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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa 

sehingga diharapkan dapat peka terhadap perubahan. Pada era globalisasi saat ini 

guru biasanya menggunakan beberapa metode dalam proses belajar mengajar. 

Salah satu metode yang biasa digunakan oleh guru yaitu metode pemberian tugas. 

Tarsis (1996, dalam Sutriyah, 2012: 16) menyatakan bahwa tugas adalah suatu 

pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk diselesaikan. Tugas biasanya datang dari 

atasan atau pimpinan kepada bawahan atau orang yang diserahi tanggung jawab 

kepadanya. Dalam proses belajar mengajar, tugas diberikan oleh guru kepada 

siswa sebagai salah satu alat atau metode dalam penyampaian materi pelajaran. 

Kelemahan metode tugas menurut Syaiful (2010, dalam Sutriyah, 2012: 16) 

apabila tugas-tugas itu banyak dan sukar dilaksanakan, ketegangan mental mereka 

dapat terpengaruhi. Selain itu juga akan mempengaruhi siswa untuk menunda-

nunda tugas yang berikan guru.  

Perilaku menunda-nunda tugas dalam istilah psikologi disebut 

prokrastinasi. Ghufron dan Risnawita S (2012: 155) mendefinisikan prokrastinasi 

sebagai suatu penundaan yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang 

dengan melakukan aktivitas lain yang tidak diperlukan dalam pengerjaan tugas. 

Steel (2007, dalam Kartadinata dan Tjundjing, 2008) faktor yang mempengaruhi 

yaitu karakteristik tugas, perbedaan individual, dan demografi. Karakteristik tugas 
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menunjukkan hal-hal yang paling dominan pada lingkungan yang memungkinkan 

siswa melakukan prokrastinasi.  

 Padahal dalam hal ini siswa diharapkan memiliki kemampuan 

melaksanakan tugasnya sebagai pelajar yaitu belajar dengan optimal sesuai 

tuntutan yang dihadapi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut siswa diharapkan 

datang ke sekolah tepat waktu, belajar sesuai jadwal yang telah diberikan dengan 

tidak membolos pada jam-jam pelajaran yang sedang berlangsung, mengerjakan 

tugas yang diberikan guru, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan tidak menunda-

nunda untuk belajar atau mengerjakan tugas yang diberikan.  

Prokrastinasi akademik merupakan masalah yang paling banyak dialami 

oleh siswa kelas XI IPS 2 SMA 2 Kudus tahun ajaran 2017/2018. Prokrastinasi 

akademik siswa dapat menghambat proses belajar siswa dan mengakibatkan 

prestasi siswa rendah. Timbulnya prokrastinasi terjadi karena faktor eksternal dan 

faktor internal. Kondisi fisik dan psikologis dapat mempengaruhi prokrastinasi 

siswa. Selain itu faktor eksternal yang terdapat diluar individu yang mempengaruhi 

yaitu pola asuh orangtua dan kondisi lingkungan. 

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan bersama konseli 

serta wawancara dengan Guru BK, Orang Tua Konseli, Konseli, Wali Kelas XI 

IPS 2, dan Teman Konsli yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Maret 2018 dan 

menindak lanjuti dari hasil Praktik Pengalaman Lapangan di SMA 2 Kudus, 

peneliti menemukan bahwa ternyata siswa di SMA 2 Kudus Kelas XI IPS 2 banyak 

yang melakukan prokrastinasi, tetapi peneliti mengambil tiga siswa dengan 

persentase tertinggi, yaitu AAP, AJR, SDP dengan penyebab berbeda-beda.  
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AJR melakukan prokrastinasi akademik disebabkan karena klien merasa 

tugas yang diberikan guru sukar untuk dikerjakan selain itu hampir setiap pelajaran 

ada tugas sehingga AJR cenderung merasa bosan dan mengakibatkan prokrastinasi 

dan menunggu teman yang lain mengerjakan terlebih dahulu. Selain itu juga 

karena adanya kecemasan sosial yang terjadi karena perbedaan individual yang 

mempengaruhi AJR untuk melakukan prokrastinasi akademik. Tugas yang 

biasanya diberikan oleh guru biasanya berupa latihan mengerjakan soal-soal yang 

bersumber dari buku paket atau tugas membuat power point yang harus 

dipresentasikan di depan kelas dan didiskusikan bersama.  

SDP melakukan prokrastinasi akademik disebabkan karena rendahnya 

pengawasan orang tua sehingga SDP cenderung menunda-nunda tugas karena 

rendahnya pengawasan orangtua serta SDP banyak melakukan aktifitas lain di luar 

sekolah seperti lebih tertarik dengan jalan-jalan bersama teman-temannya, nonton 

bioskop, dan nongkrong-nongkrong di Cafe.  

AAP melakukan prokrastinasi akademik disebabkan karena faktor internal 

dan eksternal. Untuk faktor internal terjadi disebabkan oleh sistem full day school 

yang menguras tenaga karena aktifitas belajar menjadi padat juga menyebabkan 

kondisi fisiologis AAP lelah sehingga mengakibatkan prokrastinasi akademik. 

Adapun faktor eksternal yaitu karena pola asuh orangtua yang otoriter sehingga 

mengharuskan AAP mengikuti les private tanpa mempertimbangkan kondisi AAP.  

Prokrastinasi akademik ini seharusnya tidak terjadi di dalam dunia 

pendidikan karena berpengaruh negatif bagi siswa baik sekarang maupun yang 

akan datang. Namun kenyataannya hal tersebut masih terjadi. Prokrastinasi 
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tersebut ditandai dengan siswa menunda-nunda untuk memulai dan menyelesaikan 

tugas, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, dan melakukan aktivitas yang lebih 

menyenangkan.  

Untuk membantu mengatasi prokrastinasi akademik yang dialami siswa, 

peneliti memberikan layanan konseling individual dengan pendekatan 

behavioristik menggunakan teknik operant condotioning. Komalasari, Wayuni dan 

Karsih (2016: 153) menyatakan bahwa pendekatan behavioral didasari oleh 

pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia yaitu pendekatan yang sistematik 

dan terstruktur dalam konseling. Pendekatan ini berpandangan bahwa setiap 

tingkah laku didapatkan sebagai hasil belajar dari lingkungan secara keliru. Jadi 

pendekatan behavioristik memandang manusia terlahir netral artinya manusia tidak 

lahir baik atau buruk. Semua tingkah laku adaftif maupun maladaftif dapat 

dipelajari.  

Menurut Corey (2013: 198) teknik operant conditioning merupakan satu 

aliran utama lainnya dari pendekatan behavioristik yang berlandaskan teori belajar, 

melibatkan ganjaran kepada individu atas pemunculan tingkah lakunya (yang 

diharapkan) pada saat tingkah laku itu muncul. Dalam operant conditioning 

pemberian penguatan positif dapat memperkuat tingkah laku, sedangkan 

pemberian penguatan negatif bisa memperlemah tingkah laku. Jadi dapat diartikan 

bahwa teknik operant conditioning itu berpusat pada usaha untuk membentuk 

tingkah laku yang belum pernah dimiliki melalui ganjaran yang didapat agar 

tingkah laku tersebut berpeluang untuk sering terjadi.  
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Dengan cara mengkondisikan perilaku konseli, konseling behavioristik 

dengan teknik operant conditioning ini sangat tepat untuk mengatasi prokrastinasi 

akademik yang merupakan tingkah laku maladaftif terjadi karena kesalahpahaman 

dalam menanggapi lingkungan dengan tepat.  

Adrianta dan Tjundjing (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 

Mahasiswa Versus Tugas: Prokrastinasi dan Conscientiousness, menunjukkan 

bahwa ada korelasi yang signifikan antara prokrastinasi akademik dengan 

conscientiousness menggunakan alat ukur peneliti sebesar -0.612. Hasil ini 

diperkuat dengan menguji kedua variabel menggunakan alat ukur lain. Contohnya 

dengan menggunakan API (Aitken Procrastination Inventory) dan BFI (Big Five 

Inventory) dimensi conscientiousness, peneliti menemukan adanya hubungan 

signifikan sebesar -0.481. Dari hasil pengujian silang antara skala prokrastinasi 

peneliti dengan BFI dimensi conscientiousness dan API dengan skala 

conscientiousness dan API dengan skala conscientiousness peneliti, peneliti 

menemukan adanya kolerasi signifikan masing-masing sebesar -0.536 dan -0.489. 

Dengan adanya korelasi negatif hasil tersebut menyiratkan bahwa adanya 

hubungan negatif antara prokrastinasi dengan conscientiousness sehingga 

menyisakan harapan bahwa dengan mengembangkan kualitas diri yang trestruktur, 

terkendali, dan tekun, mahasiswa dapat terhindar dari dampak negatif 

prokrastinasi. Aspek negatif prokrastinasi yaitu kegagalan memenuhi kewajiban 

yang penting, perasaan tidak berharga (karena seringkali gagal menunaikan 

kewajiban), dan munculnya ketidaknyamanan psikologi saat melakukan 
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prokrastinasi. Oleh karena itu pentingnya mengembangkan karakter conscientious 

pada mahasiswa.  

Penerapan teknik operant conditioning  didukung dengan penelitian yang  

dilakukan oleh Laksmi, Sulastri dan Sedanayasa (2014) yang berjudul Penerapan 

Konseling Behavioral dengan Teknik Operant Conditioning untuk Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa Kelas IPB SMA Bhaktiyasa Singaraja Tahun Pelajaran 

2013/2014. Hasil penelitian yang dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus 

terdiri dari yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif menyatakan bahwa 

pada siklus I ternyata 3 orang dikatakan berhasil mengatasi kesulitan belajar dan 2 

orang dikatakan belum berhasil sehingga perlu dilanjutkan pada siklus II. Pada 

pelaksanaan siklus II terjadi perubahan sehingga 2 orang siswa ini dapat dikatakan 

telah mampu mengatasi kesulitan belajar. Artinya siswa sudah mampu belajar 

dengan sewajarnya tanpa hambatan dan bisa berprestasi. Data diperkuat oleh 

perolehan nilai siswa sebelum dan sesudah diberikan tindakan serta melihat lembar 

pengamatan belajar yang dibuat pada setiap siklusnya. 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti menggunakan konseling 

behavioristik dengan teknik operant conditioning untuk mengatasi prokrastinasi. 

Untuk itu peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul “Penerapan 

Behavioristik dengan Teknik Operant Conditioning untuk Mengatasi Prokrastinasi 

Akademik Siswa Kelas XI IPS 2 SMA 2 Kudus Tahun 2017/2018”.   
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1.2   Fokus dan Lokus Penelitian  

1.2.1 Fokus Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan pada penerapan konseling behavioristik dengan 

teknik operant conditioning untuk mengatasi prokrastinasi akademik siswa kelas 

XI IPS 2 SMA 2 Kudus tahun ajaran 2017/2018. Bahwa prokrastinasi merupakan 

penundaan menyelesaikan tugas secara sengaja yang dilakukan berulang-ulang 

dengan melakukan aktifitas lain yang tidak diperlukan.  

Untuk dapat mengatasi prokrastinasi siswa kelas XI IPS 2 SMA 2 Kudus, 

maka peneliti menerapkan pendekatan konseling behavioristik dengan teknik 

operant conditioning. Operant conditioning yaitu salah satu teknik dalam 

pendekatan behavioristik yang melibatkan reinforcement untuk menguatan tingkah 

laku tersebut. Prosedur penerapan teknik operant conditioning yaitu sebagai 

berikut:  

1. Menganalisis untuk mengidentifikasi pembentukan tingkah laku siswa yang 

baru sesuai yang diinginkannya dengan mengurutkan aspek terkecil sampai 

tingkah laku yang dimaksud. 

2. Menganalisis perilaku yang akan diubah untuk diberikan hadiah yang tepat 

untuk masing-masing aspek atau komponen perilaku tersebut. 

3. Siswa melakukan pembentukan tingkah laku dengan menggunakan urutan 

aspek-aspek yang telah disusun apabila aspek pertama telah dilakukan maka 

hadiah diberikan hal ini mengakibatkan aspek tersebut sering dilakukan siswa. 

Demikian berulang-ulang sampai aspek kedua dan seterusnya terhadap aspek-

aspek lain sampai tingkah laku yang diharapkan siswa terbentuk. 
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Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan konseling behavioristik teknik 

operant conditioning yang diberikan peneliti kepada konseli dapat membantu 

konseli dalam mengatasi prokrastinasi akademik yang dialaminya.  

1.2.2 Lokus Penelitian 

 Lokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tempat 

penelitian. Penelitian yang berjudul “Penerapan Konseling Behavioristik Teknik 

Operant Conditioning untuk Mengatasi Prokrastinasi Akademik Siswa Kelas XI 

IPS 2 SMA 2 Kudus Tahun Ajaran 2017/2018” akan dilakukan di SMA 2 Kudus 

pada kelas XI IPS 2  yang bertempat di Jl. Ganesha Purwosari, Purwosari, Kota 

Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.  

1.3    Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1.3.1 Faktor-faktor apa yang menyebabkan prokrastinasi akademik siswa kelas 

XI IPS 2 SMA 2 Kudus tahun ajaran 2017/2018?  

1.3.2 Bagaimana layanan konseling individu pada pendekatan konseling 

behavioristik teknik operant conditioning untuk mengatasi prokrastinasi 

akademik siswa kelas XI IPS 2 SMA 2 Kudus tahun ajaran 2017/2018?  

1.4     Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas XI IPS 2 SMA 2 Kudus tahun 

ajaran 2017/2018 dengan tujuan sebagai berikut:  

1.4.1 Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan prokrastinasi akademik 

siswa kelas XI IPS2 SMA 2 Kudus tahun ajaran 2017/2018. 
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1.4.2 Untuk mengatasi prokrastinasi akademik siswa kelas XI IPS 2 SMA 2 

Kudus tahun ajaran 2017/2018. 

1.5   Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan bisa berguna dan memberikan manfaar bagi 

berbagai pihak, baik secara teroritis maupun praktis.  

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, melengkapi referensi 

yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang bimbingan dan konseling.  

Hasil dari layanan konseling individu dengan pendekatan behaviorsitik 

teknik operant conditioning  ini dapat memberikan konstribusi dalam mangatasi 

prokrastinasi akademik yang dialami siswa kelas XI IPS 2 SMA 2 Kudus tahun 

ajaran 2017/2018.  

1.5.2 Manfaat Secara Praktis  

1.5.2.1 Bagi Siswa  

 Siswa mampu memanfaatkan layanan konseling individu melalui 

pendekatan behavioristik teknik operant conditioning dalam mengatasi 

prokrastinasi akademik yang dialaminya.  

1.5.2.2 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

Guru bimbingan dan konseling dapat memperoleh acuaan dalam 

memberikan bantuan kepada siswa untuk mengatasi prokrastinasi akademik. 
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1.5.2.3 Bagi Kepala Sekolah  

 Kepala sekolah memperoleh pedoman dalam memilih kebijakan 

pelakasanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 

1.5.2.4 Bagi Peneliti  

Peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan bahwa teknik operant 

conditioning dalam pendekatan behavioristik adalah teknik yang tepat digunakan 

untuk mengatasi permasalahan prokrastinasi akademik yang dialami siswa.  

1.6  Ruang Lingkup Penelitian  

 Sesuai dengan judul penelitian “Penerapan Konseling Behavioristik Teknik 

Operant Conditioning untuk Mengatasi Prokrastinasi Akademik Pada Siswa Kelas 

XI IPS 2 Tahun Ajaran 2017/2018”, maka ruang lingkup penelitian adalah 

konseling behavioristik, teknik operant conditioning  dan prokrastinasi akademik 

pada siswa kelas XI IPS 2 SMA 2 Kudus  tahun ajaran 2017/2018.  

  


