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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi semua 

manusia. Dalam UUD 1945 pasal 28 C tentang Hak Asasi Manusia ayat 1 yang 

berbunyi, 

 “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, 

berhak mendapatkan pendidikan dan memproleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 

 

Di Indonesia menganggap bahwa semua manusia mempunyai hak untuk 

memperoleh pendidikan. 

Berdasarkan Undang–undang 1945 pasal 31 ayat 2 tentang Pendidikan 

menerangkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan Undang – Undang. Hal ini juga 

disampaikan oleh Driyakarya (dalam Dwi Siswoyo, dkk. 2007: 19) bahwa 

pendidikan merupakan usaha untuk pemanusiaan mengembangkan potensi diri, 

kepribaian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Sebagaimana fungsi dari pendidikan nasional dalam undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi  
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manusia yang beriman dan bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Bagi beberapa siswa yang aktif dalam orgnisasi, pengaturan waktu 

menjadikan masalah bagi mereka. Manajemen waktu belajar dapat 

diimplmentasikan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Dalam kaitannya 

dengan dunia pendidikan, manajemen waktu belajar individu dapat dikembangkan 

sejak usia dini, supaya setiap individu dapat terbiasa mengatur semua kegiatannya 

dalam sehari-hari agar lebih tertata. 

Manajemen waktu belajar yang kurang baik ditandai dengan kegagalan 

dalam belajar, sedangkan manajemen waktu belajar baik ditandai dengan 

peningkatan siswa dalam menyelesaikan/memecahkan permasalahan belajar. 

Setiap siswa pasti mempunyai manajemen waktu belajar yang berbeda-beda, 

biasanya siswa yang cerdas memiliki manajemen waktu belajar yang tinggi karena 

sering dipupuk dan memiliki jadwal kegiatan sehari-hari. Diantara usaha yang 

dilakukan oleh pendidik dalam mengatasi masalah manajemen waktu belajar 

siswa dalam lingkungan sekolah adalah siswa dalam mengatur waktunya antara 

belajar dan kegiatan organisasi.  

Menurut Veithzal (2003: 188) organisasi adalah wadah yang 

memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak 

dapat dicapai oleh individu secara sendiri. Organisasi merupakan suatu 

unit terkoordinasi yang terdiri dari lebih dari dua orang, yang berfungsi 

mencapai sasaran tertentu. 

 

Lingkungan pendidikan di luar pembelajaran adalah organisasi-organisasi 

sekolah. Lingkungan ini pun dapat mempengaruhi manajemen waktu belajar 
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siswa. Organisasi merupakan wadah bagi siswa untuk mengkpresikan diri sesuai 

dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Partisipasi aktif siswa dalam 

berorganisasi dikhawatirkan akan mengganggu manajemen waktu belajarnya. 

Seperti yang terjadi di SMA 02 Kudus, terdapat beberapa siswa yang aktif 

berorgnisasi dan sering meninggalkan kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa 

merasa kesulitaan membagi waktu maupun mengejar ketertinggalan pelajaran. 

Karena keberhasilan belajar siswa ditentukan seberapa besar siswa dalam 

manajemen waktu belajar, semangat belajar dan kesadaran dalam belajar. 

Kurangnya manajemen waktu belajar tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya 

siswa yang aktif dalam organisasi tetapi tidak bisa membagi waktunya antara 

organisasi dan belajar, oleh karena itu ada beberapa siswa yang aktif dalam 

organisasi tetapi ketinggalan dalam pelajaran.  

Hal tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain 

permasalahan dari dalam diri anak (intrinsik) dan permasalahan luar diri anak 

(ekstrinsik). Rasa malas yang timbul akibat kuranya manajemen waktu belajar 

dapat disebabkan tidak adanya motivasi diri. Motivasi ini kemungkinan 

dikarenakan anak belum mengetahui manfaat dari belajar atau belum ada sesuatu 

yang ingin dicapainya. Selain itu, kelelahan dalam beraktivitas dapat berakibat 

menurunnya kekuatan fisik dan melemahnya kondisi psikis. Sedangkan 

permasalahan luar diri anak (ekstrinsik) dapat disebabkan karena tidak adanya 

dukungan dari orang tua, faktor kemiskinan, lingkungan yang tidak nyaman, dan 

fasilitas yang tidak mendukung. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Oktober 2017 diperoleh 

keterangan dari guru BK bahwa terdapat tiga konseli yaitu MF, NP, dan IR yang 

aktif dalam organisasi tetapi memiliki kesulitan dalam mengatur waktu belajar, 

karena dari semua siswa aktif dalam organisasi, ada beberapa siswa yang 

ketinggalan pelajaran, tidak bisa membagi waktu, sering menunda pekerjaan, 

bahkan jarang masuk kelas dengan alasan organisasi. 

Sedangkan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 

siswa aktif organisasi yang memiliki kesulitan dalam waktu belajar pada tanggal 

11 Oktober 2017 dengan siswa MF SMA 02 Kudus diperoleh keterangan siswa 

mengalami masalah manajemen waktu belajar rendah karena siswa sering 

melakukan penundaan dalam belajar dan pengaruh dari teman seorganisasi. 

Sedangkan NP memiliki manajemen waktu belajar rendah karena NP tidak bisa 

menolak permintaan bantuan temannya (tidak bersikap asertif) dan tidak dapat 

menyusun jadwal kesehariannya dengan baik, sehingga banyak pelajaran yang 

tertinggal terutama pada bidang eksak matematka dan fisika. Selanjutnya pada IR 

yang menyebabkan manajemen waktu belajar IR rendah karena IR tidak bisa 

memilih mendahulukan/ memprioritaskan pekerjaan mana yang harus 

didahulukan terlebih dahulu serta IR tidak bisa mengatur dirinya sendiri dalam hal 

belajar maupun organisasi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2017 

dapat diketahui bahwa manajemen waktu belajar siswa aktif dalam organisasi 

rendah dikarenakan siswa tidak bisa mengatur waktu, siswa belum tahu cara 

belajar yang nyaman bagi dirinya, dan siswa sering merasa bingung dalam 
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mengikuti pelajaran karena banyak pelajaran yang tertinggal, siswa sering keluar 

kelas. 

Mengamati dari gejala-gejala yang ada, dampak yang terjadi adalah 

manajemen waktu belajar rendah, hasil belajar menurun, sering ketinggalan 

pelajaran, tidak dapat mengerjakan PR dengan baik dan kurang teratur dalam 

belajar. Guru BK telah berupaya menangani permasalahan tersebut dengan 

menggunakan konseling, teknik, dan segala sanksi, namun semua itu dirasa belum 

optimal. Maka peneliti bermaksud mengangkat kesulitan membagi waktu antara 

belajar dan organisasi. Dengan solusi yang peneliti tawarkan yaitu dengan 

Konseling Behavioristik Dengan Teknik Self Management.. 

Peneliti menggunakan artikel penelitian Vivi Prima Melati (2017) dengan 

judul “Pengaruh Keaktifan Siswa dalam Organisasi Intra Sekolah (OSIS) dan 

Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa” Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara keaktifan siswa dalam organisasi siswa intra sekolah (OSIS) dan 

disiplin belajar terhadap hasil belajar ekonomi siswa. Oleh karena itu siswa harus 

lebih menyeimbangkan keaktifan siswa dalam organisasi dan disiplin dalam 

belajar, karena keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar. 

Artikel lain yang dibahas oleh Mujiyati (2016) dengan judul ”Pengaruh  

Teknik Self Management terhadap Kemampuan Mengelola Waktu Belajar” 

sebagai acuan penelitian yang akan dilakukan. Dari hasil penelitian diketahui 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara teknik self management terhadap 
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peningkatan kemampuan mengelola waktu belajar, dan teknik self management 

dapat meningkatkan kemampuan mengelola waktu belajar. 

Menurut Latipun (2011 : 90) tujuan Konseling Behavioristik yaitu dengan 

mencapai kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku, 

yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang dan mengalami 

konflik dengan kehidupan sosial. 

 

Pada penelitian ini, Konseling Behavioristik digunakan untuk merubah 

tingkah laku siswa yang kurang sesuai menjadi tingkah laku yang sesuai dan 

diinginkan siswa. Oleh karena itu, Konseling Behavioristik perlu dilakukan untuk 

mengatasi masalah-masalah yang ada. 

Adapun salah satu cara untuk mengatasi masalah manajemen waktu dalam 

belajar dengan menggunakan teknik self management. Self management 

adalah suatu proses dimana klien mengarahkan perubahan tingkah laku 

mereka sendiri, dengan menggunakan satu strategi atau kombinasi strategi. 

Klien harus aktif menggerakkan variabel internal dan eksternal untuk 

melakukan perubahan yang diinginkan. (Nursalim, 2005:146) 

 

Melalui teknik ini diharapkan siswa dapat mengekspresikan dirinya 

dengan memberikan kesempatan siswa dalam menyampaikan perasaan, keinginan, 

dan gagasan, memberikan pengakuan terhadap proses manajemen waktu belajar 

dengan memberikan pujian/penghargaan kepada siswa. Sehingga siswa dapat 

memiliki kesadaran dan manajemen waktu belajar yang tinggi dan berguna bagi 

mereka untuk meraih prestasi belajar yang tinggi. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka peneliti berkeinginan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Mengatasi Kesulitan Membagi Waktu Antara 

Belajar Dengan Organisasi Melalui Konseling Behavioristik Teknik Self 

Management Di SMA 02 Kudus”. 
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1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Peneliti memfokuskan pada penggunaan Konseling Behavioristik Teknik 

Self Management dalam Mengatasi kesulitan membagi waktu belajar dengan 

organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari konseli sering merasa tidak bisa 

mengatur waktu antara belajar dan organisasi, siswa tidak memiliki tujuan, siswa 

tidak dapat memanfatkan waktu dengan baik, siswa tidak memiliki jadwal sehari-

hari, siswa tidak berersikap asertif/ selalu menerima perintah dari orang lain, 

siswa  sering melakukan penundaan. Bahkan siswa kebingungan dalam mengejar 

ketinggalan pelajaran karena terlalu banyak di organisasi dari pada di kelas. 

Untuk mengatasi berbagai masalah konseli sangat dibutuhkan penanganan yang 

cepat dan tepat, agar konseli bisa lebih baik dalam meningkatkan manajemen 

waktu belajar, supaya permasalahan segera teratasi. 

Cara mengatasi perilaku rendahnya mengatur waktu belajar siswa aktif 

organisasi diperlukan penanganan yang khusus agar tidak teralu banyak 

mempengaruhi kehidupan siswa dikemudian hari. Maka peneliti menerapkan 

Konseling Behavioristik Teknik Self Management, sehingga perilaku yang 

menghambat pengaturan waktu belajar siswa dapat teratasi. Tujuan penggunaan 

self management yaitu, supaya siswa dapat mengelola dirinya sendiri dengan 

permasalahan yang dihadapi supaya dapat meningkatkan manajemen waktu 

belajar. 
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1.2.2 Lokus Penelitian 

Lokus penelitian yaitu berhubungan dengan lokasi penelitian dilakukan. 

Penelitian yang berjudul ” Mengatasi Kesulitan Membagi Waktu Antara Belajar 

Dengan Organisasi Melalui Konseling Behavioristik Teknik Self  Management Di 

SMA 02 Kudus” dilaksanakan di SMA 02 Kudus yang bertempat di Jl.Ganesha 

Purwosari, Purwosari, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesulitan membagi waktu antara 

belajar dan organisasi pada siswa SMA 02 Kudus? 

2. Apakah Konseling Behavioristik dengan Teknik Self Management dapat 

mengatasi manajemen waktu belajar siswa SMA 02 Kudus?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menemukan faktor-faktor penyebab kesulitan membagi waktu antara belajar 

dan organisasi di SMA 02 Kudus. 

2. Mengatasi masalah manajemen waktu belajar siswa aktif organisasi di SMA 

02 Kudus dengan menggunakan Konseling Behavioristik dengan teknik Self 

Management. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan bagi 

para konselor sekolah dan pihak yang terkait peranannya dalam konseling 

dengan menggunakan teknik Self Management sebagai upaya menyelesaikan 

masalah mengatur waktu belajar dan organisasi. 

2. Memperluas kajian teori bahawa konseling dengan menggunakan teknik Self 

Management dapat digunakan sebagai penanganan masalah manajemen waktu 

belajar siswa aktif organisasi. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Siswa 

Menyelesaiakan masalah yang sedang dihadapi dalam menangani masalah 

mengatur waktu belajar siswa aktif organisasi. Agar siswa dapat mengubah 

perilaku yang diharapkan siswa. 

1.5.2.2 Bagi Guru BK 

Penelitian sangat berguna untuk peningkatan layanan bimbingan konseling 

dengan menggunakan teknik dan metode yang beragam. 

1.5.2.3 Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini Dapat menciptakan kualiatas sekolah yang mempunyai siswa 

dengan bisa mengatur waktu belajarnya dengan baik walaupun aktif dalam 

organisasi. 
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1.5.2.4 Bagi Peneliti 

Penelitian ini untuk menambah pengalaman dan wawasan yang terkait 

tentang teknik Self Management. Serta peneliti lebih memahami permasalahan 

tentang pengaturan manajemen waktu belajar siswa. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian  

Sesuai dengan judul penelitian “Mengatasi Kesulitan Membagi Waktu 

Antara Belajar Dengan Organisasi Melalui Konseling Behavioristik Teknik Self 

Management Di SMA 02 Kudus” maka dalam penelitian ini yang menjadi ruang 

lingkup adalah siswa aktif organisasi yang memiliki manajemen waktu belajar 

yang rendah, karena itu ruang lingkup penelitian ini untuk mengungkap tentang 

Konseling Behavioristik dengan teknik Self Management yang akan digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan siswa aktif organisasi dalam mengatur waktu 

belajar di SMA 02 Kudus. Adapun subyek penelitian ini adalah beberapa siswa 

yang aktif dalam organisasi di SMA 02 Kudus. 

Siswa aktif dalam organisasi yang mempunyai masalah manajemen waktu 

belajar diakibatkan oleh banyak hal yang mungkin tidak diingnkan oleh siswa. 

Masalah kurang bisanya siswa dalam mengatur waktu antara belajar dan 

organisasi, Siswa tidak memiliki tujuan, siswa tidak dapat memanfatkan waktu 

dengan baik, siswa tidak memiliki jadwal sehari-hari, siswa tidak berersikap 

asertif/ selalu menerima perintah dari orang lain, siswa  sering melakukan 

penundaan. dan rasa malas yang kadang muncul saat belajar. Menyebabkan siswa 

tertinggal banyak pelajaran dan tidak bisa mengerjakan tugas dengan baik.  
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Pengentasan masalah manajemen waktu siswa aktif organisasi yang rendah 

di SMA 02 Kudus diupayakan menggunakan pendekatan dan teknik yang sesuai, 

jika penelitian terjadi ketidak sesuaian dalam pemilihan pendekatan dan teknik 

maka permasalahan management waktu belajar siswa aktif organisasi akan 

berdampak buruk pada siswa di kemudian hari. Oleh sebab itu peneliti 

menerapkan tahap-tahap dalam Konseling Behavioristik yaitu: 1) Melakukan 

asesmen (assesment) yaitu, menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat 

ini, 2) menentukan tujuan (goal setting) yaitu, menentukan tujuan konseling 

sesuai kesepakatan bersama berdasarkan data yang telah disusun san dianalisis, 3) 

Mengimplementasikan teknik (technique implementation) yaitu, setelah tujuan 

konseling dirumuskan, konselor dan konseli menentukan strategi yang terbaik 

untuk membantu konseli dalam memecahkan permasalahan dalam mencapai 

perubahan tingkah laku yang diinginkan, 4) Evaluasi dan mengakhiri konseling 

(evaluation-termination) yaitu, proses yang berkesinambungan, evaluasi dibuat 

atas dasar apa yang diperbuat. Dengan menggunakan teknik Self Management 

yang mana teknik ini individu diminta mengelola dirinya sendiri. Adapun 

langkah-langkah teknik Self Management sebagai berikut: 1) Tahap monitor diri 

atau observasi diri, yaitu konseli mengamati tingkah lakunya sendiri serta 

mencatatnya, 2) Tahap evaluasi diri, yaitu membandingkan hasil catatan tingkah 

laku dengan target tingkah laku yang akan dicapai, 3) Tahap pemberian 

penguatan, penghapusan atau hukuman, yaitu konseli mengatur dirinya sendiri 

apakah harus menggunakan penguatan, penghapusan atau hukuman. 
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Teknik Self Management (pengelolaan diri) merupakan teknik yang 

dilakukan dalam proses perubahan tingkah laku, dimana konseli diberikan 

kesempatan untuk lebih aktif dalam pelaksaan terapy, dan mampu mengontrol 

perilaku yang tidak diharapkan menjadi perilaku yang diharapkan. 

 

 


