terakreditasi A 

d. Alamat Sekolah    : Jalan Kapten Piere Tendean 19 Yogyakarta 

     Kecamatan Wirobrajan 

     Kabupaten/Kota Yogyakarta 

     Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

e. Telepon/HP/Fax   : (0274) 375158 dan 382735 / Fax. (0274)  

     375158 

                                                           
     3Ibid. 
     4Ibid. 
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f. Website   : www.smpmugayogya.sch.id 

g. E-mail      : smp_3muh@smpmugayogya.sch.id 

h. Kepala Sekolah   : Heriyanti, S.Pd.,MM 

i. NIP   : 19620404 198303 2 017 

3. Visi dan Misi 

a. Visi 

Terwujudnya siswa beriman, unggul dalam prestasi dan 

berwawasan lingkungan. 

b. Misi 

1) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran 

agama Islam melalui pembelajaran iqro’, tadarus Al-Qur’an 

dan sholat dhuhur berjamaah di sekolah. 

2) Menumbuhkan semangat disiplin dalam segala aspek. 

3) Mendorong siswa untuk meningkatkan ketrampilan berbahasa 

Inggris, karya ilmiah, PTD dan komputer. 

4) Mendorong siswa untuk mengenali potensi diri dan 

meningkatkan kreativitas dalam seni dan olah raga. 

5) Meningkatkan pembelajaran efektif, tuntas minimal tercapai 

dengan kelulusan 100%. 

6) Miningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dengan gerakan 

penghijauan. 

http://www.smpmugayogya.sch.id/
mailto:smp_3muh@smpmugayogya.sch.id
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7) Menerapkan perilaku hidup sehat dan ramah lingkungan. 

8) Membangun karakter siswa peduli lingkungan dan berbudaya 

bersih. 

9) Membangun karakter siswa dalam etika berlalu lintas. 

4. Tujuan 

Semua kegiatan sekolah mengacu pada tujuan, visi dan misi SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Adapun tujuan sekolah sebagai berikut: 

a. Siswa mampu melaksanakan dan mengamalkan ibadah dengan 

tertib dan membaca Al-Qur’an denagn lancar. 

b. Memiliki kedidiplinan yang tinggi dalam segala aspek. 

c. Mampu mengembangkan ide, gagasan, yang tertuang dalam KIR 

dan majalah dinding. 

d. Mempunyai kreatifitas seni yang tinggi. 

e. Meningkatkan nilai UN dari 6.8 menjadi 7.5 dan lulus 100%. 

f. Mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau dan rindang. 

g. Mewujudkan warga sekolah menerapkan perilaku hidup sehat dan 

ramah lingkungan. 

h. Siswa mampu menjadi generasi muda yang peduli lingkungan dan 

berbudaya bersih. 

i. Siswa mampu menerapkan etika berlalu lintas. 

5. Struktur Organisasi 

(Terlampir) 
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6. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada di SMP Muhammadiyah 3 

Yogyakarta dapat dikatakan lengkap dan telah memenuhi standar 

sekolah pada umumnya. Sarana dan prasarana unggulan di sekolah ini 

adalah setiap kelas difasilitasi dengan monitor LCD dan speaker. 

Selain itu sekolah juga menyediakan wifi yang mudah diakses oleh 

para warga sekolah dan kendaraan sekolah baik roda dua maupun roda 

empat guna keperluan seperti mobilisasi lomba, keadaan insidental dan 

lainnya.5 

Wakil kepala sekolah (waka) urusan sarana dan prasarana (sarpras) 

berusaha untuk memenuhi setiap sarana yang dibutuhkan oleh para 

siswa-siswi sebagai penunjang pembelajaran. Biasanya waka urusan 

sarpras akan menerima masukan seperti dari pihak kepala sekolah, 

guru, siswa mengenai sarana apa saja yang diperlukan, kemudian akan 

membeli sesuai yang dibutuhkan, diinventaris dan distribusikan.6 

Adapun ruang BK terdiri dari dua buah ruang yang masing-masing 

ruang berukuran 3x6 meter dan 3x3 meter. Dua ruangan tersebut 

dibagi menjadi satu ruang BK di Gedung Unit I dan satu ruang BK lagi 

terdapat d Gedung Unit II. Di dalam ruang BK terdapat 5 buah meja, 

10 kursi, 3 almari dan rak buku/alat.7 Selain dua ruangan tersebut, 

terdapat satu tempat yang juga biasa digunakan untuk guru BK 

                                                           
     5Wawancara dengan M. Riyadi selaku staff urusan Sarana dan Prasarana, Kamis, 16 November 

2017 pukul 09.20-09.40 WIB di Gedung Unit II 
     6Ibid. 
     7Dokumen Wakil Kepala Sekolah urusan Sarana dan Prasarana Tahun Pelajaran 2017/2017 
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melakukan konseling yang sifatnya santai, terletak di sisi depan ruang 

Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di Gedung Unit II. 

7. Kondisi Guru 

a. Jumlah Guru 

Sesuai dengan visi sekolah untuk mewujudkan siswa beriman, 

unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan, maka SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta mendukungnya dengan cara 

memberikan tenaga pengajar yang profesional dibidangnya dan 

jumlahnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa-siswi. 

Tabel 4.1. 

Jumlah Guru SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

No. Jenjang Pendidikan Jumlah (orang) 

1. S2 4 

2. S1 45 

Jumlah Guru 49 

Sumber: Dokumen Data Pendidik SMP Muhammadiyah 3 

Yogyakarta 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah guru di SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta tahun pelajaran 2017/2018 

berjumlah 49 orang. Latar belakang pendidikan guru yang telah 

menempuh program master berjumlah 4 orang dan yang telah 

menempuh program sarjana berjumlah 45 orang. 
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Dari jumlah 49 guru, tiga di antaranya adalah guru BK yang 

masing-masing mengampu kelas VII, kelas VIII dan kelas IX. 

Latar belakang pendidikan guru BK pengampu kelas VII, kelas 

VIII, dan kelas IX adalah sarjana Program Studi Bimbingan dan 

Konseling. Apabila melihat dari latar belakang pendidikan para 

guru BK tersebut, SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta telah 

memiliki guru BK yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. 

Sedangkan meninjau dari jumlah guru BK sebanyak 3 orang 

dengan masing-masing tingkat berjumlah 199, 241, dan 203 adalah 

kurang memenuhi kategori ideal dikarenakan teori BK 

mengemukakan bahwa satu orang guru BK mengampu siswa 

sebanyak 150 orang. 

Selain memiliki tenaga pendidik yang profesional, SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga memiliki pegawai, baik 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS yang berkompeten 

untuk ikut mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan sekolah. 

Pegawai tersebut berjumlah ±24 orang yang dibagi ke dalam 

beberapa bidang kerja di antaranya tata usaha, urusan sarpras, 

urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan humas, urusan Al-

Islam, dan beberapa bagian lain.8 

  

                                                           
     8Dokumen Profil SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
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b. Tugas Guru BK 

Guru BK dalam implementasi kurikulum 2013 memiliki tugas 

yang berkenaan dengan peminatan siswa. Bidang peminatan ini 

menjadi tugas pokok bagi guru BK di sekolah. Meskipun 

demikian, tugas guru BK tentu tidak hanya itu sekedar menangani 

program peminatan saja. Guru BK memiliki tugas yang lebih luas 

yaitu terkait pengembangan pribadi peserta didik yang mandiri, 

mampu mengendalikan diri dan mengelola lingkungannya. Di 

mana tugas-tugas tersebut terintegrasi dengan tugas guru yang 

menjadikan peserta didik menguasai dengan baik materi pelajaran 

yang diajarkan.9 

8. Kondisi Siswa 

SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada tahun pelajaran 

2017/2018 memiliki jumlah siswa sebanyak 643 orang yang terdiri 199 

siswa kelas VII, 241 siswa kelas VIII, dan 203 siswa kelas IX. 

  

                                                           
     9Dokumen Program Bimbingan dan Konseling SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2017/2018 
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Tabel 4.2. 

Jumlah Siswa SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

 

No. 

 

Kelas 

Jenis Kelamin Jumlah 

(orang) 
L P 

1. VII 125 74 199 

2. VIII 155 86 241 

3. IX 119 84 203 

Jumlah Siswa 399 244 643 

Sumber: Dokumen Data Siswa SMP Muhammadiyah 3 

Yogyakarta 

Kelas IX di SMP Muhammadiyah dibagi menjadi 7 kelas dengan 

pembagian meliputi: 

a. Kelas A (IT) 

Kelas ini diisi oleh siswa-siswi yang memiliki keahlian di 

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya 

komputer. Kelas IT dibentuk atas dasar perkembangan TIK yang 

semakin pesat. Konsep TI (e-learning) menjadi basis yang 

digunakan pada proses belajar mengajar dengan kata lain kelas IT 

didesain meminimalkan penggunaan kertas sehingga materi-materi 

dan tugas-tugas yang diberikan menggunakan softfile. Bentuk 

dukungan SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta yang diberikan pada 

program kelas IT ditunjukkan dengan adanya website http://e-

learning.smpmugayogya.sch.id/ dan tergabungnya sekolah dalam 

http://e-learning.smpmugayogya.sch.id/
http://e-learning.smpmugayogya.sch.id/
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forum ICT kota serta memiliki jejaring yang baik antar sekolah 

baik dalam dan luar negeri (Thailand, Malaysia, Singapura, dan 

Korea Selatan).10 

b. Kelas B (Bilingual) 

Kelas Bilingual diisi oleh siswa-siswi dengan kemampuan 

berbahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang lebih 

baik. Proses belajar mengajar di kelas ini menggunakan dua bahasa 

tersebut untuk mata pelajaran Matematika dan Sains (IPA Biologi, 

Kimia dan Fisika). Sistem yang digunakan terbagi menjadi dua. 

Pertama, siswa akan diberikan konsep materi dari dua pelajaran 

tersebut menggunakan Bahasa Indonesia agar siswa tetap 

menguasai konsep dengan baik. Kedua, setelah mengusai konsep 

dengan baik, terdapat tambahan mata pelajaran yaitu Math, Physic, 

Biology, dan Conversation dengan menggunakan pendekatan 

komunikatif (Communicative Aprroach) yang bertujuan agar siswa 

berpartisipasi aktif dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa 

Inggris baik secara lisan maupun tulisan.11 

c. Kelas Unggulan 1 dan Unggulan 2 

Kelas ini diklasifikasikan menurut hasil nilai murni siswa-siswi 

yang bagus pada empat mata pelajaran yaitu Matematika, IPA, 

Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Kontrak belajar di kelas 

                                                           
     10Ibid. 
     11Ibid. 
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unggulan ini dimulai sejak kelas VII dan berlangsung satu tahun. 

Apabila dalam satu tahun nilainya menurun, maka ditingkat 

berikutnya siswa tersebut belajar di kelas reguler. Kelas ini 

merupakan salah satu kelas yang kompetisi antar siswanya cukup 

ketat.12 

d. Kelas Karakter 

Kelas karakter merupakan kelas yang dibentuk oleh SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Di dalam kelas ini terdapat siswa-

siswi yang memiliki karakter dan kondisi psikologis yang hampir 

sama. Dengan disatukannya siswa-siswi tersebut, sekolah memiliki 

tujuan agar mereka lebih mudah berkembang dengan baik 

dikarenakan adanya kesamaan karakter dan rasa saling memiliki. 

Wali kelasnya pun dipilih dengan karakter yang hampir sama 

dengan siswa-siswinya.13 

Bentuk kategori ini dirasa oleh guru BK mampu menyelesaikan 

permasalahan siswa yang dulu terjadi di kelas VII dan kelas VIII. 

Ketika siswa-siswi di kelas IX disatukan, permasalahan yang 

dahulu pernah muncul, hampir tidak lagi terlihat. Seperti 

permasalahan siswa yang introvert dan jarang sekali berbicara. 

                                                           
     12Ibid. 
     13Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 
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Dalam kelas ini mereka seperti berada dalam zona nyaman 

sehingga mereka mampu berkembang dengan lebih baik.14 

e. Kelas Reguler 1 dan Reguler 2 

Kelas reguler 1 dan 2 diisi oleh siswa-siswi dengan kombinasi 

karakter dan memiliki kemampuan yang bervariasi pula. Di kelas 

ini, rata-rata siswa-siswinya memiliki kemampuan pengelolaan diri 

yang sedikit di bawah dari siswa-siswi di kategori kelas yang lain. 

Tujuan mereka disatukan adalah agar mereka mampu berkompetisi 

kuat dalam mengelola dirinya sendiri karena mereka cenderung 

ingin selalu nyaman dengan dirinya. Beberapa dari mereka juga 

memiliki permaslahan yang sama seperti di-bully dan merasa 

disalahkan.15 

9. Daftar Kegiatan Ekstrakurikuler yang Dikembangkan 

a. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib 

1) Tapak Suci 

2) Hizbul Wathan 

b. Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan 

1) Bahasa Inggris 

2) Disain Grafis 

                                                           
     14Ibid. 
     15Ibid. 
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3) Qiroa’ah 

4) Sepak Bola/Futsal 

5) Bulu Tangkis 

6) Teater 

7) Paduan Suara 

8) Band 

9) Basket 

10) Robotik 

11) Karya Ilmiah Remaja/KIR 

12) Palang Merah Remaja 

13) Karawitan 

14) Modeling 

15) Fotografi dan Sinematografi 

16) Seni batik 
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B. Gambaran Kecerdasan Emosional Siswa Kelas IX di SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

Gambaran kecerdasan emosional siswa kelas IX di SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta dapat dinilai melalui lima wilayah utama 

kecerdasan emosional yang dituliskan Goleman dalam bukunya yaitu (a) 

mengenali emosi diri, (b) pengelolaan emosi, (c) motivasi diri sendiri, (d) 

mengenali emosi orang lain, dan (e) membina hubungan dengan orang 

lain.16 Adapun gambaran kecerdasan emosional dilihat dari lima wilayah 

utama kecerdasan emosional adalah sebagai berikut. 

a. Membina hubungan 

Keterampilan siswa-siswa dalam membina hubungan dengan orang 

lain dapat ditunjukkan dengan sopan santun dan kepatuhan kepada 

orang-orang yang lebih dewasa dari mereka. Aspek ini telah dimiliki 

oleh sebagian besar siswa kelas IX. 

“contohnya saja ketika ada tamu pengawas dari dinas pendidikan, 

mereka dinilai memiliki tingkat kepatuhan yang bagus dan 

memiliki fokus belajar yang baik. Alhamdulillah untuk hal-hal 

semacam itu anak-anak kami memiliki control yang baik. kalau 

pun ada, dari total 203 siswa kelas IX di sini, persentasi siswa 

yang masih kurang memiliki control tergolong rendah. Kecerdasan 

emosional bisa dilihat dari aspek sopan santun anak terhadap 

orang lain. Di mana sopan santun tidak hanya diindikatorkan 

dengan cara berbicara dan berperilaku tetapi juga bisa empati 

kepada teman, peduli terhadap lingkungan, cara dia menjaga 

kebersihan dan lain sebagainya.”17 

                                                           
     16Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 57 
     17Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 
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Dari hasil wawancawa dengan guru BK kelas IX dapat diketahui 

bahwa gambaran kecerdasan emosional yang terlihat dari aspek 

mengelola emosi diri dan hubungannya dengan lingkungan cukup 

baik, meskipun ada beberapa siswa yang masih perlu diingatkan dan 

diarahkan. Guru BK mencontohkan siswa tersebut dengan seorang 

siswa yang duduk di depan kelas yang membenarkan tali sepatu 

dengan cara menaikkan sepatunya ke atas kursi, padahal agar lebih 

sopan dapat dilakukan dengan cara badannya yang diarahkan ke 

bawah, bukan sebaliknya. Menurut beliau, siswa-siswi yang seperti 

contoh tersebut belum sempurna karena masih perlu mendapat 

bimbingan dari para pendidik. 

b. Mengenali emosi diri dan mengelola emosi 

Gambaran kecerdasan emosional lain yang dijelaskan oleh guru 

BK adalah dari aspek mengenali emosi diri dan mengelola emosi. Dari 

masalah-masalah yang dihadapi anak dan disampaikan kepada guru 

BK, melalui proses konseling beliau menilai bahwa siswa-siswi 

tersebut dalam mengenali emosi diri dan mengelola emosi orang lain 

saat ini sudah cukup baik. 

Contohnya siswa berinisial T yang menyampaikan tentang 

kegelisahannya karena sering di-bully oleh beberapa temannya. Dalam 

proses konseling tersebut terlihat bahwa ia telah mampu 

mengungkapkan dengan jelas alasan yang membuatnya gelisah, emosi 
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apa yang ia rasakan ketika itu, dan bagaimana cara ia mengatasi 

kegelisahannya tersebut. Pada awal dan akhir proses konseling 

tersebut, siswa T juga menunjukkan perilaku sopan santun terhadap 

Ibu Mencik yang kemudian beliau nilai bahwa siswa T memiliki 

kecerdasan emosional yang baik.18 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Saptoto 

bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan dengan kemampuan 

menghadapi situasi yang menekan atau yang biasa disebut dengan 

coping. Semakin tinggi kecerdasan emosi seseorang, maka akan 

semakin tinggi pula kemampuan coping adaptifnya. Semakin rendah 

kecerdasan emosi seseorang, maka akan semakin rendah pula 

kemampuan coping adaptifnya.19 Dilihat dari cara siswa T menghadapi 

masalah di atas bahwa ia memilih mengambil hikmah dari peristiwa 

tersebut, menerima dengan lapang dada, mendoakan temannya agar 

dibukakan pintu hatinya dan lebih baik menambah teman lagi daripada 

menambah masalah menunjukkan ia memiliki kecerdasan emosional. 

Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat dari Bapak Susamto 

selaku staff urusan Kesiswaan tentang gambaran umum kecerdasan 

emosional siswa kelas IX yang dilihat dari segi perilaku dan kasus 

yang terjadi. 

                                                           
     18Ibid. 
     19Ridwan Saptoto, “Hubungan Kecerdasan Emosi dengan Kemampuan Coping Adaptif”, 

Jurnal Psikologi, Volume 37, No. 1, Juni 2010: 13-22, hal. 19 
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“perilaku mereka saya nilai lumrah. Dan pada tahun-tahun ini 

tidak ada permasalahan yang cukup menyita perhatian. Perilaku 

mereka masih wajar sebagai remaja yang baik pada umumnya.”20 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa staff urusan 

kesiswaan menilai perilaku siswa kelas IX di sana masih pada tingkat 

kewajaran artinya mereka berperilaku baik sesuai dengan masanya dan 

pada kurun waktu satu tahun ini belum pernah ada kasus yang hingga 

menyita perhatian baik di dalam sekolah maupun luar sekolah seperti 

masyarakat sekitar. Bapak Susamto juga menambahkan bahwa siswa-

siswi di sana diberikan kegiatan pembiasaan sebagai penanaman 

karakter. 

c. Memotivasi diri sendiri 

Beberapa siswa kelas IX memiliki keterampilan memotivasi diri 

sendiri. Misalnya motivasi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih 

baik dari sebelumnya. Siswa B yang menghubungi guru BK melalui 

aplikasi whatsapp. Siswa mengatakan bahwa ia ingin berubah menjadi 

anak yang baik dan tidak lagi nakal. Ia mengatakan bahwa ia tidak 

ingin lagi mengecewakan orang tua, sehingga ia termotivasi untuk mau 

berubah. Dalam percakapan tersebut, siswa B meminta guru BK untuk 

mendoakannya. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa siswa B 

sudah cukup mampu untuk memotivasi dirinya sendiri dan tidak lagi 

terpengaruh oleh lingkungannya. 

                                                           
     20Wawancara dengan Susamto selaku staff urusan Kesiswaan, Kamis, 16 November 2017 pukul 

09.45-09.52 WIB di Gedung Unit II 
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Gambaran lain peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan 

seorang siswa yang menjadi juara kelas dan pernah memenangkan 

beberapa perlombaan baik tingkat provinsi maupun kota. Siswa S 

memiliki motivasi yang besar untuk kesuksesannya di masa 

mendatang. 

“motivasi terbesar adalah dari diri sendiri. Selain itu dari 

keluarga, terutama dari orang tua dan nenek. Aku pengen masuk 

ke sekolah teladan nantinya. Cita-citanya ingin jadi dosen.”21 

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa siswa S telah 

memiliki keterampilan memotivasi dirinya sendiri, terutama untuk 

sukses dan mewujudkan cita-citanya untuk melanjutkan ke sekolah 

teladan dan menjadi seorang dosen. Motivasi tersebut didukung 

dengan dorongan dari pihak keluarga yang membuat siswa S kian 

semangat dalam menggapai cita-citanya. 

d. Mengenali emosi orang lain 

Dalam proses mengembangkan kecerdasan emosional, guru BK 

melalui proses yang cukup panjang. Kaitannya dengan mengenali 

emosi orang lain, guru BK menilai siswa kelas IX telah cukup 

memiliki keterampilan tersebut. Misalnya ketika ada siswa yang 

terlambat, guru BK menyampaikan tegurannya dengan 

mengungkapkan perasaannya bahwa hatinya tidak enak apabila 

melihat ada siswa yang terlambat dan menyampaikan harapannya agar 

                                                           
     21Wawancara dengan siswa S, kelas IX, Sabtu, 23 Desember 2017 pukul 11.00-11.05 WIB di 

Gedung Unit II 
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siswa tersebut tidak terlambat lagi. Pada hari selanjutnya, siswa 

tersebut tidak terlambat lagi dan menyampaikannya dengan bahagia 

kepada guru BK. Ternyata dengan strategi yang guru BK lakukan 

membuat siswa tersebut menangkap sinyal-sinyal sosial yang 

dibutuhkan dan dikehendaki oleh guru BK. Hal ini menggambarkan 

siswa kelas IX telah memiliki keterampilan mengenali emosi orang 

lain. 

Pendapat lain tentang gambaran kecerdasan emosional siswa kelas IX 

dikemukakan oleh Bapak Azhari selaku guru mata pelajaran Al-Islam. 

“akhlak anak-anak di sini relatif, ada yang baik dan ada yang buruk. 

Biasanya yang masih sulit diatasi adalah dari segi ucapan yang 

kurang baik meskipun sudah diwanti-wanti dan diberi berbagai 

macam nasihat. Hal ini bisa terjadi karena faktor dalam diri anak dan 

lingkungan yang lain. Sekolah hanya sebagian lingkungan yang 

mempengaruhi akhlak anak.”22 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Bapak 

Azhari berpendapat tentang ucapan beberapa siswa kelas IX yang masih 

sulit untuk diperbaiki karena memang terdapat faktor internal dan 

eksternal yang mempengaruhinya. Kebiasaan anak dalam berucap 

memang terbentuk tidak hanya dari lingkungan sekolah, tetapi juga faktor 

dari dalam dirinya, lingkungan keluarga, teman sebaya dan masyarakat 

luas. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap mengupayakan untuk 

senantiasa memberi nasihat yang sesuai dengan kondisi anak karena 

sekolah juga berperan penting dalam perkembangan masa remaja mereka. 

                                                           
     22Wawancara dengan Bapak Azhari selaku Guru Mata Pelajaran Al-Islam, Kamis, 16 

November 2017 pukul 09.00-09.20 WIB di Gedung Unit II 
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Hasil wawancara dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan emosional yang dapat diamati melalui perilaku siswa 

berdasarkan lima wilayah utama kecerdasan emosional yang di dalamnya 

terdapat banyak sub-sub perilaku seperti sopan santun, empati, 

pengendalian diri dan emosi, dan sebagainya dinilai cukup baik oleh pihak 

sekolah. Adapun perilaku-perilaku yang kurang baik masih tergolong 

wajar dan tidak sampai meresahkan warga sekolah dan masyarakat. Akan 

tetapi sekolah akan tetap berupaya untuk membentuk perilaku siswa agar 

lebih baik lagi. 

Adapun berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, salah satu 

komponen utama kecerdasan emosional yaitu membina hubungan dengan 

orang lain, siswa-siswi di kelas IX di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

memiliki nilai yang baik. Hal ini terlihat dari keramahan dan sopan santun 

mereka ketika peneliti beberapa kali berpapasan dengan mereka. Kondisi 

lain terlihat ketika seorang anak menyapa dengan sopan guru yang berada 

di dekatnya. 
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C. Strategi yang digunakan Guru BK dalam Mengembangkan 

Kecerdasan Emosional Siswa Kelas IX  

Berbagai macam teori tentang BK telah banyak dikembangkan oleh 

tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang tersebut. Kini teori BK lebih spesifik 

lagi kepada subyek/konseli yang dituju seperti misalnya teori BK untuk 

sekolah menengah yang konselornya merupakan guru BK dan konselinya 

adalah siswa-siswi remaja. Dari teori-teori tersebut, pihak sekolah 

khususnya guru BK dapat menyusun strategi dalam proses BK sesuai 

dengan kondisi siswa-siswinya pada saat itu untuk mencapai tujuan BK. 

Salah satu tujuan BK yang telah dikemukakan dalam kerangka teori 

yaitu mengoptimalkan perkembangan siswa secara psikologis dan sosial 

dapat diuraikan lebih dalam dengan tujuan untuk mengenali emosi diri, 

mampu mengelola emosi, mampu memotivasi diri sendiri, mampu 

mengenali emosi orang lain, dan mampu membina hubungan dengan 

orang lain. Tujuan tersebut merupakan lima wilayah utama kecerdasan 

emosional yang dituliskan Goleman dalam bukunya dan menjadi fokus 

penelitian ini. 

Ciri-ciri lain orang dengan kecerdasan emosional yang baik ialah 

mereka akan mampu bertahan menghadapi frustrasi, mengendalikan 

dorongan hati, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati 

dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, 
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berempati dan berdoa.23 Kondisi seperti inilah yang sebenarnya diperlukan 

oleh siswa-siswi SMP, terutama siswa-siswi kelas IX karena mereka akan 

menghadapi Ujian Nasional (UN) dan berbagai rangkaian persiapannya di 

samping mereka sedang mengalami pergolakan di masa remaja, termasuk 

pergolakan emosi. 

Menurut Ibu Mencik selaku guru BK yang mengampu kelas IX, 

keadaan psikologis yang biasa dihadapi oleh siswanya menjelang Ujian 

Nasional adalah kecemasan. Seperti hasil wawancara berikut ini. 

“biasanya kami melihat dari presensi ketidakhadiran siswa dan 

ternyata semakin meningkat. Jadi guru harus peka lho.. kok ini banyak 

yang sakit ya?! Ooo.. cuaca. Itu diagnosis awalnya. Tapi setelah 

mereka masuk dan mengajak ngobrol lebih dalam, sakit mereka bukan 

karena faktor cuaca dan kesimpulannya karena kecapean.”24 

Kemudian ia melanjutkan pernyataannya bahwa siswa tersebut 

mengalami keletihan karena jadwal les yang terlalu padat. Selain itu faktor 

orang tua yang justru nerveous memberikan tekanan tersendiri bagi anak, 

seperti ketakutan jika nanti nilai UN nya tidak sebaik yang ia dan orang 

tuanya harapkan. Secara psikologis siswa-siswi memang terbebani yang 

secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas tidur dan daya tahan 

tubuh sehingga menyebabkan mereka menjadi mudah sakit. Setelah 

dianalisis, fenomena menurunnya kehadiran siswa-siswi di sekolah dengan 

tekanan psikologis yang dihadapi mereka dalam rangka menghadapi UN 

menjadi berkorelasi. 

                                                           
     23Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 45 
     24Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 



66 

 

 

 

Untuk meminimalisir kecemasan pada siswa kelas IX, guru BK 

membuat strategi yang disesuaikan dengan kondisi siswa-siswi dan tidak 

menggunakan formula tertentu. Sebab menurut guru BK, permasalahan 

yang dihadapi oleh siswa pada masa ini sangat berbeda dengan siswa pada 

masa dahulu. Hal ini senada dengan yang disampaikan Winkel dalam 

bukunya bahwa tenaga pendidik diperbolehkan untuk menyampaikan 

informasi, memberikan usul, dan menasihati siswa selaras dengan 

keyakinan mereka tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan generasi muda 

di zaman sekarang ini.25 

Strategi yang diberikan guru BK kepada siswa kelas IX A, tentunya 

berbeda dengan yang diberikan kepada siswa kelas IX B, C, D, E, F dan G 

meskipun ada beberapa strategi yang sama. Strategi tersebut bertujuan 

untuk mengembangkan karakter-karakter siswa di kelas IX yang dapat 

dikategorikan dalam wilayah utama kecerdasan emosional. Strategi yang 

dilakukan guru BK dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa 

kelas IX ditinjau dari lima wilayah utama kecerdasan emosional adalah 

sebagai berikut. 

1. Mengenali emosi diri 

Seseorang yang mampu mengenali emosi diri memiliki perhatian 

terhadap keadaan batinnya, sehingga dengan kata lain ia memiliki 

                                                           
     25W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 1991), 

hal. 334 
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kesadaran diri.26 Mengutip pendapat John Mayer dari buku Daniel 

Goleman, bahwa kesadaran diri berarti pengawasan baik terhadap 

suasana hati maupun pikiran kita tentang perasaan yang sedang kita 

alami.27 Berikut ini adalah strategi yang berkaitan dengan 

mengembangkan siswa dalam mengenali emosi diri. 

a. Mengklasifikasi kelas sesuai karakter siswa 

Kelas IX di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta memiliki 7 

klasifikasi kelas yaitu kelas IT (A), Bilingual (B), Karakter (C), 

Unggulan 1 (D), Unggulan 2 (E), Reguler 1 (F) dan Reguler 2 (G) 

seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Hal 

ini dimaksudkan agar siswa-siswi dapat mengembangkan dirinya 

dengan lebih baik karena berada di kelas yang siswa-siswinya 

memiliki karakter dan kemampuan hampir sama. Manfaat dari 

klasifikasi kelas dapat dirasakan oleh para guru di sana. 

“misalnya di kelas reguler. Banyak anak-anak yang ketika di 

kelas VII dan kelas VIII yang karakternya pengen nyaman 

dengan dirinya, dalam sisi memanaj diri, emosional, hati, itu di 

bawah anak-anak yang lain, mereka gampang tersinggung dan 

gampang nggak nyaman. Anak-anak di sana memiliki 

permasalahan yang sama seperti di bully, merasa disalahkan 

oleh guru padahal maksudnya menegur satu kelas. Akhirnya 

ibu identifikasi dari semester 1 sampai 4, karena di kelas IX 

butuh sekali kenyamanan, mereka harus fokus di ujian akhir. 

Anak-anak yang telah diidentifikasi ini disatukan dan wali 

kelasnya pun memiliki karakter yang lembut, pernuh perasaan, 

hampir sama dengan karakter anak-anaknya dan ternyata itu 

bisa menjadikan permasalahan yang dulu terjadi di kelas VII 

                                                           
     26Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 63 
     27Ibid., hal. 64 
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dan VIII hampir 0 persen tidak terjadi lagi. Karena mereka 

nyaman.”28 

Dari pernyataan guru BK di atas dapat diketahui bahwa 

pengklasifikasian kelas menurut karakter dan kemampuan ini dapat 

meminimalisir permasalahan-permasalahan yang dahulu sebelum 

di kelas IX pernah terjadi. Hal ini dikarenakan siswa-siswi merasa 

ada di zona nyaman mereka dan mereka merasa senasib. Perasaan 

senasib tumbuh ketika siswa mampu mengenali perasaan orang 

lain. Kemampuan ini dapat dibangun ketika kesadaran diri telah 

dimiliki.29 Dengan pengklasifikasian kelas tersebut siswa-siswi 

semakin terbuka dengan perasaannya karena berada di lingkungan 

yang nyaman. Ketika mereka sendiri-sendiri akan terasa lemah di 

antara kelompoknya dan ketika disatukan mereka menjadi kuat dan 

dapat lebih mudah untuk berkembang.30 

Faktor lingkungan yang nyaman secara tidak langsung juga 

akan memengaruhi prestasi belajar siswa. Pernyataan tersebut 

didukung dengan hasil penelitian Komalasari dari jurnal Deisa 

Iriani, dkk yang menyatakan bahwa seseorang dengan ketrampilan 

emosional yang berkembang baik kemungkinan besar akan 

berhasil dalam kehidupan dan memiliki motivasi untuk 

                                                           
     28Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 
     29Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 59 
     30Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 
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berprestasi.31 Siswa di masa remaja juga mulai memperluas 

hubungan dengan teman sebaya yang pada umumnya menjadi 

anggota kelompok sebaya (peer group).32 Oleh karenanya 

pengklasifikasian kelas ini merupakan salah satu strategi dari guru 

BK agar emosional siswa dapat berkembang baik karena berada 

pada kelompok sebaya yang nyaman. 

b. Menjadi pendengar yang baik dan memberi kepercayaan untuk 

menyelesaikan masalah 

Dalam wawancara yang dilakukan, guru BK menyampaikan 

bahwa remaja merupakan masanya manusia ingin selalu didengar. 

Oleh karenanya kita harus berusaha menjadi pendengar yang baik 

untuk mereka. 

“saya itu kadang kepada mereka hanya mendengar dan 

memberikan kesempatan mereka berpikir mencari solusinya 

sendiri karena itu yang lebih mengingat. Kalau mentok, baru 

ibu akan memancing alternatif pilihan. Begitulah cara ibu 

membantu mereka menyelesaikan persoalan.”33 

Pernyataan tersebut selaras dengan teori konseling di institusi 

pendidikan seperti yang dituliskan oleh Winkel dalam bukunya. 

Teori tersebut adalah Client-Centered Counseling yang biasa 

disebut dengan konseling non-direktif. Dalam model konseling ini, 

guru BK hanya memberikan sedikit pengarahan dan kontrol 

                                                           
     31Deisa Iriani Rampisela, Sefti Rompas, Reginus Malara, “Hubungan Kecerdasan Emosional 

dan Kecerdasan Spiritual dengan Prestasi Belajar Siswa di SMP Katolik St. Fransiskus Pineleng”, 

e-journal  Keperawatan, Volume 5, Nomor 1, Februari 2017 
     32Ika Fauziah dan Agustina Ekasari, “Hubungan anatara Konsep Diri dengan Kecerdasan 

Emosional pada Remaja, Jurnal Soul, Vol. 1, No. 2, September 2008, hal. 16 
     33Ibid. 
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terhadap proses konseling. Sebaliknya, pengarahan dan kontrol 

terletak pada siswa sehingga dapat dihindari kesan bahwa siswa 

menggantungkan diri pada guru BK.34 Misalnya terdapat dalam 

proses konseling yang dilakukan oleh guru BK pada siswanya 

berikut ini. 

“…..nanti dia tanya ‘terus saya harus melakukan apa bu kalau 

dijahili?’, ‘bagusnya apa?’ saya tidak langsung ‘gini aja.. 

kamu harus gini gini..’ enggak. ‘terus menurutmu gimana?’ 

‘saya coba ya bu, kalau besok saya diusilin saya menghindar 

dulu deh.’ ‘yaa coba, boleh boleh’, ‘atau gini aja, saya cari 

temen lagi yang nggak jahil’, ‘yaa bisa bisa’ kan harus 

mencoba karena itu juga pembelajaran buat dia. Biar mencoba 

bahwa hidup itu memang dinamis, tidak stagnan di situ.”35 

Dengan menerapkan model konseling seperti ini, siswa akan 

lebih terampil untuk peka dengan suasana hati dan pikiran yang 

mereka alami. Melalui proses konseling semacam ini siswa 

diharapkan mampu memiliki ketajaman pola pikir untuk mengatur 

emosinya. Sehingga siswa akan mempunyai kesadaran diri yang 

baik. Kesadaran diri inilah yang dimiliki oleh orang-orang yang 

memiliki kecerdasan emosional.36 

Seperti misalnya yang terjadi pada siswa P. Siswa P ini 

menceritakan kepada guru BK bahwa ia merasa jengkel kepada 

beberapa temannya. Ia merasa mereka tidak menyukai dirinya 

karena satu hal. Setelah guru BK menemukan titik 

                                                           
     34W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 1991), 

hal. 339 
     35Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 
     36Ibid. 
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permasalahannya, beliau menawarkan apa yang harus guru BK 

lakukan untuk membantu siswa sebagai salah satu tanda bahwa 

guru BK telah terbuka. Hingga akhirnya siswa P memutuskan 

untuk mendiamkan teman yang membuatnya jengkel tersebut 

karena ia berpikir apabila ia merespon akan berdampak lebih 

luas.37 

“lalu setelah itu dia bertanya, ‘kalau seperti itu menurut Bu 

Mencik gimana?’ ibu jawab ‘kalau ibu sih gak masalah. Kalau 

mau bantu it’s ok, kalau itu yang terbaik ya nggakpapa. Pilih 

aja sama P yang enaknya gimana.”38 

Hingga akhirnya guru BK melihat perkembangan antara P dan 

teman yang diceritakannya berada pada zona nyaman masing-

masing dan tidak saling mengganggu. Menurut beliau terdapat 

permasalahan yang perlu ditangani hingga tuntas, terdapat 

permasalahan yang siswa hanya perlu diberikan kepercayaan, dan 

ada yang cukup didengarkan saja. Sehingga guru BK harus bisa 

mengklasifikasikan permasalahan siswa agar tidak sampai salah 

penanganan. Artinya, permasalahan yang sebenarnya sederhana 

tetapi salah penanganan akan jadi melebar, dan sebaliknya 

permasalahan yang sebenarnya berat justru ditangani dengan cara 

biasa. Di sekolah beberapa siswa banyak menghadapi 

permasalahan sederhana yang hanya sebatas perlu didengarkan dan 

dipercayakan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam 

                                                           
     37Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 
     38Ibid.  
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kondisi ini guru BK berperan sebagai pendengar yang baik dan 

penawar bantuan, meskipun sebenarnya ia telah percaya bahwa 

siswa-siswi dapat menyelesaikannya sendiri. 

“di sini juga ada kasus pertengkaran. Cuma akhirnya konflik 

itu kalau memang diselesaikan lewat forum yang lebih luas 

jadi masalah, ibu percayakan aja. Kadangkala mereka, ‘bu, 

saya mangkel banget sama x, dan seterusnya.’ Kemudian, ‘apa 

yang sudah kamu lakukan?’ ‘saya lagi diemin’ ‘oooh..’ ‘udah 

deh buk biarin aja’. Nanti yang satunya juga bilang ke ibu. 

Terus paling ibu ‘gimana kalau kita ngomong bertiga?’ ‘ya 

coba dipikir nanti aja kalau udah mentok’ tapi tau-tau nanti 

jam berapa itu mereka sudah bareng lagi. Jadi menurut ibu ya 

percayakan aja sama mereka, asalkan tidak terlalu berdampak 

yang fatal. Karena kalau hanya pertemanan seperti itu biasa 

terjadi konflik.”39 

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa permasalahan 

apapun yang disampaikan oleh siswa, hendaknya guru BK selalu 

menjadi pendengar yang baik. Strategi ini digunakan agar siswa 

terbiasa memahami dan mengkomunikasikan perasaannya. 

Membiasakan siswa dua hal tersebut akan mempengaruhi banyak 

aspek dalam perkembangan dan keberhasilan hidup mereka.40 

Selain itu siswa perlu diberikan kepercayaan untuk dapat 

menyelesaikan permasalahannya sendiri tetapi dengan 

mempertimbangkan tingkat kerumitan masalah dan dampak yang 

akan terjadi dari masalah yang dihadapi. Strategi memberikan 

kepercayaan kepada siswa diharapkan dapat membuat mereka 

mengembangkan kepekaan akan emosi yang dirasakan. Siswa yang 

                                                           
     39Ibid.  
     40Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 273 
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telah peka terhadap emosinya berarti telah mampu mengenali 

emosi apa yang ada dalam dirinya sehingga dapat memperkirakan 

langkah penyelesaian dari masalah yang mereka hadapi.  

2. Mengelola emosi 

Seseorang dengan kemampuan mengelola emosi akan lebih mudah 

dalam menangani perasaannya bagaimana ia harus mengungkapkan 

dengan tepat dan mengelola perasaan yang mungkin mengganggu 

pikirannya sehingga ia mampu bangkit dari keterpurukan.41 Adapun 

strategi guru BK untuk melatih dan mengembangkan siswa dalam 

mengelola emosinya adalah sebagai berikut. 

a. Memberikan analogi yang mudah dipahami 

Dalam memberikan nasihat pengelolaan emosi, guru BK sering 

menerapkan analogi seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-

hari. Hal ini dimaksudkan agar siswa-siswi mampu mencerna 

pesan yang akan disampaikan dengan lebih mudah karena dekat 

dengan peristiwa sehari-hari. Setelah siswa-siswi memahami 

makna nasihat tersebut siswa diharapkan akan lebih mudah 

mengelola emosinya seperti yang dilakukan guru BK pada proses 

konseling berikut ini. 

“curhatan mereka dahulu dan nasihat ibu ternyata direkam. 

‘kenapa mas gak masuk?’ (tanya kepada seorang siswa) 

‘males, bu di bully’ (jawab siswa) ‘kalau disinggung, kalau 

diomongin kok seolah olah buat kamu itu akan selalu ada 

                                                           
     41Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 58 
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orang-orang yang seperti itu. Padahal masyarakat di luar sana 

lebih luas lagi mas’ saya bilang. ‘Misalnya, ibu naik bis. Baru 

ibu naik bis ada aroma yang gak nyaman, ada penumangnya 

yang teriak ih bau. Kalau ibu tersinggung udah deh, putus. Ibu 

langsung turun. Ibu harus cari solusi yang lain, ibu ganti bis 

lagi. Padahal ibu harus segera sampai tujuan. Nah itu kan 

bukan solusi terbaik. Kita harus mikir dulu, jangan-jangan itu 

kan bukan buat ibu. Kalau saya gak merasa gak membuat bau, 

ya saya nyaman aja. Kalau apa yang dikatakan teman-

temanmu tidak ada pada diri kamu, ya gak perlu dong kamu 

merasa tersinggung.’ Dan nasihat itu terus-terus ibu terapkan. 

Sekarang di kelas IX anak tersebut presensinya sudah 

bagus.”42 

Menyimpulkan dari data di atas bahwa salah satu strategi guru 

BK yang tujuannya untuk lebih mudah memahami emosi dan dapat 

mengelolanya adalah dengan analogi kehidupan sehari-hari. Guru 

BK mencoba menganalogikan permasalahan emosi siswa ke dalam 

cerita kehidupan sehari-hari. Dari analogi tersebut siswa 

diharapkan dapat lebih mudah merasionalisasikannya sehingga 

pesan yang hendak guru BK sampaikan dapat diterima dengan 

baik. Strategi ini tidak hanya dilakukan ketika siswa duduk di kelas 

IX, akan tetapi sejak kelas VII guru BK mencoba menerapkan 

sehingga siswa akan merekam nasihat-nasihat tersebut meskipun 

hasilnya tidak bisa dilihat secara langsung melainkan memerlukan 

proses. Dari strategi ini ketika siswa menghadapi pergolakan emosi 

yang serupa atau bahkan berbeda di kehidupan mendatang ia akan 

mampu memperkirakan cara pengelolaan emosi yang tepat 

terhadap dirinya sendiri karena mereka merekam nasihat-nasihat 

                                                           
     42Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 
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berupa analogi yang mudah dipahami dalam pikirannya. Dengan 

kemampuan pengelolaan emosi ini mereka dapat bangkit kembali 

dari keterpurukan dengan jauh lebih cepat.43 

3. Memotivasi diri sendiri  

Kemampuan memotivasi diri sendiri erat kaitannya dengan 

kemampuan mengelola emosi. Seseorang yang dapat menyesuaikan 

diri baik dengan keadaan, orang lain maupun lingkungan sekitarnya 

meskipun itu tidak nyaman baginya, ia akan bisa memotivasi dirinya 

dengan baik. Orang dengan kemampuan ini cenderung lebih produktif 

dan efektif dalam pekerjaan mereka.44 

a. Memberikan penguatan dengan nilai-nilai keislaman dan motivasi 

Agama memiliki pengaruh yang besar untuk memperbaiki 

perilaku seseorang.45 Terlebih lagi dalam agam Islam yang telah 

mengajarkan banyak hal tentang akhlak mulia yang dapat dipelajari 

melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah. Penanaman aqidah sejak dini 

dapat menguatkan hati seseorang dalam menghadapi permasalahan 

kehidupan yang besifat dinamis dan komplek. Oleh karenanya 

hubungan kedekatan diri dengan Allah s.w.t sangatlah penting 

untuk menjadi penguat diri. Berdasarkan pandangan ini, guru BK 

membuat strategi untuk memberikan penguatan kepada siswa-

                                                           
     43Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 58 
     44Ibid. 
     45Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim, (Jakarta: Dar Al-

I’tisham, 2001) 
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siswinya dalam menghadapi berbagai permasalahan dengan 

pemahaman keislaman dan motivasi. Penguatan ini guru BK 

lakukan pada bagian akhir proses BK. 

“Kamu hebat.. ibu bangga.. kamu telah melakukan tindakan 

teladan minimal untuk dirimu. Teruskan perjuanganmu untuk 

berprestasi.. Selamat belajar dan istirahat, jangan lupa sholat 

isya dulu. Semoga Allah memberikanmu kemudahan atas 

segala masalah dan keberuntungan selalu berpihak padamu. 

Aamiin..” 

Uraian di atas adalah contoh penguatan yang dilakukan oleh 

guru BK kepada siswa dengan memberikan nilai keislaman yang 

sangat terlihat dan motivasi untuk membangkitkan semangat siswa. 

Proses konseling tersebut juga merupakan salah satu proses yang 

dilakukan melalui media hp. Strategi penguatan dengan 

memberikan nilai keislaman dan motivasi menjadi harapan guru 

BK agar siswa senantiasa berharap hanya kepada Allah s.w.t 

sehingga hatinya menjadi kuat dan tetap bersemangat menjalani 

kehidupan apa pun yang akan terjadi nanti. 

b. Membuat siswa merasa bahagia dan nyaman 

Untuk menumbuhkan motivasi dari diri sendiri, perasaan 

nyaman dengan lingkungannya merupakan hal utama yang harus 

dimiliki oleh seseorang. Misalnya motivasi untuk belajar di 

sekolah, siswa harus dibuat nyaman dengan lingkungan 

sekolahnya, baik dengan warga sekolah maupun dengan cara 
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pembelajarannya. Seperti yang dijelaskan oleh guru BK sebagai 

berikut. 

“…..buat mereka seneng dulu. Seneng di tempat belajar, 

akhirnya akan senang belajar. Beda ya seneng sama senang. 

Jadi happy dulu baru likes. Dia seneng dulu ke sekolah, saya 

seneng ke sekolah, habis itu saya senang belajar. Mungkin itu 

falsafah yang gampang banget. Pokoknya dibangun happy dan 

enjoy dulu berkomunikasi dengan ibu. Mereka ada unsur 

kepercayaan, maka mereka akan gampang ngomong apa saja 

dengan ibu. Karena pada dasarnya anak-anak jaman sekarang 

itu lebih terbuka.”46 

Menurut guru BK, strategi membuat hati siswa-siswi bahagia 

dan nyaman merupakan langkah penting yang harus diupayakan. 

Apabila mereka merasa bahagia dan nyaman, apapun yang mereka 

jalani tidak akan membenani diri mereka. Orang yang memiliki 

ketrampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam 

hal apapun yang mereka kerjakan.47 

c. Membuat ‘bank prestasi’ 

Dalam ilmu psikoterapi, mengubah tingkah laku seseorang 

dapat dilakukan salah satunya dengan teknik penguatan positif. 

Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan ganjaran setelah 

tingkah laku yang diharapkan muncul. Ganjaran yang diberikan 

biasanya dapat bersifat psikologis dan sosial seperti senyuman, 

persetujuan, pujian, bintang-bintang emas, medali atau tanda 

                                                           
     46Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 
     47Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 58 
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pengharagaan, uang dan hadiah-hadiah.48 Pemberian ganjaran 

terhadap tingkah laku yang diharapkan juga dilakukan oleh guru 

BK untuk mengembangkan motivasi siswa dalam hal kebaikan. 

“mereka akan mengecek ‘buk bank prestasiku berapa?’. Setiap 

item kebaikan yang mereka lakukan saya korelasikan dengan 

sebuah hadiah berupa bintang. Misalnya satu minggu ini dia 

terlambat sampai lima kali. Minggu depannya terlambatnya 

berkurang satu, ibu kasih bintang satu.”49 

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa kebaikan-

kebaikan atau peningkatan kebaikan sekecil apapun dihargai oleh 

guru BK sebagai sebuah prestasi. Sehingga siswa-siswi menjadi 

tersbiasa untuk melakukan kebaikan. Melalui strategi ini guru BK 

mengharapkan agar motivasi siswa-siswi tumbuh dalam melakukan 

kebaikan-kebaikan sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial serta 

membawa dampak baik bagi lingkungan di sekitarnya. 

4. Mengenali emosi orang lain 

Kemampuan mengenali emosi orang lain berkenaan dengan 

“ketrampilan bergaul”. Orang yang memiliki kemampuan ini lebih 

mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang 

mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh orang 

lain.50 Berikut ini strategi yang dilakukan oleh guru BK sebagai upaya 

agar siswa-siswi kelas IX dapat menganali emosi orang lain. 

                                                           
     48Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: Refika Aditama, 

2013), hal. 219 
     49Ibid. 
     50Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 59 
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a. Mengungkapkan apa yang dirasakan 

Perhatian yang baik perlu diberikan kepada siswa-siswi 

terutama mereka yang tengah memasuki masa remaja. Tak jarang 

bahwa perilaku kurang baik yang mereka lakukan adalah agar 

mendapat perhatian dari orang lain. Guru BK di SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta mencoba melakukan peneguran 

kepada siswa kelas IX dengan cara yang penuh perhatian. Misalnya 

seperti kasus keterlambatan siswa.  

“siswa yang terlambat bisa jadi karena ingin diperhatikan. 

Atau merasa ‘kok orang tua saya tidak mengingatkan lagi ya’ 

atau terlambat karena belum bisa mengatur waktu. Apapun 

alasannya menurut ibu itu tetap harus diberi tindakan. 

Tindakannya tidak harus tindakan yang langsung level empat, 

tapi dari yang paling ringan dulu. Paling ringan kok sudah 

bisa terjadi perubahan, kenapa kok kita harus teriak-teriak. 

Tetapi harus diolah. Karena kadangkala anak itu mencari 

peluang yang buat dia nyaman padahal nyaman yang 

menjerumuskan, lebih membahayakan.”51 

Dari pernyataan tersebut, apa yang dilakukan oleh guru BK 

telah menunjukkan perhatian yang baik kepada siswa-siswi dengan 

menerapkan teguran yang sesuai kondisi siswa. Misalnya ketika 

ada siswa yang terlambat, guru BK tidak langsung memarahi 

karena menurut beliau dalam memberikan teguran haruslah 

mempunyai tahapan. Misalnya teguran awal siswa diajak berbicara 

dengan bahasa yang santai. Pembicaraan tersebut sebenarnya 

                                                           
     51Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 
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bermaksud menegur tetapi diolah dengan baik sehingga siswa-

siswi tidak merasa dimarahi tetapi justru diberikan perhatian.  

“saya biarkan Senin-Jum’at itu siswa terlambat. Lalu terus 

bertambah dan bertambah. Nggak tau faktor apa. Tapi begitu 

ibu action ke sana, ibu tanya ‘nda, kamu sudah tiga hari 

kenapa terlambat? Kira-kira kenapa besok bisa nggak kamu 

nggak terlambat?’. Lalu katanya ‘iya, bu’. Ibu melanjutkan 

‘kenapa ya ibu berharap kamu tidak terlambat? Karena kalau 

orang terlambat itu di sini (di hati) kan juga nggak enak, deg-

degan. Lalu besoknya…’ dia teriak ‘ibuuu.. saya tidak 

terlambat’ besoknya lagi ‘ibuuu..’ saya kasih dua jempol. 

‘bagus, besok ajak temennya ya (buat nggak terlambat)”52 

Perhatian yang disampaikan oleh guru BK pada contoh di atas 

merupakan teguran yang tersirat dan tindakan awal yang sudah 

bisa membawa perubahan baik pada perilaku anak. Dengan cara 

ini, tujuan guru BK adalah untuk menanamkan nilai tanggung 

jawab siswa terhadap waktu dan menanamkan kepercayaan diri 

siswa untuk bisa mengajak orang lain dalam kebaikan dapat 

terwujud. Selain itu, bagi siswa yang bermaksud untuk mencari 

perhatian, mereka akan menjadi merasa ada yang memperhatikan. 

Selain itu guru BK melakukan strategi ini dengan harapan agar 

siswa-siswi dapat mengenali perasaan orang lain dan bersikap 

empati sehingga lebih mudah memahami dan memberikan apa-apa 

yang dibutuhkan dan dikehendaki oleh orang lain. 

  

                                                           
     52Ibid. 
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b. Ikut berbaur dengan siswa-siswi di waktu santai 

Pengembangan perilaku dalam hal mengenali emosi orang lain, 

tidak harus dilakukan dengan memberi nasihat kepada siswa. 

Melainkan dapat dilakukan dengan proses belajar melalui praktek 

secara langsung (modelling) yang dilakukan oleh guru BK. Hal ini 

bisa menjadi bentuk teladan dalam hal perilaku sehingga siswa-

siswi dapat langsung melihat nyata sikap yang ditunjukkan oleh 

guru BK meskipun nilai dari sikap yang ditunjukkan memiliki 

makna yang tersirat. Strategi berikut ini guru BK lakukan dengan 

cara berbaur dengan siswa-siswi sebagai makna bahwa beliau 

memiliki keterbukaan dan kepedulian dengan mereka seperti yang 

beliau ungkapkan pada hasil wawancara berikut ini. 

“ibu masuk ke wilayah mereka. Dengan cara tidak harus 

formal. Misalnya mereka lagi jajan berkumpul.. ya.. waktu-

waktu luang yang kita bisa lihatlah. Atau dengan menyapa, 

menyambut di depan, memperhatikan hal kecil. Misalnya ‘wah 

hari ini seragammu bagus deh, rapi deh.’ Pujian kecil.. itu 

cara ibu untuk masuk ke mereka. Buat mereka seneng dulu.”53 

Penanaman sebuah nilai dengan cara praktek dinilai oleh guru 

BK sebagai salah satu cara yang efektif untuk memberikan 

pemahaman tentang nilai yang akan ditanamkan dalam diri siswa. 

Hal ini selaras dengan teori yang mengemukakan bahwa salah satu 

cara yang paling sederhana dan efektif kepada anak-anak adalah 

                                                           
     53Ibid. 
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dengan mempraktekkan. Cara ini sederhana namun dapat 

berpengaruh besar terhadap kehidupan.54 

c. Ekspresif dalam memberikan respon 

Respon yang baik tentunya akan memberikan suasana yang 

baik pula pada diri siswa. Respon dalam proses konseling dapat 

dilihat baik secara verbal maupun non verbal. Respon non verbal 

yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bersama guru BK 

adalah ekspresi wajah yang ramah, penuh antusias, murah senyum, 

dan nada suara yang halus sehingga menenangkan ketika didengar. 

Guru BK mengatakan bahwa komunikasi non verbal juga ia 

lakukan kepada siswa-siswi dalam proses bimbingan dan 

konseling. 

“…..Ibu masuk ke kelas, ternyata anak-anak belum berdoa. 

Bangkunya belum lurus dan sebagainya. Ibu hanya keluar saja. 

Langsung anak-anak merapikan, ngaji, berdoa. Kemudian saya 

masuk ehh masih ada anak yang kakinya di atas kursi. Saya 

keluar lagi. Anak itu langsung menyusul saya dan bilang ‘ibu 

saya minta maaf, tadi tidak bermaksud nggak sopan. Saya 

minta maaf.’ Begitu” 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa guru BK 

tidak berbicara apa-apa ketika terdapat siswa-siswi yang belum 

mempersiapkan diri untuk memulai pelajaran. Akan tetapi guru BK 

cukup dengan diam dan keluar dari kelas. Hal tersebut 

menunjukkan salah satu komunikasi non verbal yang guru BK 

                                                           
     54Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 57 
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lakukan. Meskipun hanya komunikasi non verbal, siswa-siswi telah 

mengerti maksud dari guru BK keluar dari kelas dan mereka secara 

otomatis segera mempersiapkan diri untuk merapikan meja, 

berdoa, mengaji bahkan ketika guru BK keluar untuk yang kedua 

kalinya, siswa yang merasa dirinya bersalah lekas menyusul guru 

BK dan meminta maaf. Peristiwa tersebut sejalan dengan 

pernyataan Shapiro dalam bukunya yang menyatakan bahwa 

melatih pemahaman tentang komunikasi non verbal dapat 

membantu anak mengembangkan keterampilan memimpin, sikap 

tegas, dan empati terhadap kebutuhan dan masalah orang lain.55 

d. Berempati 

Empati merupakan dasar dari semua keterampilan sosial yang 

secara alamiah ada pada sebagian besar anak. Dalam proses 

konseling guru BK menunjukkan sikap empati yang ditunjukkan 

baik melalui respon verbal maupun non verbal. Respon verbal yang 

beliau tunjukkan misalnya seperti proses konseling dengan seorang 

siswa yang merasa di-bully oleh temannya dan ia melawan teman 

tersebut tetapi justru ia yang dinilai bersalah. 

“…..’makanya secara umum orang yang mukul itu otomatis 

nilainya yang nggak bagus. Itu sudah otomatis mas di mana-

mana. Kecuali orang-orang yang tau peristiwanya, ibu 

                                                           
     55Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 273 
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paham.. ibu merasakan.. ibu merasakan apa yang kamu 

rasakan.’ (ungkap ibu)”56 

Melalui respon verbal dan tentunya non verbal guru BK yang 

menunjukkan empati kepada siswa, akan melatih siswa untuk lebih 

menyadari tentang emosi yang sedang ia rasakan. Guru BK 

mencoba membangun rasa peduli siswa-siswi melalui kepedulian 

yang ia tunjukkan. Selain sikap peduli terhadap orang lain yang 

coba guru BK bangun, terdapat juga kepedulian terhadap 

lingkungan yang telah guru BK dan sekolah programkan. 

Kepedulian terhadap lingkungan telah dilakukan seperti misalnya 

peduli terhadap kebersihan diri dan lingkungan sekitar serta peduli 

terhadap barang-barang bekas. Guru BK telah melaksanakan 

program bernama Ekplorasi Koran Bekas. Hasil dari program itu 

siswa-siswi dapat membuat karya berupa wadah tissue, hiasan 

bunga, figura foto, sandal jepit dan lain-lain. 

5. Membina hubungan 

Membina hubungan dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki 

keterampilan sosial dan keterampilan-keterampilan tertentu yang 

berkaitan.57 Untuk mengembangkan keterampilan sosial, guru BK 

melakukan beberapa strategi sebagai berikut. 

  

                                                           
     56Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 
     57Daniel Goleman, Emotional Intelligent, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 59 
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a. Tidak menjelek-jelekkan orang lain (adu domba) 

Dalam memberikan respon terhadap siswa yang menceritakan 

tentang permasalahannya dengan orang lain, guru BK berusaha 

untuk tidak menjelek-jelekkan orang yang diceritakan oleh 

siswanya sekalipun siswa tersebut merupakan pihak yang benar 

atau tidak bersalah. Apabila hal itu terjadi, secara tidak langsung 

guru BK telah mengadu domba kedua belah pihak dan hal itu yang 

tidak dikehendaki oleh guru BK. Seperti sebuah kasus yang 

dihadapi, guru BK akan memberikan penguatan yang fokus kepada 

diri siswa, bukan menyalahkan orang yang diceritakannya. 

“kalau memang tidak seperti itu tidak usah dipikir. Tunjukkan 

bahwa yang dituduhkan itu tidak betul. Tunjukkan bahwa 

dirimu jauh lebih baik, dalam pengendalian diri dan emosi. 

Lalu berikan bukti nyata bahwa kamu lebih berprestasi.”58 

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa guru BK mencoba 

memfokuskan konseling kepada diri siswa, bukan kepada siapa 

yang salah dan bukan dengan merespon negatif terhadap pihak 

lain. Melalui strategi ini guru BK ingin menanamkan nilai 

muhasabah kepada diri siswa, bukan dengan menyalahkan orang 

lain dan sikap optimis dalam menghadapi permasalahan. Karena di 

luar lingkungan sekolah tentunya siswa akan menghadapi 

kehidupan yang jauh lebih dinamis. 

  

                                                           
     58Ibid. 
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b. Berusaha untuk selalu ada 

Guru BK kelas IX di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

merupakan guru BK yang juga mempunyai amanah menjadi staff 

urusan hubungan masyarakat (humas) di sekolah tersebut. 

Kesibukannya dalam dua perkerjaan yang berbeda tidak membuat 

tugasnya terbengkalai. Dengan pengaturan waktu yang baik dan 

memahami apa saja yang menjadi amanahnya, guru BK tersebut 

berusaha memberikan waktu untuk siswa-siswi dalam berinteraksi. 

“sebagai seorang guru BK kita harus mempunyai waktu 

banyak untuk mereka. Itu strategi ibu. Ibu jarang banyak 

action di luar kalau nggak penting-penting banget. Kehadiran 

ibu di sini aja sudah membuat mereka tenang.”59 

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa guru BK 

berupaya untuk senantiasa hadir di tengah siswa-siswi agar 

kedekatan dan hubungan dengan mereka dapat terus terjalin. 

Upaya ini dilakukan agar siswa-siswi memiliki hubungan yang 

baik dan kepercayaan dengan guru BK. Hal ini penting dilakukan 

karena guru memberikan pengaruh kepada siswa-siswi dengan 

interaksinya. Interaksi yang baik tentunya akan membuat siswa 

merasa senang dan terpacu untuk belajar dan mengejar prestasi.60 

Selain itu, nilai-nilai kebaikan yang akan guru BK berikan kepada 

siswa-siswi menjadi lebih mudah diterima. 

                                                           
     59Ibid. 
     60Woro Priatini, Melly Latifah, Suprihatin Guhardja, “Pengaruh Tipe Pengasuhan, Lingkungan 

Sekolah, dan Peran Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Emosional Remaja”, Jurnal, Volume 1, 

No. 1, Januari 2008, hal. 46 
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D. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru BK dalam 

Mengembangkan Kecerdasan Emosional Siswa Kelas IX 

Dalam melaksanakan strateginya, guru BK tentu tidak dapat mencapai 

tujuan tanpa adanya berbagai pihak yang membantu dan mendukung 

pelaksanaan strategi, seperti kepala sekolah, guru, karyawan dan orang 

tua. Hal ini dikarenakan tugas perkembangan tidak hanya menjadi tugas 

guru BK akan tetapi tugas bersama bagi orang-orang yang berada dalam 

ruang lingkup siswa atau anak. Oleh karenanya faktor pendukung dan 

penghambat guru BK dalam melaksanakan strategi perlu di perkuat dan 

diminimalisir bersama dan dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antar 

pihak. Berikut ini faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi guru 

BK dalam melaksanakan strateginya. 

1. Faktor Pendukung 

a. Program pembiasaan 

Nilai-nilai yang akan ditanamkan pada siswa tidak dapat 

dilakukan secara instan artinya pihak sekolah terutama guru BK 

perlu menjalani proses yang tidak sebentar dan hasilnya tidak bisa 

langsung dilihat. Terlebih lagi nilai keislaman yang menjadi 

pondasi utama bagi siswa remaja dalam menjalani kehidupannya. 

Melalui nilai keislaman yang dikaitkan dengan ilmu Psikologi 

Islam, sudah menjadi strategi penting yang harus dilakukan oleh 

sekolah Islam, salah satunya adalah SMP Muhammadiyah 3 

Yogyakarta. Gejolak-gejolak emosi pada diri remaja terkadang 
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masih suka semaunya sendiri terutama terhadap ibadah. Hal ini 

membuat program pembiasaan ini dinilai sangat penting. Oleh 

karenanya pihak sekolah membuat program pembiasaan ibadah 

yang dilakukan rutin oleh siswa-siswi kelas IX. 

“banyak upaya yang dilakukan oleh sekolah khususnya 

pembiasaan, seperti misalnya pembiasaan yang baru saja kita 

laksanakan (salat duha berjamaah), tadarus di awal jam 

pelajaran, kemudian pembiasaan senyum salam sapa, 

berjabat tangan, dan kemudian pembiasaan tertib disiplin 

penggunaan alat komunikasi.”61 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa program 

pembiasaan tidak hanya mengenai aspek ibadah ritual tetapi juga 

pada aspek akhlak seperti pembiasaan senyum, salam, sapa, 

berjabat tangan, ketertiban dan kedisiplinan. Dengan adanya 

program ini, guru BK merasa terbantu karena kesadaran diri siswa 

dibentuk melalui program yang positif. Meskipun bagi beberapa 

siswa, awalnya melakukan program dengan rasa terpaksa karena 

mengikuti aturan yang ada di sekolah akan tetapi lambat laun 

mereka diharapkan dapat menjalaninya dengan senang dan 

akhirnya menjadi terbiasa. Program pembiasaan ini juga 

dilakukan pada aspek lingkungan sekolah seperti misalnya 

menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya 

untuk mengembangkan kepedulian siswa. Lingkungan yang 

bersih dapat peneliti lihat ketika mendatangi sekolah untuk 

                                                           
     61Wawancara dengan Susamto selaku staff urusan Kesiswaan, Kamis, 16 November 2017 pukul 
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melakukan wawancara dan pengamatan. Peneliti merasa sekolah 

di gedung unit II tempatnya para siswa kelas IX belajar begitu 

terjaga kebersihannya sehingga menimbulkan rasa nyaman. 

Program pembiasaan menjadi salah satu faktor pendukung 

guru BK dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa 

kelas IX dikarenakan program ini dapat melatih siswa untuk 

mengembangkan aspek mengenali emosi diri, terutama kesadaran 

diri dan membina hubungan dengan orang lain. Dengan kesadaran 

diri baik, siswa akan mampu menempatkan tugas-tugas dan 

kewajiban yang harus ia lakukan misalnya sebagai seorang 

muslim, baik dirinya sebagai makhluk individu maupun sosial. 

Pembiasaan senyum, salam, sapa dan berjabat tangan juga akan 

membiasakan siswa bersikap baik kepada orang lain, terutama 

yang lebih dewasa sehingga hubungan mereka akan lebih terjaga. 

Apabila sudah terbiasa melakukan hal tersebut kepada warga 

sekolah dan keluarga, maka akan lebih mudah juga siswa 

membina hubungan baik dengan masyarakat yang lebih luas. 

b. Kerjasama dengan lembaga melalui kurikulum 

Kerjasama yang terjalin tidak hanya dilakukan dengan cara 

menghadirkan sosok yang dapat membantu guru BK dalam 

menjalankan fungsi dan tujuannya. Akan tetapi melalui nilai-nilai 

suatu lembaga yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan 
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dikembangkan bersama-sama oleh warga sekolah. Seperti yang 

disamapaikan oleh guru BK berikut ini. 

“karakter yang dikembangkan sekarang kan ada lima ya. 

Mandiri, nasionalis, religius, gotong royong, integrasi itu dari 

KPK. Kan sudah dimasukkan ke kurikulum sekarang mulai 

dari anti korupsi, etika lalu lintas, semua titip di kurikulum 

sekolah. Sehingga nanti diajarkan kepada siswa-siswi. Dari 

semua karakter itu yang terpenting bagi ibu adalah mandiri. 

‘kok nggak religi ya bu?’ karena kalau sudah mandiri nanti 

religinya akan mengikuti. Itu beda tipis. Kalau anak 

religiusnya sudah masuk, sholatnya tanggung jawab itu 

otomatis sudah mandiri. Tapi yang sulitnya begini, dia tau 

sholat, dia tau harus baca Al-Qur’an sebagai orang Islam, 

tapi harus disuruh. Jadi kalau ibu mengutamakan mandiri 

dulu. Kita ajari anak kemandirian dari hal-hal yang kecil 

dulu. Misalnya bangun sendiri. Karena jangan dikira anak 

SMP udah sadar, karena masih ada yang belum mandiri.”62 

Menyimpulkan dari uraian di atas bahwa guru BK merasa 

didukung dengan adanya kerjasama melalui kurikulum yang 

diwujudkan dengan bersama-sama, tidak hanya oleh para guru BK 

sehingga dampaknya akan lebih luas. Adanya kerjasama melalui 

kurikulum ini guru BK berharap agar siswa-siswi memiliki 

karakter sesuai dengan harapan berbagai pihak terlebih lagi dalam 

perkembangan kecerdasan emosionalnya yang sangat penting bagi 

kehidupan mereka saat ini dan di kemudian hari. Karakter-

karakter yang ditanamkan pada diri siswa melalui kurikulum ini 

secara bertahap dapat mengembangkan kesadaran diri siswa. 

  

                                                           
     62Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 
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c. Adanya Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah 3 

Yogyakarta tergolong cukup lengkap seperti yang telah diuraikan 

pada awal bab ini. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler dapat berpengaruh kepada kecerdasan 

emosional siswa terutama remaja karena dapat mendorong mereka 

untuk berpartisipasi atau terlibat secara mental, emosional dan 

fisik sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang 

diikutinya.63 Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat belajar 

mengembangkan kelima wilayah utama kecerdasan emosional 

dikarenakan mereka terlibat aktif baik secara pribadi maupun 

sosial. 

d. Adanya media komunikasi yang mudah di akses 

Kebutuhan akan penggunaan gadget, khususnya handphone 

(hp) di jaman sekarang sudah tidak bisa dihindari lagi. Seolah 

hampir segala keperluan dalam hidup manusia dapat lebih mudah 

dengan penggunaan hp sebagai media informasi dan komunikasi. 

Guru BK di SMP Muhammadiyah menyetujui hal tersebut dan 

menjadikannya sebagai salah satu media penghubung dengan 

siswa-siswinya. Melalui hp milik orang tua maupun hp milik 

siswa-siswi sendiri, mereka dapat melakukan proses BK dengan 

                                                           
     63Woro Priatini, Melly Latifah, Suprihatin Guhardja, “Pengaruh Tipe Pengasuhan, Lingkungan 

Sekolah, dan Peran Teman Sebaya Terhadap Kecerdasan Emosional Remaja”, Jurnal, Volume 1, 

No. 1, Januari 2008, hal. 46 
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gurunya. Oleh karena itu media hp menjadi salah satu faktor 

pendukung bagi guru BK untuk mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa kelas IX. Hal tersebut disampaikan oleh guru BK 

kepada peneliti. 

“media hp itu ternyata juga bisa memfasilitasi manakala hp 

itu bisa dimanfaatkan positif”64 

Dari hasil wawancara tersebut guru BK menyampaikan bahwa 

hp tidak selalu memiliki pengaruh yang buruk apabila kita dapat 

menggunakannya sesuai kebutuhan dan kita dapat 

memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Hp menjadi salah 

satu media dalam proses BK nya bersama siswa-siswi. Guru BK 

seringkali menerima konsultasi dari siswi-siswi melalui chatting 

yang ada di aplikasi whatsapp. Menanggapi hal tersebut, guru BK 

sangat terbuka menerima siswa-siswinya yang ingin berkonsultasi 

tentang masalah apapun melalui hp. Faktor ini menjadi 

pendukung siswa dalam mengembangkan aspek mengenali emosi 

diri, mengelola emosi, dan membina hubungan. 

e. Kerjasama dengan beberapa lembaga 

Strategi yang diberikan kepada siswa-siswi tentunya tidak 

akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain. 

Dalam hal ini guru BK merasa terbantu oleh kerjasama dari 

beberapa pihak misalnya lembaga bimbingan belajar, sekolah-

                                                           
     64Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 
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sekolah, dan kepolisian yang memberikan pengetahuan dan 

motivasi tentang suatu hal yang siswa perlukan untuk menunjang 

kegiatan BK yang telah terjadwal dan diberikan oleh guru BK. 

“ya selain bimbingan kelas itu rutin dan terjadwal, 

programnya ada, materinya ada, kemudian bimbingan kelas 

settingannya tidak harus di kelas bisa di mushalla, bisa di 

ruang lab, tergantung kita aktivitasnya mau seperti apa. 

Kemudian kita berkolaborasi dengan lembaga bimbingan 

belajar untuk datang ke sekolah memberikan tips-tips atau 

informasi yang terkait bagaimana sih cerdas menyelesaikan 

soal, misalnya. Kemudian ibu juga memprogramkan 

memanggil sekolah-sekolah tertentu untuk memberikan 

informasi sekolah lanjutan dan diundang ke sini. Kemudian 

kalau tiba-tiba ada permasalahan yang incidental, ‘waduh 

kok anak-anak sudah mulai pakai motor dan angka 

kecelakaan karena motor juga meningkat’ kita panggil dari 

kepolisian untuk menambah wawasan. Karena omongan kita 

kan kadang kalau nggak ahlinya merasa (sulit diterima)…..”65 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa guru 

BK melakukan kerjasama dengan beberapa pihak guna 

mengembangkan aspek-aspek yang ada dalam komponen utama 

kecerdasan emosional misalnya sikap peduli terhadap keselamatan 

dan menumbuhkan motivasi belajar. Melalui kerjasama ini guru 

BK merasakan adanya manfaat dengan harapan agar siswa-siswi 

dapat berkembang sesuai dengan tujuan BK. 

 

 

 

2. Faktor Penghambat 

a. Orang tua yang kurang memahami aspek psikologis anak 

                                                           
     65Ibid. 
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Shapiro berpendapat dalam bukunya bahwa menyayangi dan 

memenuhi semua perminataan anak merupakan dua hal yang 

berbeda. Kasih sayang yang afirmatif berarti orang tua berusaha 

menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan emosi anak 

dan mendukung melalui cara yang jelas bagi anak. Kasih sayang 

ini melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan emosi anak.66 

Hal ini berbeda dengan gambaran orang tua yang disampaikan 

oleh guru BK tentang bentuk dukungan yang mereka terhadap 

anak-anaknya menjelang UN. 

“kalau menurut ibu dukungan ada. Buktinya ketika orang tua 

dipanggil mereka datang, kemudian komunikasi ada tentang 

kekhawatiran kepada anaknya. Tetapi mungkin dukungannya 

belum pas. Misalnya, ‘saya dukung Bu Mencik. Kan tak ingetin 

belajar, belajar, belajar. Saya kurang dukung apa lagi? Dia 

pengen buku saya belikan, pengen ganti hp saya belikan, 

pengen ganti motor saya belikan, pengen ganti itu…’ oo 

begitu. Jadi mereka dukung, mereka khawatir, tapi itu tadi 

‘saya dukung bu, saya leskan ke mana-mana. Dia pengen apa 

saya turuti’ tapi mungkin ada kan anak yang bisa 

mengungkapkan sama yang nggak ya. Yang nggak 

mengungkapkan mungkin akan bilang, ‘bukan itu ma. Misalnya 

kehadiran mama ku ketika saya belajar’ begitu…..jarang tak 

tanya wawancara dari sepuluh orang, satu orang tua yang 

melakukan itu (menemani anaknya belajar)”67 

Dari kondisi di atas kita ketahui bahwa masih ada orang tua 

yang menomorsatukan mengenai fasilitas dan materi tetapi nihil 

akan pemahaman tentang kebutuhan psikologis anak yang 

sebenarnya. Padahal bagi siswa-siswi kelas IX, dari hasil tugas 

                                                           
     66Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelligence pada Anak, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 29 
     67Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 
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yang diberikan oleh guru BK menunjukkan bahwa 75% keinginan 

mereka dimasa mendatang salah satunya adalah membahagiakan 

dan membuat orang tua bangga. Hingga pada suatu ketika guru BK 

pernah memberi pemahaman kepada orang tua bahwa yang mereka 

butuhkan bukan hanya fasilitas berbentuk materi, siswa-siswi juga 

memerlukan kedekatan yang baik dan doa dari kedua orang tuanya.  

“…..pada dasarnya anak-anak jaman sekarang itu lebih 

terbuka. Cuma sayangnya orang-orang dewasanya sudah 

mulai berkurang kepekaannya.. kepekaan dan dorongan ingin 

tau lebih dalam tentang sesuatu itu dibatasi. Gak tau dibatasi 

oleh apa, oleh kesibukan mereka saya gak tau. Lihat aja iklan 

di tv. Anak itu hanya butuh ceritanya di dengar, tapi ekspresi 

ibunya apa? ‘sebentar ibu ini lho harus menjawab relasi, ini 

harus cepet dijawab karena ini ini ini.’ Jadi yang salah itu 

kalau ada anak yang main gadget terus itu disalahkan. 

Ternyata orang dewasa lebih parah lagi main gadgetnya. 

Harusnya mereka punya komit ketika di rumah, ‘ayo dong 3 

jam saja tanpa hp.’ Dengarkan cerita mereka.”68 

Paparan dari guru BK di atas menunjukkan bahwa pada saat 

sekarang ini, ruang dengar orang tua bagi anaknya terasa sangat 

kurang. Mereka lebih sering mementingkan hubungan dengan 

relasinya baik urusan bisnis, pekerjaan atau pun hal-hal lain yang 

menyebabkan adanya jarak kedekatan antara mereka dengan 

anak-anaknya. Fenomena pemakaian gadget yang meningkat 

ternyata tidak hanya terjadi pada anak dan remaja akan tetapi juga 

terhadap kalangan orang tua. Tak jarang keluh kesah dari remaja 

sekarang ini lebih banyak tercurahkan melalui media sosialnya 

dibandingkan dengan bercerita kepada orang tua mereka atau 
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mencari komunitas yang membuat mereka merasa aman, nyaman 

dan lebih diperhatikan.  

“kenapa remaja itu mencari komunitas? Karena mereka 

merasa aman dan nyaman dengan komunitas karena merasa 

senasib, merasa satu rasa, satu keinginan. Tapi kita tau 

sendiri, mereka usianya sama, pola pikir sama, nah ketika ada 

hal yang menyimpang kontrolnya juga gak ada. Kalau mereka 

gak mengikuti, mereka dikatain ‘ih anak mami, anak kecil. 

Kaya gitu aja gak gentle’ padahal yang dilakukan sangat 

membahayakan. Kalau sudah terjerumus jauh orang tua baru 

sadar.”69 

Padahal pada masa remaja kontrol dari orang tua dan orang 

dewasa di sekitar mereka sangat diperlukan untuk perkembangan 

emosinya. Apabila kontrol diri dari mereka lemah, maka hubungan 

kedekatan yang terjalin juga tidak akan erat. Hal tersebut secara 

tidak langsung memengaruhi keterbukaan anak dengan orang tua. 

Dari penelitian yang pernah dilakukan ditemukan bahwa hubungan 

terbuka dan saling menyayangi dengan anak akan memberikan 

efek angka panjang berupa meningkatnya citra diri, keterampilan 

menguasai situasi, dan mungkin kesehatan anak.70 Efek-efek 

tersebut tak lain adalah nilai-nilai yang ada dalam kecerdasan 

emosional anak. Oleh karenanya kecerdasan emosional anak juga 

akan sangat bergantung dengan pola asuh yang diberikan oleh 

orang tua. 
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b. Guru yang kurang memahami cara mendidik dan sistem 

pembelajaran yang sesuai untuk siswa 

Sudah menjadi hal penting bahwa seorang pendidik perlu 

mengetahui karakteristik siswa-siswinya agar ia dapat 

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. 

Seorang pendidik atau guru juga perlu mengetahui bagaimana 

agar ia dicintai dan disayangi oleh siswa-siswinya. Karena banyak 

siswa yang apabila sudah merasa tidak suka dengan gurunya, 

mereka akan sulit menerima pelajaran dan nasihat dari guru yang 

bersangkutan. Oleh karenanya, menanamkan kecintaan siswa-

siswi melalui kegiatan belajar yang dibuat menarik disamping 

tetap ada manfaat dan nilai pengetahuannya adalah hal yang 

penting.71 Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa 

guru yang cara mendidik dan mengajarnya belum sesuai dengan 

karakteristik siswa misalnya seperti yang disampaikan oleh guru 

BK berikut ini. 

“…..tetapi herannya, nanti ada dengan guru lain yang ucapan 

ibu itu nggak bisa diterapkan (oleh anak-anak). Padahal yang 

ibu sampaikan kan untuk semuanya (diterapkan pada guru 

yang lain), itu nilai-nilai untuk semuanya. ‘buk jangan 

salahkan kami. Kalau yang dihadapi nggak kaya Bu Mencik.’ 

Jadi ternyata kaya gitu, misalnya guru yang menyuruh ‘hayo 

sekarang hafalan!’ (tidak dengan cara yang baik).”72 

                                                           
     71Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim, (Jakarta: Dar Al-

I’tisham, 2001), hal. 166 
     72Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 

pukul 08.00-09.10 WIB di Gedung Unit II 



98 

 

 

 

Menyimpulkan dari yang guru BK sampaikan bahwa guru-

guru yang belum memahami dan berupaya untuk memberikan 

metode belajar yang tepat dapat berpengaruh pada penerimaan 

siswa. Apabila siswa-siswi tidak menerima sesuatu yang 

disampaikan oleh guru tersebut, baik pelajaran maupun nasihat 

maka sikap mereka tidak akan berubah. Terlebih lagi oleh guru 

yang justru memberikan sanksi yang membuat siswa sakit hati 

karena setiap sanksi yang semacam itu hanya akan menambah 

sikap permusuhan antara guru dengan siswa.73 

“kalau ini kunjungan perpustakaan.. jadi anak-anak yang 

tidak patuh diberikan sanksi yang membangun. ‘nak yukk ikut 

ibu, kamu boleh baca buku apa aja’ mereka takut dimarahin 

ibu ‘tapi ibu minta tanggung jawabnya ya menuliskan 

ringkasannya’ dan nyatanya mereka mampu. Memberi sanksi 

itu tidak harus yang membuat mereka sakit hati.”74 

Dari hari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa guru 

BK telah berupaya untuk memberikan pendidikan melalui sanksi 

yang bersifat membangun bagi siswa-siswi. Tetapi terdapat 

hambatan ketika beberapa guru masih memberikan sanksi yang 

kurang membangun seperti misalnya siswa disuruh keluar kelas 

ketika tidak mengerjakan tugas. Hal itu secara tidak sadar telah 

membuat siswa merasa malu, rendah diri, sakit hati dan lebih jauh 

lagi akan membuat siswa timbul rasa tidak suka kepada guru serta 

memperburuk hubungan siswa dengan guru yang bersangkutan 

                                                           
     73Syaikh M. Jamaluddin Mahfuzh, Psikologi Anak dan Remaja Muslim, (Jakarta: Dar Al-

I’tisham, 2001), hal. 165 
     74Wawancara dengan Mencik Rumiasih selaku Guru BK kelas IX, Rabu, 15 November 2017 
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sehingga segala perkataaan dari guru yang bersangkutan tidak ia 

hiraukan. Dari faktor ini, guru BK mengharapkan agar 

kedepannya para guru dapat lebih mencintai siswa-siswinya, lebih 

memahami karakteristik dan sistem belajarnya, serta apabila ada 

siswa yang kurang menjalankan perannya dapat diberikan sanksi 

yang membangun dan bermanfaat. 

Melihat dari faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh 

guru BK dalam mengembangkan kecerdasan emosional siswa 

memungkinkan bahwa guru BK dapat mencapai tujuan-tujuan BK karena 

lebih banyaknya faktor pendukung dari pada faktor penghambat. Akan 

tetapi guru BK bersama pihak sekolah perlu menekan faktor penghambat 

karena faktor tersebut cukup berpengaruh kuat dalam kehidupan siswa. 

Berikut ini adalah ringkasan dalam bentuk tabel mengenai gambaran 

umum kecerdasan emosional siswa kelas IX, strategi guru BK dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional, serta faktor yang mendukung dan 

menghambat guru BK dalam melaksanakan strateginya. 
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Tabel 4.3. 

Gambaran Umum Kecerdasan Emosional Siswa Kelas IX 

 

No. Wilayah Kecerdasan 

Emosional 

Uraian 

1. Mengenali emosi diri Terdapat siswa-siswi yang telah memiliki aspek kecerdasan ini, misalnya siswa T yang 

mampu menyampaikan tentang kegelisahannya. Dalam proses konseling tersebut, ia 

mengungkapkan apa yang sedang ia rasakan dan hal apa yang membuatnya merasakan 

perasaan demikian. 

2. Mengelola emosi Dari kemampuan mengenali emosi diri dan kesadaran diri yang dimiliki oleh siswa T di 

atas, ia juga memiliki kemampuan menganalisa cara apa yang terbaik menurutnya untuk 

mengatasi kegelisahannya tersebut. 

3. Memotivasi diri sendiri Beberapa siswa juga memiliki telah memiliki kemampuan ini misalnya siswa B yang 

memiliki motivasi untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak mau mengecewakan kedua 

orang tuanya. Gambaran serupa nampak pada siswa S yang memiliki motivasi untuk bisa 

sukses dan menggapai cita-citanya dan berhasil menunjukkan dengan nyata melalui juara 

kelas, beberapa pretasi dalam perlombaan dan keaktifannya dalam organisasi. 

4. Mengenali emosi orang lain Melalui proses yang cukup panjang, guru BK berupaya untuk membuat siswa-siswi kelas 

IX memiliki kecerdasan emosional. Dalam aspek ini, hasil tersebut tampak ketika guru BK 

menegur tetapi dengan cara menyampaikan perasaan dan harapannya kepada siswa-siswi 

yang terlambat. Dari strategi tersebut, guru BK mencoba menanamkan sikap empati dan 

ternyata cukup berhasil. 

5. Membina hubungan Keterampilan siswa-siswa dalam membina hubungan dengan orang lain dapat ditunjukkan 

dengan sopan santun dan kepatuhan kepada orang-orang yang lebih dewasa dari mereka. 

Misalnya ketika ada tamu pengawas dari dinas pendidikan, siswa-siswa dinilai memiliki 

tingkat kepatuhan dan sopan santun yang cukup baik. 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Guru BK kelas IX di SMP Muhammadiyah Yogyakarta 
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Tabel 4.4. 

Strategi Guru BK dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Siswa Kelas IX 

 

No. Wilayah Kecerdasan 

Emosional 

Strategi Guru BK Uraian 

1. Mengenali emosi diri a. Mengklasifikasi kelas sesuai 

karakter siswa 

Pengklasifikasian kelas dilakukan sesuai dengan 

karakter dan kemampuan siswa. Manfaat: siswa-

siswi semakin terbuka dengan perasaannya 

karena berada di lingkungan yang nyaman. 

b. Menjadi pendengar yang baik dan 

memberi kepercayaan kepada 

siswa 

Guru BK berusaha menjadi pendengar yang baik. 

Manfaat: membiasakan siswa-siswi memahami 

dan mengkomunikasikan perasaannya. 

2. Mengelola emosi a. Memberikan analogi yang mudah Menganalogikan permaslahan terkait emosi 

dalam cerita sehari-hari yang mudah dipahami. 

Manfaat: siswa akan lebih mudah mengelola 

emosinya. 

3. Memotivasi diri sendiri a. Memberikan penguatan dengan 

nilai-nilai keislaman  

Penanaman aqidah sejak dini dapat menguatkan 

jiwa seseorang dalam menghadapi permasalahan. 

Melalui strategi ini guru BK berupaya untuk 

mengarahkan permasalahan siswa kembali 

kepada Allah SWT. Manfaat: siswa menjadi 

lebih siap dalam menghadapi permasalahan dan 

motivasi dari dalam diri akan muncul dengan 

sendirinya. 

b. Menciptakan suasana bahagia dan 

nyaman pada diri siswa 

Membuat hati siswa-siswa bahagia dan nyaman, 

misalnya seperti bersikap ramah dan penuh kasih 

sayang. Manfaat: menumbuhkan motivasi diri 

siswa. 
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c. Membuat bank prestasi Memberikan penghargaan atas sekecil apapun 

perilaku baik yang muncul sangat penting, seperti 

memberikan poin berupa bintang dalam bank 

prestasi yang dibuat Guru BK. Manfaat: 

mengembangkan motivasi siswa dalam hal 

kebaikan. 

4. Mengenali emosi orang lain a. Mengungkapkan perasaan Guru BK memberikan teguran atau nasihat 

dengan cara mengutarakan perasaan dan 

harapannya kepada siswa. Maanfaat: melatih 

siswa untuk mengenali perasaan orang lain dan 

bersikap empati. 

b. Ikut berbaur diwaktu santai Guru BK ikut berbaur dengan siswa untuk 

menunjukkan keterbukaan, kepedulian dan nilai-

nilai kebaikan melalui praktek secara langsung. 

Manfaat: mendorong siswa untuk mengenali 

emosi orang lain. 

c. Ekspresif dalam memberikan 

respon 

Respon dalam proses konseling, terutama respon 

non verbal sangat penting dilakukan. Dari hasil 

wawancara guru BK memiliki ekspresi wajah 

yang ramah, penuh antusias, murah senyum, dan 

nada suara yang halus sehingga menenangkan 

hati. Manfaat: dapat mengembangkan empati 

siswa. 

d. Berempati  Empati dapat dilakukan melalui respon verbal 

dan non verbal. Melalui verbal ditunjukkan 

dengan kata-kata yang penuh perhatian. Manfaat: 

membangun rasa peduli siswa terhadap orang 

lain. 
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5. Membina Hubungan a. Tidak Menjelek-jelekkan orang 

lain 

Guru BK berusaha untuk tidak menjelekkan 

pihak yang bersalah dalam permasalahan siswa. 

Manfaat: mengajarkan siswa untuk senantiasa 

bermuhasabah diri daripada menyalahkan orang 

lain serta agar hubungan dengan orang lain tetap 

terjaga. 

b. Berusaha untuk selalu ada Guru BK berupaya untuk senantiasa hadir untuk 

menjalin kedekatan dengan siswa. Manfaat: 

memiliki hubungan yang baik dengan siswa-

siswi. 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Guru BK kelas IX di SMP Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

Tabel 4.5. 

Faktor Pendukung dan Penghambat Guru BK dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional 

 

No. Faktor Pendukung Wilayah Kecerdasan 

Emosional yang berkembang 

Uraian 

1. Program pembiasaan Mengenali emosi diri 

(kesadaran diri) dan membina 

hubungan 

Program pembiasaan yang dilakukan adalah salat duha 

berjamaah, tadarus di awal jam pelajaran, salam senyum 

sapa, berjabat tangan, dan disiplin penggunaan alat 

komunikasi. 

2. Kerjasama dengan lembaga 

melalui kurikulum 

Mengenali emosi diri 

(kesadaran diri) 

Penanaman nilai-nilai yang diprogramkan ke dalam 

kurikulum sekolah dan dilaksanakan oleh semua warga 

sekolah sehingga dapat memperluas dampak yang 

diharapkan. Misalnya nilai-nilai KPK (mandiri, 

nasionalis, religious, gotong royong dan intergrasi) yang 

diajarkan kepada siswa-siswi. 
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3. Adanya kegiatan ekstrakurikuler Mencakup kelima wilayah 

utama kecerdasan emosional. 

Adanya beragam ekstrakurikulerdapat mendorong siswa-

siswi untuk terlibat aktif baik secara mental, emosional, 

dan fisik sebagai bentuk tanggung jawab atas kegiatan 

yang diikutinya. 

4. Adanya media komunikasi yang 

mudah di akses 

Mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, dan membina 

hubungan. 

Keterbukaan proses konseling yang dilakukan guru BK 

melalui media hp, dapat memudahkan siswa-siswi yang 

ingin melakukan konseling.  

5. Kerjasama dengan beberapa 

lembaga 

Mengenali emosi orang lain 

dan memotivasi diri sendiri 

Kerjasama dalam bentuk kegiatan motivasi dan 

pemberian materi sukses UN dari lembaga bimbingan 

belajar. 

No. Faktor Penghambat Wilayah Kecerdasan 

Emosional yang terhambat 

Uraian 

1. Orang tua yang kurang 

memahami aspek psikologis 

anak 

Kelima wilayah utama 

kecerdasan emosional 

Orang tua yang kurang memahami keadaan psikologi 

anak, akan mempengaruhi perkembangan anak dari 

berbagai aspek. 

2. Guru yang kurang memahami 

cara mendidik dan sistem 

pembelajaran yang sesuai untuk 

siswa 

Memotivasi diri sendiri, 

mengenali emosi orang lain, 

membina hubungan 

Siswa yang merasa tidak adanya kesesuaian dengan 

sistem mengajar seorang guru, rasa kasih sayang dan 

memiliki kepada gurunya akan minim dan mempengaruhi 

aspek-aspek lainnya. 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Guru BK kelas IX di SMP Muhammadiyah Yogyakarta 


