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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No.20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasarkan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusai yang beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, serta, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab, (Prayitno, 2012: 5).  

Untuk tercapainya fungsi pendidikan nasional yang tertera dalam 

Undang-Undang Sistem pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 

2003 yang diuraikan di atas, maka pendidikan nasional tidak hanya bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan siswa di bidang ilmu, kecakapan dan 

kreativitas saja tetatpi diharapkan dapat mebentuk siswa menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai akhlak yang 

mulia, menjadi orang yang mandiri, menjadi warga Negara yang demokratis serta 

mendidik siswa menjadi siswa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan 

yang dilakukannya.  

Sekolah merupakan sebagai lembaga pendidikan kedua yang bersifat 

formal, memiliki peranan penting dalam pembentukan kepribadian, 

mentranformasi nilai-nilai budaya, serta seleksi dan pra-alokasi tenaga kerja. 
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Dengan begitu, sekolah merupakan tempat sosialisasi kedua setelah keluarga serta 

tempat anak ditetapkan kepada kebiasaan dan cara hidup bersama yang lebih luas 

lingkupnya serta ada kemungkinan berbeda dengan kebiasaan dan cara hidup 

dalam keluarganya, sehingga berperan besar dalam menumbuhkan kesadaran 

moral diri anak. 

Perubahan perilaku sangat terasa pada kalangan remaja. Remaja yang 

masih duduk pada bangku sekolah seharusnya mempunyai perilaku positif karena 

mereka masih dalam proses pendidikan dalam pembentukan karakter, tetapi 

seiringan dengan adanya pengaruh tayangn televisi, internet, majalah, gambar-

gambar porno dan masih banyak lagi lainya yang sangat mudah diakses oleh 

remaja, memberikan damapak negatif pada perilaku remeja hal ini kalau dibiarkan 

terus menerus natinya bisa merusak perkembangan generasi penerus bangasa. 

Untuk mengatasi masalah di atas maka diperlukan sebuah penanaman 

perilaku untuk menjadikan seorang menjadi teladan, yang harus diberikan dan 

diajarkan pada siswa supaya siswa dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan 

tata tertib yang ada di sekolah dan norma-norma yang berlaku di dalam keluarga 

maupun di dalam masyarakat. Dengan ditanamkannya perilaku yang teladan di 

sekolah diharapkan dapat mengajarkan tentang sikap siswa yang baik, sebab orang 

tua sangat mengandalakan dan mengharapkan nilai moral pada anak-anaknya. 

Selain siswa memiliki perilaku yang teladan, siswa juga harus memiliki 

budaya. Budaya yang menjadi kekuatan dan jati diri siswa, budaya yang telah 

diwariskan turun-temurun dari orang jaman dahulu. Seperti halnya budaya lokal 

dari kota Kudus. Budaya lokal pada umumnya bersifat tradisional yang masih 
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diperhatikan. Tidak semua nilai–nilai tradisional berkonotasi buruk dan harus 

dihindari, tetapi nilai tradisional itu harus dicari yang dapat mendukung dan 

membangun jiwa yang ada pada diri siswa. Sehingga nilai tradisonal tidak 

bertentangan dengan nilai moderen. Berangkat dari hal tersebut, budaya lokal 

Kudus yang selalu dijunjung dan dilestarikan adalah Gusjigang. Pengertian dan 

makna gusjigang perlu untuk diketahui dan dipahami oleh siswa di Kudus. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan guru bimbingan konseling yang 

mengajar kelas XII MIPA 1 SMA 1 Gebog Kudus, mendapatkan hasil bahwa 

siswa dan siswi pada saat ditanya tentang filosofi Sunan Kudus yang menjadi 

identitas orang Kudus yaitu gusjigang rata-rata hanya tau artinya saja bahkan ada 

yang tidak tau sama sekali. Berdasarkan wawancara tersebut menujukan bahwa 

banyak siswa dan siswi hanya tau arti dari kata gusjigang saja belum bisa meaknai 

dan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. 

Untuk itu, diperlukan sebuah upaya penjelasan dan makna mengenai 

gusjigang bagi siswa dan siswi, sehingga eksistensi gusjigang tetap terjaga dan 

lestari dalam masyarakat sebagai wujud local culture, local wisdom dan ajaran 

moral.  

Menurut Said (2010, dalam tim penelitian dosen UMK 2016 : 1) gus 

artinya bagus, ji artinya ngaji, gang artinya dagang, pendidikan karakter ini 

bertujuan mendidik anak agar mepunyai kepribadian yang baik (Bagus), ngaji 

artinya mengaji, tidak hanya belajar membaca dan memahami Al–Quran saja 

tetapi belajar ilmu pengetahuan yang lainya, dagang artinya salah satu aktivitas 

umum yang dilakuakan masyarakat Kudus pada zaman dahulu demi kelangsungan 

hidupnya. 

 

Tiga hal tersebut menjadi kekuatan dan bekal untuk siswa dan siswi yang 

siap menghadapi tantangga dunia. Gusjigang adalah kesatuan yang utuh, lengkap 
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dan komplit yang dimiliki oleh siswa dan siswi. Tiga hal tersebut memberikan 

dampak yang luar biasa untuk kemajuan dan kemandirian siswa dan siswi. Di 

dalam falsafah gusjigang siswa dapat mencapai mandiri  baik secara materiil 

maupun immateriil, kematangan psikologis dalam wujud kemampun mengkaji 

berbagai masalah dan hambatan hidup dalam berbagai prespektif dan mencapai 

kehidupan yang optimal dalam perkembangan, kehidupan yang mensejahterakan, 

mandiri dalam ekonomi untuk semangat dagang, memiliki perilaku dan akhlak 

yang bagus dan mulia serta memiliki intelektulitas baik agama maupun umum, 

semua hal tersebut menjadi dasar utama membentuk karakter siswa yang baik dan 

mampu menjawab tentang global. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan ikut andil dalam memberikan 

bimbingan kepada anak agar dapat memiliki perilaku gusjigang sesuai dengan 

nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Guru bimbingan dan konseling 

merupakan seorang pendidik yang bisa mengarahkan siswa untuk mempunyai 

perilaku gusjigang. Terlebih lagi guru bimbingan dan konseling mempunyai 

berbagai jenis layanan yang bisa digunakan dalam membantu siswa dalam 

membentuk tingkahlaku gusjigang. Pelayanan konseling di sekolah merupakan 

usaha membantu siswa dalam pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan 

sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan pengembangan karir.  

Pelayanan konseling memfasilitasi pengembangan siswa, secara 

individual, kelompok dan klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat minat, 

perkembangan, kondisi, serta peluang-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini juga 

membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi siswa 
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di sekolah. Jenis layanan konseling meliputi layana orientasi, layanan informasi, 

layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layana konsultasi, 

layanan mediasi dan layanan advokasi. 

Disini layanan yang bisa digunakan untuk membentuk perilaku 

gusjigang, peneliti menggunakan layanan penguasaan konten. Menurut Paryitno 

(2012: 89) layanan penguasaan konten yaitu layanan bantuan kepada individu 

(sendiri-sendiri ataupun dalam kelompok) untuk menguasai kemampuan atau 

kompetisi tertentu melalui kegiatan belajar. 

Sedangkan teknik yang diguankan oleh peneliti yaitu teknik simulasi, 

menurut Syaefudin  (2005: 129) simulasi adalah sebuah replikasi atau visualisasi 

dari perilaku sebuah sistem, misalnya sebuah perencanaan pendidikan, yang 

berjalan pada kurun waktu yang tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa simulasi itu 

adalah sebuah model yang berisi seperangkat variabel yang menampilkan ciri 

utama dari sistem kehidupan yang sebenarnya. Simulasi memungkinkan 

keputusan–keputusan yang menutukan bagaimana ciri–ciri utmama itu bisa 

dimodifikasi secara nyata. 

 

Pemilihan penggunaan layanan penguasaan konten dengan teknik 

simulasi karean untuk meningkatkan perilaku gusjigang mempunyai hubungan 

lingkungan sekitar utamanya dengan lingkungan sekolah, sehingga layanan 

penguasaan konten dengan teknik simulasi dipandang tepat untuk meningkata 

prilaku gusjigang. 

Berdasarkan hasil observasi secara langsung yang dilakukan peneliti di 

SMAN 1 Gebog Kudus di kelas XII MIPA 1 terkait dengan perilaku gusjigang 

maka mendapatkan hasil bahwa sebagai siswa kelas XII MIPA 1 dilihat dari 

perilaku gus yaitu bagusnya siswa terlihat cukup baik. Adapun perilaku ada pada 

siswa dan siswi yang menujukan seperti bertindak, berprilaku, berpakaian, 
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bertutur yang kurang sopan di sekolahan. Sedangkan terkait ji yaitu ngaji atau 

keilmuan siswa yang diperoleh baik agama ataupun umum mengalami 

perkembang yang baik, keseriusan dan semangat bealajar sangat tinggi, sportifitas 

dalam meraih nilai yang bagus juga tercermin di objek yang peneliti lakukan. 

Sedangkan terkait dengan tingkahlaku gang yaitu dagang juga sudah muncul, 

ketika salah siswa mempunyai inisiatif dalam online shop tetapi banyak siswa 

yang belum mempunyai jiwa wirahusaha dalam dirinya. Kebanyak siswa dan 

siswi tersebut belum mengetahui strategi berwirausha secara baik dan benar.  

Dari permasalahan di atas peneliti menyimpulkan pemahaman perilaku 

gusjigang pada siswa XII MIPA 1 sangat rendah. Rendahnya perilaku gusjigang 

salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya memahami perilaku gusjigang, 

sehingga siswa kurang memaksimalkan dirinya dalam perilaku bagus, keluasan 

ilmunya, dan perilaku berdagang. Upaya meningkatkan perilaku gusjigang siswa 

dapat terlaksana dengan cara melakukan bimbingan melalui layanan penguasaan 

konten. Layanan penguasaan konten dimaksutkan agar siswa tidak jenuh dan 

menyenangkan saat peneliti memberikan bimbingan kepada siswa di kelas 

sehingga siswa antusias, dan penelit menggunakan teknik simulasi. Jadi siswa bisa 

secara langsung bisa bermain peran terkait materi yang disampaikan peneliti, 

sehingga peneliti dapat melihat peningkatkan perilaku gusjigang siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti tentang 

“Upaya meningkatkan perilaku gusjigang siswa melalui layanan penguasaan 

konten dengan teknik simulasi pada siswa kelas XII MIPA 1SMA 1 Gebog 

Kudus. Suapay siswa memiliki perilaku yang di terampkan oleh Sunan Kudus 
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yaitu gusjigang, “gus” gus yang artinya siswa memiliki perilaku bagus dan 

mempunyai akhlak mulia, “ji” singaktan dari ngaji yang artinya siswa diharapkan 

memiliki perilaku mengkaji semua ilmu baik ilmu agama maupun ilmu 

pengetahuan umum agar mendapatkan kesejahteraan kehidupan dan yang terakhir 

“gang” dagang yang artinya siswa diharapkan memiliki perilaku berdagang, 

merupakan salah satu nilai-nilai dan keahlian yang harus dimiliki oleh manusia 

dalam menjaga eksitensi kehidupannya. 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian dapat dirumuskan masalah dalam penelitian tindakan 

bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan layanan Penguasaan Konten Teknik Simulasi dapat  

meningkatkan perilaku gusjigang Pada Siswa  XII MIPA 1 SMAN 1 Gebog 

Kudus?  

2. Apakah perilaku gusjigang pada siswa XII MIPA 1 SMA Negeri 1 Gebog 

Kudus dapat ditumbuhkan melalui layanan penguasaan konten dengan teknik 

simulasi?  

1.3 Tujuan penelitian 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik 

simulasi untuk meningkatkan perilaku gusjigang pada siswa kelas XII MIPA 1 

SMAN 1 Gebog Kudus. 

2. Mendiskripsikan peningkatan perilaku gusjigang di sekolahan pada siswa 

kelasa XII MIPA 1 SMAN 1 Gebog Kudus setelah mendapatkan layanan 

penguasaan konten dengan teknik simulasi.   
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1.4 Manfaat penelitian 

Apa bila penelitian ini berasil maka ada kegunaan penguasaan konten 

dalam meningkatkan perilaku gusjigang siswa. Hal tersebut akan berguna bagi 

kepala sekolah, guru pembimbing, dan siswa dalam usaha memecahkan masalah 

yang berhubungan tingkahlaku gusjigang siswa. Adapun kegunaan PTK BK 

sebagai berikut : 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Sebagai bahan masukan bagi penelitian dalam mengkaji teori–teori bimbingan 

dan konseling dalam mebentuk perilaku gusjigang. 

2. Dapat dijadikan acuan atau pedoaman dalam memberikan layanan kepada 

siswa terutama untuk meningkatkan perilaku gusjigang siswa. 

3. Menjadiakan bahan pustaka untuk penelitian sejenis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun  kegunaan praktis berguna bagi beberapa kalangan di antaranya: 

1. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah medapatkan suatu keratifitas baru untuk menentukan 

kebijakan-kebijakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling di 

sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Konselor 

Konselor Dapat memperoleh teori teori penguasaan konten teknik 

simulasi dan pengetahuan tentang meningkatkan prilaku gusjigang siswa melalui 

layana bimbingan dan konseling metode simulasi. 
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3. Siswa 

Siswa dapat meningkatkan prilaku gusjigang siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

4. Peneliti 

Peneliti mendapatkan pengalaman biasa mempraktekan teori-teori 

konseling dengan menggunakan layanan penguasaan konten dengan teknik 

simulasi dengan tema meningkatkan perilaku gusjigang. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian tindakan bimbingan dan konseling yaitu “ 

Upaya Meningkatkan perilaku gusjigang siswa melalui layanan penguasaan 

konten denagan teknik simulasi pada siswa  XII MIPA 1 SMAN 1 Gebog Kudus. 

Maka dalam bahasan ini peneliti hanya menulis tentang upaya meningkatkan 

perilaku gusjigang siswa melalui layanan penguasaan konten denagan teknik 

simulasi pada siswa XII MIPA 1 SMAN 1 Gebog Kudus. 

1.6 Defenisi Oprasional 

Sehubungan dengan judul penelitian meningkatkan perilaku gusjigang 

melalui layanan penguasaan konten dengan teknik simulasi pada siswa XII MIPA 

1 SMAN 1 Gebog Kudus, maka definisi operasionalnya sebagai berikut:  

1.6.1 Perilaku Gusjigang 

Perilaku gusjigang merupakan sebuah falsafah yang ada di dalam 

kepribadian/karakter, diajarkan oleh Sunan Kudus kepada masyarakat Kudus 

kulon untuk berperilaku “bagus” yang mempunyai ahlak mulia, “ngaji” menguasi 
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ilmu pengetahuan baik secara agama dan umum, serta pandai dalam bidang 

ekonomi yaitu berdagang. 

Dengan memiliki perilaku gusjigang siswa dapat memiliki perilaku yang 

bagus, pintar, dan produktif. Jadi, perilaku gusjigang dapat terbentuk di dalam diri 

siswa itu sendiri, maka diharapkan siswa mampu memiliki perilaku gusjigang 

untuk memperoleh hasil maksimal. Menjadikan diri seseorang yang luar biasa 

memiliki tingkahlaku yang berakhlak mulia, berwawasan tinggi dan pinter 

berdagang. Indikator dalam perilaku gusjigang antara lain: 1. Siswa sudah 

memahami filosofi dan berperilaku gusjigang dalam kehidupan sehari-hari, 2. 

Siswa bisa menerapkan perilaku akhlak mulia di sekolah 3. Siswa berperilaku 

sopan di lingkungan sekolah, 4. Siswa bersemngat saat menuntut ilmu, 5. Siswa 

bersemangat saat membaca buku, 6. Siswa mengetahui cara berwirausaha,. 

1.6.2 Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Simulasi  

Layanan penguasaan konten merupakan suatu proses pemberian bantuan 

yang diberikan oleh guru pembimbing kepada klien/konseli pada waktu yang 

sama. Dengan pola kelompok yang diatur sesuai dengan kebutuhan bimbingan 

ataupun secara klasikal pada waktu siswa atau klien berada di sekolahan. Layanan 

penguasaan konten dilaksanakan dengan cara seorang penelitian memberikan 

suatu materi atau konten kepada peserta didik. 

Peneliti dengan menggunakan teknik simulasi adalah sebuah cara peneliti 

dengan menggunakan suatu teknik yang dipraktekkan oleh siswa secara langsung 

untuk melihat seberapa besar kemampuan yang dimiliki siswa itu sendiri. 
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Pada saat layanan penguasaan konten yang dilaksanakan di dalam kelas 

dengan teknik simulasi, semua siswa diharapkan antusias mengikuti layanan 

tersebut dengan baik. Layanan penguasaan konten ini bertujuan agar siswa dapat 

menerapkan materi yang telah disampaikan didalam kelas. Dengan adanya media 

pendukung dalam layanan penguasaan konten ini bertujuan agar materi yang telah 

disampaika bisa mudah dipahami karena siswa secara langsung bisa mempratekan 

seacara individu terkait dengan materi yang disampaikan oleh peneliti. Jadi , siswa 

akan lebih mudah menerapkan dan melaksanakan penegtahuan yang di dapatakan 

dalam mengikuti layanan penguasaan konten kedalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pelaksanaan layanan penguasaan konten dengan teknik simulasi peneliti 

melaksanakan sesuai dengan prosedur tahapan, dengan kegiatan tahapan  layanan 

penguasaan konten sebagai berikut: 1. Perencanaan, 2. Mengorganisasikan unsur-

unsur dan sasaran layanan, 3. Pelaksanaan, 4. Penelitian, 5. Tindakan Lanjut dan 

Laporan  

Kegiatan layanan penguasaan konten teknik simulasi peneliti 

melaksanakan sesuai dengan prosedur tahapan, seluruh proses pelaksanaan teknik 

simulasi berada pada tahap layanan penguasaan konten tahap pelaksanaan. 

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan teknik simulasi sebagai berikut: 1. 

Menetapkan topik simulasi yang diarahkan oleh guru, 2. Menetapkan kelompok 

dan topik-topik yang akan di bahas. 3. Simulasi diawali dengan petunjuk dari guru 

tentang prosedur, teknik, dan peran yang diamankan, 4. Proses pengamatan 

terhadap proses, peran, teknik, dan prosedur dapat dilakukan dengan diskusi, 5. 

Kesimpulan dan saran dari kegiatan simulasi. 
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Peneliti melakukan penelitian dengan cara melihat antusias siswa pada 

saat mengikuti layanan penguasaan konten tersebut. Dalam layanan tersebut, 

materi yang disampaikan mengenai “Perilaku Gusjigang”. Materi itu mencakup 

beberapa hal yang terkait dengan ke bagusan sikap, keluasan penegtahuan umum, 

dan pintar berdagang. Dengan diberikannya materi tersebut, siswa akan lebih 

mengetahui manfaat dari menerapkan gusjigang  di dalam kehidupan sehari-hari. 

Karena gusjigang bisa berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari di sekolah dan 

di masayarakat luas. 

Peneliti mendefinisikan kegiaatan layanan penguasaan konten dengan 

teknik simulasi yang terkait dengan materi “Perilaku Gusjigang” untuk mengajak 

siswa antusias mengikuti layanan tersebut. Sehingga siswa akan lebih mudah 

menerapkan gusjigang dalam kehiduapan sehari-hari. Karean di dalam layana 

penguasaan konten tersebut, peneliti memberikan stimulus kepada siswa, sehingga 

siswa akan lebih mudah memahami materi yang disamapaikan. Jadi, layanan dan 

materi yang disampaikan tersebut dapat bermanfaat untuk siswa untuk 

menerapkan gusjigang di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. 

Yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah layanan penguasaan 

konten dengan teknik simulasi yang dilakukan peneliti dan diberikan kepada 

siswa kelas XII MIPA 1 SMA N 1 Gebog Kudus, agar dapat meningkatkan 

“Perilaku Gusjigang” siswa di sekolah dalam mengikuti kegiatan belajar di 

sekolah dan bersosialisasi di masyarakat. Jadi, layanan penguasaan konten dengan 

teknik simulasi diberikan untuk meningkatkan prilaku gusjigang siswa. 


