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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan ini manusia merupakan makhluk sosial yang perlu akan 

namanya interaksi satu dengan yang lain dalam lingkungan tertentu dan 

menggunakan norma-norma yang ada di sekitarnya. Dengan begitu individu 

tersebut akan diakui oleh masyarakat sekitar, untuk dapat diakui didalam 

masyarakat perlu adanya peningkatan dalam berbagai bidang terutama sopan 

santun lewat pendidikan sejak dini dari lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Selain dari didik oleh orang tua seorang anak perlu yang namanya 

pendidikan. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan 

keluarga dan ini yang akan menjadi perhatian penting, karena dalam lingkungan 

sekolah inilah permasalahan akan timbul. Banyak permasalahan yang timbul dari 

lingkungan sekolah bukan hanya dari segi pembelajaran tapi yang berawal sikap 

dan komunikasi dari siswa untuk guru begitupun sebaliknya. 

Siswa merupakan individu yang memiliki berbagai macam karakter atau 

kepribadian yang membuat mereka berbeda satu dengan yang lain, tidak lepas dari 

itu permasalahan yang timbul adalah masalah yang bersifat pribadi tetapi dalam 

bidang sosial. Maka dari itu sebagai makhluk individu, manusia juga makhluk 

sosial. Jadi siswa selain sebagai makhluk yang bersifat individualis, siswa  juga 
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Kesatuan dalam perspektif islam merupakan dorongan ajaran dapat mewujudkan 

sosok individu agar memiliki kepribadian muslim yang utuh (kaffah) dan 

membuat manusia dapat terhindar dari yang dapat merugikan diri sendiri, yakni 

individu yang memiliki perilaku yang baik dalam pandangan manusia. 

Sikap sopan santun sebagai tata karma merupakan ciri khas dari 

masyarakat Indonesia sejak dahulu dikenal oleh budaya timur dengan masyarakat 

Indonesia ramah, sopan santun dalam bertindak, serta beragam adat istiadat yang 

kita miliki dan dikenal oleh budaya timur yang syarat akan nilai-nilai kesopanan 

yang tinggi, seharusnya kita berpatok dalam warisan yang sangat berharga dari 

leluhur kita. Memang kadar kesopanan disetiap daerah itu berbeda-beda, 

tergantung dari individu dan kondisi sosial setempat.   

Elibrahim (2011: 6) mengemukakan sopan santun merupakan refleksi dari 

system nilai yang merupakan aturan tata cara atau aturan-aturan sebagai landasan 

berperilaku. System nilai tersebut ada yang bersumber dari ajaran agama dan ada 

pula berasal dari tatanan kehidupan masyarakat (adat istiadat), yakni berupa 

system nilai moral, etika dan akhlak. 

Dari hasil dari wawancara dan observasi penelitian lapangan dan beberapa 

informasi dari siswa-siswi dan guru pembimbing pada tanggal 7 September 2017  

bahwa ada beberapa siswa yang mengalami masalah sopan santun. Khususnya 

kelas XI IPS 1 siswa yang mempunyai sopan santun katagori kurang, dengan 

indikator sebagai berikut: sering terlambat masuk sekolah, tidak berseragam 

lengkap, tidak mematuhi tata tertib sekolah, tidak berbicara dengan ramah 

terhadap guru, berperilaku tidak sopan, memotong pembicaraan, berbicara kasar, 
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menghindar atau tidak mengakui kesalahan, mecela temannya. Menangani 

masalah sopan santun, seorang konselor sekolah memberikan penanganan dengan 

memberikan bimbingan secara face to face atau individu, konselor memberikan 

alasan bahwa dengan siswa diberikan konseling individu, konselor memperoleh 

informasi dan hasil pencapaiannya maksimal. Pada kenyataannya, siswa sulit 

untuk terbuka kepada konselor untuk menceritakan permasalahan tersebut dan 

siswa hanya mendengarkan saja dan masih merasa malu untuk menceritakan 

permasalahannya, sehingga layanan yang diberikan konselor sekolah dalam upaya 

meningkatkan sopan santun siswa belum berhasil. Dengan menggunakan layanan 

bimbingan kelompok, informasi yang dibuthkan  akan mudah didapat dikarekan 

siswa merasa ingin menceritakan tentang masalah yang dihadapinya. 

Kurangnya sikap sopan santun siswa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

internal dan eksternal, seorang siswa ingin mendapatkan perhatian dan ingin 

diakui dari lingkungan sekitar, kurangnya peran orang tua dalam mengawasi 

perilaku anak, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua (tumbuh dan 

berkembang dari keluarga yang harmonis), pengaruh sikap orang tua atau pola 

asuh orang tua di rumah sehingga membentuk pola pikir anak, pergaulan, serta 

sikap guru yang kurang baik, misalnya menegur siswa dengan cara yang kurang 

tepat dan tidak patut untuk ditiru. 

Dalam lingkungan sosial ini perlunya perhatian dari orang tua, karena 

dalam lingkungan sosial ini merupakan proses pembentukan dan perkembangan 

anak. Maka dari itu penanaman sikap sopan santun sangat penting dan dimulai 

dari lingkungan keluarga sebagai pondasi awal proses pembentukan kepribadian 
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atau karakter anak, dilanjutkan kelingkungan sekolah dimana sosok guru 

merupakan orang tua kedua setelah orang tua kandung dan sebagai proses kedua 

dalam pembentukan dan perkembangan karakter seorang anak. Di lingkungan 

sekolah ini seorang anak akan di ajarkan berbagai macam pelajaran terutama etika 

sopan santun. 

Dari penjelasan di atas, tugas dari seorang konselor sangatlah diperlukan 

untuk memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap anak tentang sikap baik 

buruknya dalam berperilaku dan kewajibannya sebagai seorang pelajar yang 

memiliki etika serta moral yang baik, terutama dalam berperilaku, bersifat dan 

berbicara. Seorang konselor memerlukan rencana saat pemberian layanan 

bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama. 

Menurut Sukardi (2008: 430) bahwa bimbingan kelompok yaitu layanan 

yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, 

kegiatan belajar, karir, jabatan, dan pengambilan keputusan serta kegiatan tertentu 

melalui kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok yang dilakukan oleh 

konselor dengan cara memberi bimbingan kepada siswa yang mempunyai 

masalah-masalah yang sama berkaitan dengan masalah sopan santun, seperti cara 

menghargai dan menghormati orang tua, guru, orang yang lain, berperilaku dan 

bersikap yang baik, bertutur kata yang sopan dan lain-lain. Cara ini dipandang 

tepat karena melalui bimbingan kelompok persoalan dapat dibicarakan dan 

ditemukan alternative pemecahan masalah secara berkelompok dan dengan 

adanya bimbingan kelompok ini juga siswa menjadi belajar berani berpendapat di 

muka umum. Apalagi ditambah dengan adanya teknik sosiodrama, melalui 
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bermain peran siswa dapat mengorganisasikan berbagai pengalaman dan 

kemampuan kognitifnya dalam upaya menyusun kembali gagasan yang cermelang 

dan juga bermain peran maka kecerdasan interpersonal yang terdapat pada diri 

siswa. 

Pada saat siswa bermain peran ia belajar memperhatikan, meniru, dan bisa 

ikut merasakan peran yang sedang dimainkan siswa tersebut. Dengan cara 

menjadi diri mereka sendiri atau berusaha menjadi orang lain, ia juga belajar 

hidup bersama dengan orang lain, sehingga mempunyai rasa simpati, empati dan 

mampu mengahargai orang lain. Bermain peran sebaiknya menggunakan 

debrifing yaitu siswa diajak berdiskusi mengenai kesan-kesannya setelah ia 

memperagakan peran tertentu, diskusi setelah bermain peran akan berlangsung 

hidup dan menggairahkan siswa. 

Bimbingan kelompok memiliki beberapa teknik dalam pelaksanaannya 

diataranya yaitu diskusi kelompok sosiodrama, sosiodrama, dan psikodrama. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik sosiodrama. Jadi sosiodrama 

merupakan teknik bermain peran dalam rangka untuk mencari solusi tentang  

masalah yang dilakukan didalam kelompok. 

Dengan dilakukan bimbingan kelompok yang menggunakan teknik 

sosiodrama dapat bermanfaat bagi siswa baik dalam pengembangan dirinya atau 

bakatnya dan dengan begitu dapat meningkatkan sikap sopan santun siswa ketika 

sedang menghayati untuk bermain peran dalam bimbingan kelompok tersebut. 

Menurut Aqib (2014: 44) sosiodrama  termasuk salah satu kegiatan 

bermain peran sesuai dengan namanya, teknik ini dipergunakan untuk 
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memecahkan permasalahan sosial. Siswa atau kelompok individu yang diberi 

bimbingan, sebagaian diberi peran sesuai dengan jalan cerita yang disiapkan. 

Sedangkan yang bertindak sebagai pengamat. Selesai pengamat. Selesainya 

permainan dilaksanakan, diadakan diskusi tentang pemeran, jalan cerita dam 

kesepakatan pemecahan masalah dalam cerita tersebut. 

Masitoh (2009: 56) menyatakan bahwa sosiodrama (bermain peran) 

merupakan permainan dalam bentuk dramatisir sekelompok siswa dalam 

melaksanakan kegiatan tertentu yang telah diarahkan guru. Simulasi ini menitik 

beratkan pada tujuan mengingatkan atau menciptakan kambali gambaran masa 

silam yang memungkinkan terjadi pada masa yang akan datang, peristiwa tersebut 

bermakna bagi kehidupan sekarang. 

Dengan mengguanakan layanan bimbingan kelompok menggunakan 

teknik sosiodrama, memudahkan peneliti dalam menyampaikan materi terkait 

dengan sikap sopan santun dalam kehidupan lingkup sekolah. Bimbingan 

kelompok memanfaatkan dinamika kelompok dan kesepakatan antar anggota 

kelompok, dengan adanya tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok dan 

tahapan-tahapan dalam sosiodrama membuat sasaran peneliti merasa nyaman 

mengikuti kegiatan, karena adanya persiapan sebelum adanya pelaksanaan 

kegiatan. Bimbingan kelompok erat kaitannya dengan peningkatan sikap sopan 

santun dalam kehidupan lingkup sekolah. Karena teknik sosiodrama membantu 

dalam penyelesaian persoalan-persoalan berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan 

materi dapat diterima, dipahami, dan diaplikasikan siswa melalui teknik 
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sosiodrama berdampak posistif dan melekat pada siswa kelas XI IPS 1 SMA 

Negeri 2 Kudus. 

 

Sama halnya Penelitian yang dilakukan Riska (dalam Renny 2015) dengan 

judul “Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok  Terhadap Pembentukan Perilaku 

Moral Siswa Kelas XI S1 MA Darul Hikmah Jepara Tahun Pelajaran 2011/2012” 

memberikan kesimpulan bahwa sebelum memperoleh bimbingan kelompok, hasil 

analisis presentase angket perilaku moral menunjukkan bahwa siswa yang masuk 

kategori sangat tinggi ada 0 siswa (0%), kategori tinggi ada 0 siswa (0%), kategori 

sedang ada 2 siswa (20%), dan kategori rendah ada 8 siswa (80%). Setelah 

memperoleh bimbingan kelompok sebanyak 10 kali, hasil analisis presentase 

angket perilaku moral siswa dalam kategori sangat tinggi ada 5 siswa (50%), 

kategori tinggi ada 5 siswa (50%), kategori sedang ada 0 siswa (0%), kategori 

rendah ada 0 siswa (0%). 

ada jurnal dari Ira Kamal Pasaribu (2017), dengan judul “Pengaruh 

Layanan Bimbingan Terhadap Sopan Santun Pada kelas XI PP Irsyadul Islamiyah 

Tanjung Medan” memberikan kesimpulan bahwa penerapan dalam bimbingan 

kelompok dapat meningaktkan sopan santun siswa. Sebelum diadakan bimbingan 

kelompok, tingkat sopan santun siswa rata-rata kurang. Dengan nilai rata-rata 

20,75, akan tetapi ada 2 siswa yang termasuk dalam kategori kurang. Setelah 

pelaksanaan siklus I, ada kenikan sebesar 5,45 sehingga nilai rata-rata 26,2 dan 

masih masuk dalam kategori cukup. Maka diadakan siklus II untuk lebih 

meningkatkan sopan santun siswa. Setelah pelakasanaan tindakan pada siklus II 
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nilai rata-rata hasil penilaina berdasarkan aspek yang diamati naik menjadi 35,5 

dan masuk dalam kategori baik.     

 

Berdasarkan uraian di atas salah satu layanan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan sopan santun siswa adalah menggunakan layanan bimbingan 

kelompok melalui teknik sosiodrama. Oleh karena itu penelitian tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peningkatkan sikap sopan santun dalam 

kehidupan lingkup sekolah melalui bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama pada kelas XI IPS 1 SMA N 2 KUDUS tahun pelajaran 

2018/2019”karena dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik sosiodrama siswa agar yang pertama bisa terbuka akan permasalahan yang 

dihadapi yang kedua siswa bisa memahami peran yang akan dimainkan dengan 

teknik sosiodrama dan dengan begitu tujuan dari peneliti dalam melakukan 

penelitian bisa terlaksana dengan maksimal. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana kemampuan peneliti dalam memberikan layanan Bimbingan 

Kelompok melalui teknik sosiodrama dapat meningkatkan sopan santun dalam 

kehidupan lingkup sekolah untuk kelas XI IPS 1 SMA N 2 Kudus? 

2. Bagaimana sopan santun dalam kehidupan lingkup sekolah untuk kelas XI IPS 

1 SMA N 2 Kudus tahun dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok 

dengan teknik sosiodrama? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian adalah: 

1. Mendiskripsikan kemampuan peneliti dalam layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik sosiodrama dalam Meningkatkan Sopan Santun dalam 

kehidupan lingkup sekolah Kelas XI IPS 1 SMA N 2 Kudus. 

2. Terjadi peningkatan sikap sopan santun melalui layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik sosiodrama pada siswa kelas XI IPS 1 SMA N 2 Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya bidang bimbingan dan konseling menambah 

khasanah pustaka pendidikan dan sekaligus sebagai bahan masukan untuk 

penelitian sejenisnya, khususnya dalam memahami sopan santun siswa 

serta upaya meningkatkan dengan bimbingan kelompok dengan teknik 

sosiodrama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

Sebagai acuan siswa agar meningkatkan sikap sopan santun dalam kehidupan 

lingkup sekolah dengan mengikuti layanan bimbingan kelompok teknik 

sosiodrama dan dapat diterima oleh lingkungan. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai acuan kebijakan dalam memberi pengarahan meningkatkan kualitas 

dari siswa terutama dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling 
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3. Bagi Guru BK 

Sebagai acuan dan alternative untuk guru BK dalam meningkatkan sopan 

santun melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. 

4. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman sebagai seorang calon 

konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling terkait 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa. 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

 Sesuai judul peneliti “meningkatkan sikap sopan santun dalam kehidupan 

lingkup sekolah melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 

kelas XI IPS 1 SMA N 2 Kudus”. Maka penelitian ini akan fokus pada 

pembahasan tentang peningkatkan sikap sopan santun dalam kehidupan lingkup 

sekolah terutama sopan santun, meskipun hanya dilihat kelihatan baik-baik saja 

akan tetapi masih ada beberapa siswa yang bersikap kurang sopan terhadap 

sekolah dan guru. Siswa terhadap guru dan layanan bimbingan kelompok melalui 

teknik sosiodrama pada siswa kelas XI IPS 1 SMA N 2 Kudus Tahun 2018/2019. 

1.6 Definisi Operasional 

  Berdasarkan pada latar belakang, rumusan  masalah, tujuan dan ruang 

lingkup peneliti tindak kelas di atas, beberapa istilah yang digunakan dijabarkan 

operasionalnya demi kejelasan, ketegasan serta untuk menghindari salah 

pemahaman, salah pengertian dalam mengintrepetasikan permasalahan ini. Dalam 

penelitian ini, peneliti membantu meningkatkan sopan santun dalam kehidupan 

bermasyarakat dan lingkungan sekolah dengan memberikan salah satu layanan 
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bimbingan dan konseling yaitu layanan bimbingan kelompok melalui teknik 

sosiodrama. 

1.6.1 Sikap Sopan Santun Dalam Kehidupan Lingkup Sekolah 

Sopan santun merupakan tata karma dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

cerminan kepribadian dan bukti pekerti luhur yang di dalam islam lebih dikenal 

dengan konsep akhlak. Sopan santun juga dapat dihasilkan dari kualitas orang 

baik yang benar-benar hidup untuk mengekspresikan rasa hormat dirinya pada 

orang lain melalui dan berkomunikasi yang sopan dan santun. Dalam penelitian 

ini peneliti bermaksud meningkatkan sikap sopan santun dari awal sikap sopan 

santun yang kurang baik itu dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan masyarakat tapi kali ini akan diberikan materi tantang sikap sopan 

santun dalam kehidupan lingkup sekolah. 
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1.6.2 Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Sosiodrama 

 Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan 

dan konseling yang terdiri dari sekelompok orang yang dikumpulkan untuk 

membahas suatu topik masalah umum terkini dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan 

tanggapan, saran, dan sebagainya, dimana pemimpin kelompok menyediakan 

informasi-informasi yang bermafaat agar dapat membantu individu mencapai 

perkembangan yang optimal. 

 Bimbingan kelompok sendiri terdiri dari berbagai teknik dan teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sosiodrama yaitu teknik bermain 

peran  atau drama. Teknik ini digunakan peneliti untuk melatih siswa dalam 

meningkatkan sopan santun terhadap lingkungan sosial dan lingkungan sekolah 

dengan cara membimbing siswa untuk mempraktekan peristiwa-peristiwa dalam 

hubungan sosial dengan guru yang dikemas dalam bentuk pelaksanaan 

sosiodrama  

 

 

 


