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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya jaman dan teknologi bangsa kita mengalami 

kemunduran yang luar biasa dalam bidang tatakrama dan sopan santun. Tidak 

disadari bahwa bangsa ini telah dijajah, dijajah secara moral sehingga banyak 

orang yang lupa jati dirinya. Mereka melupakan kebudayaan yang merupakan ciri 

khas dari bangsa ini yaitu tatakrama dan sopan santun.  

Banyak orang atau bahkan remaja sanpai anak-anak di jaman ini tidak lagi 

memperhatikan masalah sopan santun. Hal ini terbukti dengan banyaknya remaja 

dan anak-anak yang tidak tahu cara bersikap yang baik dan benar, cara bertutur 

kata yang baik, dan cara berperilaku yang semestinya dilakukan remaja terhadap 

orang yang lebih tua. Hal ini sangat memprihatinkan apalagi banyak siswa yang 

tidak peduli tentang pentingnya sopan santun dalam kehidupan kita. 

Sopan santun adalah hal yang sangat penting bagi kita semua. Apalagi 

bagi siswa, karena seorang siswa adalah dasar yang harus dibentuk untuk generasi 

selanjutnya. Seiring perkembangan jaman banyak siswa yang memiliki sikap 

sopan santun yang rendah. Maka sopan santun pada siswa perlu ditingkatkan. 

Selain itu sopan santun pada siswa juga sangat diperlukan untuk menumbuhkan 

rasa saling menghargai. Tanpa adanya sikap sopan santun pada siswa maka setiap 

siswa tidak akan ada rasa saling menghargai.  
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Menurut Purwanti (2009), sopan santun pada siswa sangat penting untuk 

membentuk  perilaku seorang siswa ke depannya agar siswa dapat tumbuh 

dengan rasa hormat dan rasa saling menghargai antar sesama. Seorang 

siswa dikatakan bersikap tidak sopan apabila dalam hal kecil saja dia tidak 

mengatakan permisi ketika hendak meminta ijin, tidak mempunyai rasa 

hormat terhadap orang yang lebih tua, apabila di sekolah seorang siswa 

terbiasa meniru perilaku orang tuanya sering mengatakan kata-kata kasar, 

sering membentak atau sikap yang tidak sopan lainnya. Hal ini terjadi 

karena  kurangnya pembiasaan sopan santun yang diajarkan sejak dini. 

 

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 14 Mei 2018, terlihat 

beberapa siswa memiliki perilaku sopan santun yang kurang baik ketika 

berinteraksi di kelas maupun sekolah. Seperti berbicara dengan nada keras, 

berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai aturan serta ketika guru menegur 

membantah.  Hal itu perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. 

Dari hasil wawancara dengan guru BK maupun mata pelajaran yang ada di 

SMA N 1 Jekulo, masih ada sebagian siswa yang memiliki perilaku sopan santun 

yang kurang baik terhadap guru, ada beberapa siswa yang ketika berinteraksi 

dengan guru tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, ada beberapa siswa 

ketika guru menerangkan tidak memperhatikan, berbicara dan bermain sendiri 

sehingga membuat kelas menjadi gaduh, dan ada beberapa siswa yang perilaku 

sopan santunnya masih kurang baik.  

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru pembimbing 

dan observasi pada tanggal 14 Mei 2018 di SMA N 1 Jekulo kelas XI IPS 1 

menunjukan ada bebera siswa yang memiliki perilaku sopan santun yang kurang 

baik. Siswa tersebut dipilih atas rekomendasi dari guru BK, guru mata pelajaran, 

dan teman satu kelas yang diangap lebih mengetahui dan memahami siapa saja 
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siswa yang mengalami masalah di kelas maupun sekolah dan kondisi siswa yang 

sebenarnya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut siswa perlu diberi bantuan konseling 

yang tepat. Upaya mengatasi perilaku sopan atau santun siswa kelas XI IPS1 yang 

kurang baik, peneliti menggunakan konseling behavioristik teknik kontrak 

perilaku. Diharapkan dengan layanan ini siswa dapat mengatasi perilaku sopan 

atau santun yang kurang baik. 

Peneliti menggunakan artikel peneltian Sujiyanto (2012), menunjukan 

bahwa perilaku sopan santun siswa terhadap guru dari pra siklus 53% (13 siswa 

masuk kriteria rendah dan 23 masuk kriteria sedang), pad siklus I menjadi 75% 

(24 siswa masuk kriteria sedang dan 12 siswa masuk kriteria tinggi) dan pada 

siklus II 89% (6 siswa masuk kriteria sedang dan 30 siswa masuk kriteria tinggi). 

Dengan demikian penggunaan layanan penguasaan konten dapat meningkatkan 

perilaku sopan santun siswa terhadap guru. Persamaan penelitian sebelumnya 

dengan yang akan dilakukan yaitu dalam hal meningkatkan sopan santun, akan 

tetapi pada penelitian sebelumnya membahas mengenai peningkatan kemampuan 

sosial emosional (sopan santun) terhadap guru melalui layanan penguasaan konten 

pada siswa, sedangkan yang akan peneliti bahas yaitu mengenai meningkatkan 

perilaku sopan santun siswa. 

Artikel lain yang dibahas oleh Muslih, Wibowo dan Purwanto (2017), 

menunjukan bahwa: 1) pelaksanaan konseling behavioral sudah terlaksana di 

SMA N Kota Tasilmalaya, namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif, 

dikarenakan kurangnya wawasan dan ketrampilan guru BK terutama dalam 
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menggunakan teknik-teknik dalam konseling , 2) kondisi minat membaca siswa 

sebelum diberikannya perlakuan menunjukan pada kategori kurang sedangkan 

setelah diberi perlakuan berubah menjadi sedang, 3) model yang dihasilkan 

diperoleh melalui validitas pakar dan praktisi yaitu berupa model konseling 

behavioral menggunakan teknik kontrak perilaku dengan student’s logbook yang 

memiliki aspek kemanfaatan, keakuratan dan kemenarikan untuk meningkatkan 

minat membaca siswa, 4) model konseling behavioral mengunaka teknik kontrak 

perilaku dengan student’s logbook terbukti efektif untuk meningkatkan 

minatmembaca siswa. 

Pada proses layanan peneliti menggunakan konseling behavioristik untuk 

mengatasi perilaku sopan atau santun yang kurang baik. Melalui konseling 

behavioristik diharapkan mampu mengubah perilaku yang kurang baik (mal 

adaptif) sehingga akan muncul perilaku yang baik (adaptif) melalui proses 

belajar.  

Menurut Corey (2013: 193) terapi tingkah laku adalah penerapan aneka 

ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. 

Terapi ini menyertakan penerapan yang sistematis prinsip-prinsip belajar pada 

pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif atau tingkah laku 

yang baik. Tingkah laku siswa yang muncul dapat dipengaruhi oleh lingkungan. 

Corey, mengidentifikasi bahwa konseling individu dengan pendekatan 

behavioristik yang dimaksud agar siswa dapat mengubah tingkah laku yang tidak 

baik (mal adaptif) menjadi tingkah laku yang baik (adaptif). Tingkah laku yang 

tidak baik (mal adaptif) atau tingkah laku yang bermasalah dalam konseling 
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individu dengan pendekatan behavioristik yaitu perilaku sopan santun siswa yang 

kurang baik. 

Konseling behavioristik yang digunakan tentunya harus memiliki teknik. 

Peneliti memilih teknik kontrak perilaku dengan alasan teknik kontrak perilaku 

dapat mengatur kondisi konseli sehingga dapat menampilkan tingkah laku yang 

diinginkan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan konseli. 

Latipun (2015: 102) mengemukakan bahwa kontrak perilaku adalah 

persetujuan antara dua orang atau lebih (konselor dan klien) untuk mengubah 

perilaku tertentu pada klien. Konselor dapat memilih perilaku yang realistik dan 

dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah perilaku dimunculkan sesuai 

dengan kesepakatan, ganjaran dapat diberikan kepada klien. Dalam terapi ini 

ganjaran positif terdapat perilaku yang dibentuk lebih dipentingkan dari pada 

pemberian hukuman jika kontrak perilaku tidak berhasil.  

Apabila siswa mampu mengubah tingkah laku yang diinginkan yaitu 

memiliki perilaku sopan santun yang lebih baik maka sesuai dengan kontrak yang 

disepakati siswa akan mendapatkan reward (hadiah atau penghargaan) sesuai 

dengan kesepakatan, misalnya siswa diberi hadiah berupa satu set perlengkapan 

alat tulis atau diberi pujian verbal atau non verbal agar siswa lebih menerapkan 

perilaku sopan santun dengan baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Apabila 

siswa belum mampu bahkan tidak mampu untuk mengubah perilaku seperti yang 

diinginkan (sopan santun) siswa tersebut akan mendapatkan ganjaran positif yang 

telah disepakati sesuai dengan kontak perilaku, misalnya siswa disuruh 
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menghafalkan sesuatu yang berhubungan dengan mata pelajaran yang tidak 

disukai, agar siswa merasa jera dan mau berubah. 

Peneliti meyakini bahwa dengan menggunakan konseling behavioristik 

teknik kontrak perilaku dirasa efekti dan tepat untuk membntu siswa yang 

memiliki perilaku sopan atau santun yang kurang baik, sehingga mampu 

membentuk perilaku baru yang baik (adaptif). 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan 

membahasnya dengan judul: “Mengatasi Prilaku Sopan Atau Santun Melalui 

Konseling Behavioristik Teknik Kontrak Perilaku Pada Siswa Kelas XI IPS 1 

SMA N 1 Jekulo ”. Penelitian dilaksanakan pada semester dua bulan Mei sampai 

Juni di kelas XI IPS1 SMA N 1 Jekulon tahun ajaran 2017/2018. 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada mengatasi perilaku sopan atau santun 

melalui konseling behavioristik teknik kontrak perilaku pada siswa kelas XI IPS 1 

SMA N 1 Jekulo. Bahwa upaya mengatasi perilaku sopan atau santun yang 

kurang baik pada konseli karena ia sering berbicara dengan nada keras, 

berpakaian tidak rapi dan tidak sesuai aturan, ketika guru menegur membantah, 

ketika berinteraksi dengan guru tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar, 

ketika guru menerangkan tidak memperhatikan, berbicara dan bermain sendiri 

sehingga membuat kelas menjadi gaduh. 

Upaya mengatasi perilaku sopan atau santun yang kurang baik pada siswa 

atau konseli terjadi karena pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan dan 
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kesadaran dari siswa atau konseli akan pentingnya sopan santun dalam kehidupan 

sehari-hari masih kurang baik. Untuk dapat mewujudkan perilaku yang lebih baik 

agar tidak ada lagi siswa yang memiliki perilaku sopan atau santun yang kurang 

baik atau perilaku yang tidak baik, maka peneliti menggunakan konseling 

behavioristik teknik kontrak perilaku. Sehingga dapat memunculkan perilaku 

sopan atau santun yang lebih baik. Fokus penelitian yang dimaksud merupakan 

penanganan yang dilakukan dengan tujuan mengentaskan permasalahan yang 

dialami oleh siswa atau konseli dengan tujuan akhir yaitu agar konseli memiliki 

perilaku sopan atau santun yang lebih baik lagi. 

1.2.2 Lokus Penelitian 

Lokus yang dimaksud merupakan lokasi di mana penelitian dilakukan. 

Dalam penelitian kali ini, peneliti melaksanakan penelitin di SMA N 1 Jekulo 

Kudus. Peneliti menggunakan konseling behavioristik teknik kontrak perilaku 

dalam mengentaskan permasalahan yang dialami oleh siswa atau konseli. Dalam 

hal ini permasalahannya yaitu mengatasi perilaku sopan atau santun siswa kelas 

XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo yang kurang baik. 

Dengan adanya kontrak perilaku diharapkan siswa atau konseli mampu 

berperilaku sopan atau santun yang lebih baik. Sehingga pada akhirnya peneliti 

memutuskan untuk melakukan serangkaian treatment dengan menggunakan 

konseling behavioristik teknik kontrak perilaku untuk mengatasi perilaku sopan 

atau santun siswa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo yang kurang baik.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1.3.1 Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perilaku sopan santun siswa 

kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo kurang baik? 

1.3.2 Apakah perilaku sopan atau santun yang kurang baik dapat diatasi melalui 

konseling behavioristik teknik kontrak perilaku? 

1.4 Tujuan Penelitiam 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1.4.1 Mendiskripsikan faktor-faktor penyebab perilaku sopan santun siswa kelas 

XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo yang kurang baik. 

1.4.2 Mengatasi perilaku sopan atau santun yang kurang baik melalui konseling 

behavioristik teknik kontrak perilaku. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna serta memberikan manfaat 

untuk berbagai pihak, baik secara teoritis maupun praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, melengkapati 

referensi yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi  

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di SMA N 1 Jekulo. Selain itu dapat 

menambah referensi untuk penelitian sejenis tentang mengatasi perilaku sopan 

atau santun yang kurang baik melalui konseling behavioristis teknik kontrak 

perilaku. 
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1.5.2  Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi siswa  

Siswa dapat memanfaatkan layanan konseling behavioristik teknik kontrak 

perilaku untuk meningkatkan perilaku sopan atau santun. 

1.5.2.2 Bagi Guru BK 

Guru BK di sekolah sebaiknya menindak lanjuti apa yang sudah dilakukan 

peneliti dan bisa menerapkan layanan konseling pendekatan behavioristik teknik 

kontrak perilaku untuk mengatasi perilaku sopan atau santun siswa. 

1.5.2.3 Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menggunakan hasil penelitian untuk menentukan 

kebijakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 

1.5.2.4 Bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan sebagai acuan dalam 

memahami siswa khususnya dalam mengatasi perilaku sopan atau santun yang 

kurang baik melalui konseling behavioristis teknik kontrak perilaku. 

1.6 Rung Lingkup Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengatasi perilaku sopan atau 

santun yang kurang baik melalui konseling behavioristis teknik kontrak perilaku 

pada siwa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo. Penelitian yang dilaksanakan di SMA 

N 1 Jekulo kelas XI IPS 1 siswa yang memiliki perilaku sopan atau santun yang 

kurang baik. Dengan adanya hal tersebut peneliti menggunakan konseling 

behavioristik teknik kontrak perilaku untuk mengatasi perilaku sopan atau santun 

yang kurang baik pada siswa kelas XI IPS 1 SMA N 1 Jekulo Tahun 2017/2018. 


