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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam keseluruhan proses pendidikan diluar sekolah, kegiatan belajar 

merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada  guru bagaimana proses 

belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. 

 Pendididkan formal adalaah proses pendidikan yang diselenggarakan 

dengan cara dalam lingkungan sekolah, sedangkan pendidikan non formal adalah 

pendidikan diluar sekolah, namun tetap berada dibawah naunagna Departemen 

pendidikan. 

 Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang formal, dimana di 

sekolah sering terjadinya interaksi siswa dengan guru, guru dengan siswa dan 

individu satu dengan individu lain, individu berinteraksi dari berbagai pihak 

dengan tujuan untuk menciptakan sebagai individu yang berkualitas dan bermoral 

seorang siswa harus mampu menunjukan perilaku belajar yang baik, terutama 

siswa tersebut harus amapu menunjukan perilaku yang baik di lingkungan belajar 

dalam melakukan kegiatan proses belajar. 

 Sebaiknya anak dapat menghargai guru, dan teman- temannya yang 

sebagaimana orang tersebut layak untuk dihargai karena dengan berperilaku yang 

menghargai anak akan mempunyai motivasi yang tinggi dalam melakukan proses 

belajar mengajar agar anak dapat memperoleh hasil belajar yang memuaskan 

untuk dirinya sendiri.  
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 Belajar merupakan susatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari interaksi dengan lingkunganya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Didalam proses belajar mengajar ada beberapa nilai-nilai dan perilaku 

yang sebagaimana harus diperhatikan oleh anak dan Jangan sampai anak  apabila 

sudah remaja bahkan memasuki dewasa, individu memiliki peran perilaku dalam 

bergaulnya kurang baik. 

 Penguatan pendidikan berkarakter tidak hanya menjadi tanggung jawab 

satuan pendidikan namun juga perlu melibatkan keluarga dan masyarakat karena 

sebagai makhluk sosial, kita senantiasa harus berhubungan dengan lingkungan 

sekitar. Dan ketika berada dilingkungan, sangatlah wajar jika kita mendapatkan 

hal-hal yang tidak semuanya sesuai dengan keinginan kita. Karena sebenarnya, 

lingkungan ialah sekolah yang sebenarnya. Anak-anak bisa belajar secara 

langsung dari lingkungan. Dan apa yang yang mereka pelajari secara langsung 

akan cepat terpatri dalam pikiran mereka  dan terekam terus sehingga sulit untuk 

dilupakan. Untuk itu jika lingkungan baik akan mendukung untuk kebaikan 

sianak, namun jika lingkungan kurang mendukung untuk tumbuh kembang si 

anak, maka akan sangat mungkin hal itu akan menjadi parasite perusak otak dan 

virus pembunuh jiwa bagi anak-anak kita, yang terpenting kita menciptakan 

suasana belajar yang kondusif. 

Lingkungan siswa dapat bertingkah laku sesuai dengan nilai dan perilaku 

dalam ketentuan norma etika yang ada. Bila semua itu dapat terlaksana dengan 

baik, tidak hanya menghasilkan banyak siswa yang memiliki nilai akademik yang 

tinggi, tetapi juga memahami cara bersikap, bergaul yang baik, serta berkualitas 
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dalam berakhlak mulia. Karena menghormati dan menghargai guru saat berbicara 

di depan kelas sangat penting. Menghormati dan menghargai guru adalah 

tanggung jawab seorang siswa  untuk mendengarkan apa yang di jelaskan  oleh 

guru. 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap guru belajar 

les pada tanggal 23 November 2020 di desa Wonoketingal Karanganyar Demak 

diperoleh informasi bahwa di tempat les belajar dilingkungan sekitar ada siswa 

yang tidak menghargai guru  saat proses belajar seperti suka berbicara sendiri, 

tidak mendengarkan yang disampaikan guru,dan tidak fokus pada pembelajaran, 

di peroleh dari beberapa informasi bahwa dilingkungan les 3 (tiga) anak yang 

mengalami masalah  perilaku yang tidak menghargai guru, seperti kurangnya 

beretika dengan guru, tidak bisa membedakan bagimana cara dan bahasa  

berbicara anak dengan guru dan teman di dekatnya, kurangnya sopan santun dan 

ketika guru menjelaskan anak kurang memperhatikan seperti sikap anak yang 

tidak menghargai guru, bercanda dan ngobrol sendiri dengan temannya, serta 

menggunakan HP saat kegiatan belajar berlangsung. Masalah tersebut bila tidak 

segera ditangani akan semakin mengancam perkembangan anak khususnya 

perilaku tidak menghargai guru harus dapat pelayanan khusus. 

 Untuk mengatasi permasalahan di atas peneliti menggunakan konseling 

behavioristik dengan teknik Modeling. Corey (2009: 193) menyatakan Konseling 

behaviorostik merupaka anekaragam  teknik dan prosedur yang berakar pada 

bebrbagai teori tentang belajar. Menurut Willis (2010: 70) tujuan Konseling 

Behavioristik  adalah “memperoleh perilaku baru, mengeliminasi perilaku yang 
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maladaptive dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan”, 

sedangkn teknik modeling menurut Komalasari,Wahyuni dan  Karsih (2011: 176) 

Modeling merupakan belajar  melalui observasi dengan menambah atau 

mengurangi  tingkah laku yang teramati, menggenalisir berbagai pengamatan 

sekaligus, melibatkan proses kognitif. 

 Konseling Behavioristik dengan Teknik Modeling merupakan suatu 

kegiatan  bimbingan di mana praktikan dengan menggunakan Konseling 

Behavioristik  dan adanya model percontohan untuk membentuk anak lebih 

mengenal lagi tentang pentingnya menghargai guru, perilaku tidak menghargai 

guru melalui Konseling Behavioristik dengan Teknik Modeling, dapat 

berhubungan karena berkaitan dengn penghubungan tingka laku anak  menuju 

perilaku yang dapat menghargai guru dengan mengamati dan mencontoh tingkah 

laku model-model yang ada. 

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

Studi Kasus tentang “Penerapan konseling Behavioristik dengan Teknik Modeling 

untuk Mengatasi Anak yang tidak Menghargai Guru Saat Kegiatan Belajar Les 

didesa Wonoketingal Karanganyar Demak”. 

1.2 Fokus dan lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian disini dari variabel bebas yaitu konseling behavioristik 

denga teknik modeling, sedangkan variabel terikat yaitu mengatasi anak yang 

tidak menghargai guru . 

  



5 
 

 
 

1.2.2 Lokus Penelitian 

Pada penelitian ini tempat atau lokasi penelitian adalah di rumah Ibu Sri 

Sunarti Desa Wonoketingal Karanganyar Demak dengan sasaran anak les sebagai 

objek, yaitu konseli PWR, RMA da JN dari ketigaklien tersebut yang mengalami 

permasalahan tida menghargai guru les. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latr belakang diatas dapat dirumuskan masalah utama 

dalam penelitian ini meliputi: 

1. Apa saja faktor penyebab perilaku anak yang tidak menghargai guru saat 

kegiatan belajar les di desa Wonoketingal Karanganyar Demak? 

2. Bagaimana penerapan Konseling Behavioristik dengan Teknik Modeling 

pada anak les di desa wonoketingal Karanganyar Demak? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Mendiskripsikan faktor-faktor penyebab perilaku anak yang tidak 

menghargai guru pada anak les di desa Wonoketingal Karanganyar 

Demak? 

2. Mendiskripsikan penerapan Konseling Behavioristik dengan Teknik 

Modeling pada anak les di desa Wonoketingal Karanganyar Demak? 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang positif bagi 

pegembangan ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan layanan konseling 

behavioristik, dan wujud dari sumbangan tersebut yaitu ditemukannya hasil-hasil 

penemuan baru tentang bimbingan dan konseling guna meningkatkan pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah. khususnya wawasan ini menyangkut tentang 

penyelesaian perilaku anak yang tidak menghargai guru melalui Konseling 

Behavioristik dengan Teknik Modeling pada anak les di desa Wonoketingal 

Karanganyar Demak. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi  Guru (mengajar Les)  

Sebagi pedoman dalam memberikan bantuan bimbingan dan Konseling 

dalam Menerapkan Konseling Behavioristik dengan Teknik Modeling untuk 

membantu menyelesaikan perilaku anak yang tidak menghargai guru. 

1.5.2.2 Bagi Anak les 

Terbantu penyelesaian perilaku anak yang tidak menghargai guru melalui 

kegiatan bimbingan dan konseling menggunakan Konseling Behavioristik dengan 

Teknik Modeling. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian  

 Sesuai dengan judul studi kasus  ini adalah “Penerapan Konseling 

Behavioristik dengan Teknik Modeling untuk Mengatasi Anak yang tidak 
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Menghargai Guru (les)”  penelitian ini dilaksanakan di rumah ibu Sri Sunarti 

S.Pd. (guru les) di desa Wonoketingal Karanganyar Demak dengan 3 klien yaitu 

PWR, RMA dan JN dari permasalahan anak tersebut tidak menghargai guru 

dengan alasan karena anak tersebut tidak memerhatikan guru lesnya saat 

menjelaskan, suka ngobrol sendiri, pada suka main Handphone dan dalam 

beretika kurang sopan,kurangnya konsentrasi belajar. Maka ruang lingkup 

penelitian ini yaitu konseling Behavioristik, Teknik Modeling dan seharusnya 

sebagai anak memahami adanya menghargai guru. 


