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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan suatu lembaga yang memberikan pengajaran kepada 

murid-muridnya. Lembaga pendidikan ini memberikan pengajaran secara formal. 

Berbeda halnya dengan keluarga dan masyarakat yang memberikan pendidikan 

secara informal (Hamalik, 2007: 47). Setiap negara mempunyai program pendidikan 

dengan kurikulum yang berbeda-beda terhadap bangsanya. Begitu pula di negara 

Indonesia, berharap bisa menjadikan seluruh bangsanya menjadi bangsa yang cerdas 

dan pandai seluruhnya. Namun kenyataannya pendidikan di Indonesia, baik hasilnya, 

penyelenggaraannya maupun perencanaannya belum seluruhnya memenuhi harapan. 

Program pendidikan di setiap sekolah, meski dengan kurikulumnya yang telah 

ditetapkan tentu memiliki aturan dan tata tertib masing-masing. Aturan tersebut 

digunakan supaya proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan sesuai dengan 

perencanaan KBM. Aturan dan tata tertib yang berlaku pada setiap sekolah pasti tak 

akan lepas dari ketentuan bahwa setiap siswa dilarang menyontek. 

Kebiasaan mencontek seakan telah menjadi budaya di seluruh penjuru dunia, 

tak terkecuali di Indonesia. Mencontek dikategorikan menjadi dua bagian, yakni 

mencontek dengan usaha sendiri dengan membuka buku catatan kecil yang sudah 

ditulis ditangan atau di tempat lain seperti di kertas, di meja, dll. yang kedua yakni 

dengan meminta bantuan teman. Misalnya menanya jawaban dari teman atau 

berkompromi menggunakan berbagai macam kode tertentu. Biasanya mereka yang 

mencontek karena ingin mendapatkan nilai bagus, sikap malas yang terukir dalam 

diri, kurang mengerti arti dari pendidikan, dsb.  
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Menyontek merupakan tindak kecurangandalam tes, melalui pemanfaatan 

informasi yang berasal dari luar secara tidak sah (Sujana dan Wulan, 2004: 38). 

Menyontek dapat menyebabkan hasil evaluasi belajar yang dimiliki oleh siswa tidak 

sesuai dengan kemampuan sebenarnya. Jika siswa menyontek maka hasil evaluasi 

yang diperoleh bukan hasil kemampuannya sendiri, melainkan hasil kemampuan 

teman yang diconteknya. Ketika terdapat salah satu siswa yang menyontek, maka 

hasil evaluasi seluruh siswa berubah.  

Menjadi sebuah permasalahan besar bagi para pendidik, jika dalam proses 

belajar mengajar terdapat perilaku menyontek. Perilaku menyontek jelas merugikan, 

baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ketika nilai yang diperoleh adalah 

hasil dari menyontek, nanti saat dimintai pertanggung jawaban atas nilainya dalam 

dunia kerja pasti tidak sesuai dengan nyatanya. Hal tersebut yang akan memberatkan 

siswa itu sendiri.  

Perilaku menyontek harus dihilangkan, karena hal tersebut sama artinya 

dengan tindakan kriminal mencuri hak milik orang lain. Namun nyatanya perilaku 

menyontek semakin mengalami peningkatan (McCabe, 2001). Perilaku menyontek 

telah merambah ke berbagai penjuru, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan 

tinggi. Tak hanya dilakukan oleh siswa maupun mahasiswa yang berprestasi rendah, 

tetapi juga siswa serta mahasiswa yang berprestasi tinggi pernah melakukannya. 

Sebagaimana survey yang dilakukan oleh Who’s Who Among American High School 

Student, menunjukkan bahwa mahasiswa terpandai mengakui pernah menyontek, 

untuk mempertahankan prestasinya (Parsons dalam Mujahidah, 2009). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru BK 

di sekolah MA NU Ma’arif Kudus pada hari Kamistanggal 9 Agustus 2018 diperoleh 
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keterangan bahwa perilaku menyontek yang dilakukan siswa kelas XI IPS seringnya 

berupa membawa catatan atau jawaban di kertas saat ujian berlangsung, mencatat 

jawaban di tangan, membuka buku di taruh di laci, dan menyontek pekerjaan teman 

sebelahnya. Sedangkan bentuk sanksinya, jika tertangkap pertama kali hanya 

diperingatkan secara lisan dan diminta cotekannya.  

Fakta-fakta di atas menjadi bukti bahwa perilaku menyontek yang terjadi di 

Indonesia ini telah merajalela. Ironis sekali jika hampir seluruh sekolah dari berbagai 

tingkatan telah menganggap perilaku menyontek merupakan hal yang wajar. 

Sebagaimana beberapa pemberitaan di atas nampak bahwa para pendidik 

memberikan arahan serta menyuruh para siswanya untuk melakukan perilaku 

menyontek. Padahal pendidik seharusnya mencegah jangan sampai perilaku 

menyontek dilakukan. Karena hal tersebut justru malah menjerumuskan meski 

dengan alasan membantu menyelamatkan siswa tersebut agar lulus. 

Layanan konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. Layanan konseling kelompok secara terpadu dalam 

pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling disekolah. Sebagai kegiatan. layanan 

konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah 

siswa dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Setiap sekolah harus membuat perencanaan program yang merupakan acuan 

dasar untuk pelaksanaan kegiatan satuan layanan bimbingan dan konseling. 

Perencanaan tersebut berisi bidang-bidang layanan, jenis layanan yang dialokasikan 

menurut waktu, pembagian tugas para pelaksanaandan sarana/prasarana untuk 

mendukung kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling.  



4 

 

 

 

Berbagai jenis layanan dan kegiatan perlu dilakukan sebagai wujud 

penyelenggaraan pelayanan bimbingan terhadap sasaran layanan, yaitu peserta didik. 

Pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik ada bermacam-macam 

jenis layanan, yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, 

pembelajaran, bimbingan kelompok, konseling perorangan dan konseling kelompok. 

Teori behavioristik memandang perilaku konseling merupakan hasil dari 

keseluruhan pengalaman hidupnya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kalau 

perilaku konseli ditinjau dari sudut pandangan apakah perilaku itu tepat dan sesuai 

dengan situasi kehidupannya (well-adjusted) atau tidak tepat dan salah suai 

(maladjusted), harus dikatakan bahwa baik. tingkah laku tepat maupun tingkah laku 

salah sama-sama merupakan hasil belajar. Karena tingkah laku salah merupakan 

hasil belajar, tingkah laku yang salah itu juga dapat dihapus dan diganti dengan 

tingkah laku yang tepat melalui suatu proses belajar. Dengan kata lain, kalau 

seseorang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri (adjustment), hal itu 

disebabkan karena orang itu telah belajar bertingkah laku yang salah Di antara teknik 

bimbingan dan konseling untuk mengubah perilaku peserta didik yang suka 

mencontek yaitu dengan memberikan layanan konseling individu dengan pandekatan 

behavioristik.  

Salah satu teknik dalam konseling behavioristik yaitu kontrak perilaku 

(behavior contracts) adalah perjanjian dua orang ataupun lebih untuk berperilaku 

dengan cara tertentu dan untuk menerima hadiah bagi perilaku itu. Kontrak ini 

menegaskan harapan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan konsekuensinya. 

Kontrak dapat menjadi alat pengatur pertukaran reinforcement positif antarindividu 

yang terlibat. Strukturnya merinci siapa yang harus melakukan, apa yang dilakukan, 



5 

 

 

 

kepada siapa dan dalam kondisi bagaimana hal itu dilakukan, serta dalam kondisi 

bagaimana dibatalkan. 

Dari latar belakang tersebut peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

“Mengurangi Kebiasaan Menyontek dalam Mengerjakan Ulangan Harian melalui 

Layanan Konseling Kelompok Teknik Behavior Contract pada Siswa Kelas XI IPS 

MA NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan layanan konseling kelompok dengan teknik behavior 

contractdalammengurangi kebiasaan menyontek dalam ulangan harian pada siswa 

kelas XI IPS MANU Ma’arif Kudus tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana kebiasaan menyontek dapat dikurangidengan layanan konseling 

kelompok dengan teknik behavior pada saat ulangan harian pada siswa kelas XI 

IPS MANU Ma’arif Kudus tahun pelajaran 2017/2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka peneliti 

merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mendiskripsikan dan penerapan layanan konseling kelompok dengan teknik 

behavior contractdalam penurunan kebiasaan menyontek ulangan harian pada 

siswa kelas XI IPS MANU Ma’arif Kudus tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Memperoleh penurunan kebiasaan menyontek yang dilakukan oleh siswa kelas XI 

IPS MANU Ma’arif Kudus tahun pelajaran 2017/2018. 

1.4 Kegunaan Penelitian 
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Kegunaan yang diperoleh dan diharapkan dari penelitian tindakan BK ini 

sebagai berikut: 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pegembangan 

konsep layanan bimbingan dan konseling, khususnya layanan yang 

menyangkut tentang upaya mengurangi kebiasaan menyontek dalam 

mengerjakan ulanganharian melalui layanan konseling kelompok. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Kepala Sekolah  

Dapat menjadi acuan bagi kepala sekolah agar dapat memfasilitasi guru 

pembimbing dan memberikan layanan bimbingan berupalayanan konseling 

individual ataupun secara klasikal dengan optimal. 

2. Bagi Guru BK 

Memberikan alternatif dalam memberikan layanan kepada siswa untuk 

mengurangi kebiasaan menyontek yang sering dilakukan oleh siswa. 

3. Bagi Siswa 

Peserta didik mampu meningkatkan kejujuran dalam mengerjakan ulangan 

dan menumbuhkan sifat jujur dalam diri siswa. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

Judul penelitian ini adalah “Mengurangi Kebiasaan Menyontek dalam 

Mengerjakan Ulangan Harian melalui Layanan Konseling Kelompok Teknik 

Behavior Contract pada Siswa Kelas XI IPS MA NU Ma’arif Kudus Tahun Pelajaran 

2017/2018” Oleh karena itu yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah: 

kebiasaan menyontek dalam mengerjakan ulangan harian dan layanan konseling 
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kelompok teknik behavior kontraksiswa kelas XI IPS MA NU Ma’arif Kudus Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

1.6 Definisi Operasional 

Sehubungan dengan judul penelitian skripsi ini maka peneliti merasa perlu 

memberikan gambaran tentang aktivitas peneliti dalam penelitian yang akan 

dilaksanakan sehingga perlu dijabarkan secara operasional yaitu sebagai berikut: 

1. Kebiasaan menyontek 

Menyontek merupakan sebuah strategi yang digunakan siswa untuk 

memperoleh prestasi yang tinggi dengan cara yang tidak adil. 

2. Layanan Konseling Kelompok teknik Behavior Kontrak. 

Layanan konseling kelompok  dengan  teknik behavior kontrak merupakan 

upaya bantuan yang dilakukan konselor kepada individu dalam suasana kelompok 

yang memungkinkan konseli memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan 

pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui suasana dinamika kelompok 

yang diintegrasikan dengan teknik behavior kontrak.Melalui tahapan 

pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran. 

Dalam pelaksanaannya pemimpin kelompok akan memanfaatkan dinamika 

yang ada dalam kelompok, sasaran utama adalah menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuan kemandirian konseli dalam menyelesaikan persoalan 

kini dan mendatang (bukan pada pemecahan masalah konseli), permasalahan 

dalam mencontek akan dibahas dalam suasana kelompok, konseli  akan  

memperoleh kesempatan untuk pembahasan permasalahan yang dialaminya yang 

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan oleh konselor mengenai kontrak 
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perilaku untuk mengubah kebiasaan konseli yang sering menyontek saat ulangan 

berlangsung. 

Dalam pelaksanaan layanan konseling kelompok diawali dengan tahap 

pembentukan.Pada tahap pembentukan ini para anggota kelompok saling 

memperkenalkan diri dan mengungkapkan tujuan kegiatan konseling kelompok 

yang ingin dicapai. Pada tahap kedua disebut tahap peralihan, pada tahap ini 

merupakan jembatan antara tahap I dan tahap III, pemimpin kelompok 

menjelaskan tata tertib dari kegiatan-kegiatan yang akan ditempuh pada tahap III, 

pemimpinkelompok menawarkan apakah para anggota kelompok sudah siap 

untuk memulai kegiatan lebih lanjut kalau tawaran ini masih menimbulkan 

suasana pelibatan yang masih ragu dan was-was dari para anggota maka sebaiknya 

ditegaskan kembali mengenai maksud dan tujuan dan jaminan kerahasiaan. Kalau 

perlu mengulang kembali beberapa aspek dalam tahap pembentukan. Pada tahap 

ketiga disebut tahap inti, diperoleh hasil-hasil yang diharapkan, yaitu 

mengembangkan pribadi dan perolehan kerja yang mencakup aspek-aspek 

kognitif, afektif dan berbagai pengalaman serta alternatif pemecahan 

masalah.Tahap keempat dinamakan tahap pengakhiran. Hal ini berkenaan dengan 

pengakhiran kegiatan kelompok. 

Tahap dalam pelaksanaan behavior kontrak dilaksanakan melalui tahap-

tahap  yang pertama sebagai berikut: pilih tingkah laku yang akan diubah dengan 

melakukan analisis ABC, tentukan data awal (tingkah laku yang akan diubah), 

tentukan jenis penguatan yang akan diterapkan, berikan reinforcement setiap kali 

tingkah laku yang di inginkan ditampilkan sesuai jadwal kontrak, berikan 

penguatan setiap saat tingkah laku yang ditampilkan menetap.
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