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  BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Dewasa ini perilaku sesuai norma dalam bersosialisasi dan berinteraksi 

haruslah dipahami di terapkan dalam kehidupan sehari-hari,terutama norma 

kesopanan. Indonesia dikenal dengan sikap ramah, sopan santun kepada orang 

lain hal ini di terapkan orang tua kepada ananya sejak dini, karena menjadikan 

anak yang mempunyai karakter kepribadian yang sopan akan menciptakan 

generasi membanggakan keluarga dan bangsa. 

Bedasarkan perkembangan fisik dan nonfisik yang di alami remaja, 

patutnya siswa usia remaja dapat berperilaku sesuai dengan norma kesopanan 

yang berlaku, seperti halnya ramah kepada orang lain, mengucapkan permisi 

ketika berjalan di depan orang lain dan tidak berkata kasar kepada orang lain,dan 

terutama mengerti bagaimana menghargai orang lain, menjadi pokok utama dalam 

menjalani kehidupan bermasyarakat. 

Dalam lingkup sekolah kenyataannya masih banyak siswa yang belum 

menerapkan norma kesopanan dalam berperilaku, hal ini dapat dilihat bagaimana 

siswa berbicara dengan dengan orang lain, sikap di sekolah yang suka gaduh dan 

juga cara berpakaian yang tidak sesuai, pertama harusnya menghargai diri sendiri, 

misal berpenampilan rapi termasuk bentuk menghargai diri sendiri, semestinya 

jika menghargai diri sendiri tentu dapat menghargai orang lain. 
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Tidak semua siswa usia remaja mampu memahami dan menerapkan norma 

kesopanan dalam dirinya, akan tetapi ada juga siswa yang memahami dan 

menerapkan norma kesopanan dalam berperilaku sehari hari, karena setiap 

individu memiliki karkter yang berbeda, pembentukkan karakter dalam lingkup 

sekolah sangatlah penting, untuk menumbuhkan rasa saling hormat menghormati 

terhadap guru maupun teman sebaya. 

Pengertian kesopanan secara umum adalah peraturan sosial yang 

mengarah ke hal-hal berkenaan dengan cara seseorang bertingkah laku wajar 

dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan juga dapat berarti norma yang 

timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri dalam mengatur pergaulan 

sehingga setiap anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat 

pelanggaran norma kesopanan adalah mendapatkan celaan, kritik dan pengucilan, 

oleh sebab itu angar seseorang tidak mendapatkan celaan apa lagi pengecualian 

seseorang harus mampu bersosialisasi sesuai dengan norma yang berlaku dan 

menghormati orang lain. Seseorang dikatakan sopan kerika mampu beradaptasi 

dengan lingkungan  dan bertingkahlaku sesuai norma kesopanan, ada beberapa 

norma kesopanan di Indonesia. Menurut Supriyanti sebagaimana dikutip oleh 

Wijaya, dkk (2016: 3-4) ciri kesopanan  sebagai berikut; 1) menghormati diri 

sendiri dan orang lain, 2) patuh terhadap guru dan orang tua, berbicara dengan 

baik dengan siapapun, 3) menyapa dengan ramah bila bertemu dengan guru, 4) 

tidak gaduh pelajaran berlangsung, 5) menaati peraturan yang ada disekolah. 
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Najibatun Nusuf (2017) Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan 

deskriptif, menggunakan konseling behavioristik dengan teknik aversi mampu 

meningkatkan kedisiplinan santri mengikuti sholat berjamaah pada santri di 

pondok pesantren burhanul hidayah krembung, sidoarjo. 

Berdasarkan hasil observasi di MA NU Ibtidaul Falah pada tanggal 16 

November 2017 di kelas XI masih banyak siswa yang dianggap kesopanan 

berperilakunya kurang, hal ini dapat dilihat dari cara berpakaiannya, kegaduhan 

yang sering terjadi didalam kelas, dan kata kotor yang sering terucap, tidak itu 

saja semua hal yang menyangkut tentang kesopanan berperilaku didalam sekolah 

juga terlihat dari bagaimana siswa mengikuti pelajaran dan juga bagaimana siswa 

saat berjalan di depan guru tidak menundukan kepala atau menyapa, sikap hormat 

menghormati harusnya sudah diterapkan pada dirinya sendiri. 

Masalah siswa dengan keadaan seperti ini merupkan salah satu dari tugas 

semua pihak sekolah yang terkait seperti kepala sekolah, guru bidang studi dan 

guru BK. Salah satu bantuan yang dapat diberikan oleh guru BK untuk 

meningkatkan kesopanan berperilaku adalah melalui model konseling behavior 

dengan teknik aversi. Corey (2009: 195) menyatakan bahwa behavior adalah suatu 

pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia yang dasarnya adalah tingkah 

laku itu tertib dan bahwa eksperimen yang di kendalaikan dengan cermat akan 

menyiapkan hukuman-hukuman yang mengendalikan tingkah laku. Komalasari 

dkk, (2011: 148) Bandura berpandangan bahwa manusia dapat berfikir mengatur 

tingkah lakunya sendiri, manusia dan lingkungan saling mempengaruhi dan fungsi 
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kepribadian melibatkan interaksi satu orang dengan orang lain. Yang artinya 

manusia mampu merubah tingkah lakunya sendiri dan orang lain. Sedangkan 

Teknik Aversi, merupakan teknik yang bertujuan untuk meredakan gangguan 

behavioral yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku sistomatik 

dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak 

diinginkan terhambat kemunculannya,dalam teknik ini meminimalkan hukuman 

dan memberi alternative lain ,seperti reinforcement positif dan covert senzitisation 

untuk menghilangkan perilaku yang tidak di inginkan, Komalasari dkk (2011: 

191-192) 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merasa 

penting untuk melakukan penelitian tentang “Meningkatkan Kesopanan 

Berperilaku Menggunakan Konseling Behavior Dengan Teknik Aversi Pada 

Siswa MA NU Ibtidaul Falah Tahun Ajaran 2017/2018” 

1.2 Fokus Dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian disini yakni mengenai kesopanan berperilaku siswa. 

Seseorang yang menerapkan kesopanan berperilaku akan mendapatkan respon 

positif dari lingkungan dan di segani orang lain, dan menjadi pribadi yang lebih 

baik. Dalam penelitian kali ini menggunakan konseling behavior dengan teknik 

aversi untuk meningkatkan kesopanan berperilaku siswa. 
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1.2.2 Lokus Penelitian 

Pada penelitian ini lokasi atau tempat penelitian adalah sekolah MA NU 

Ibtidaul Falah dengan sasaran Siswa Kelas XI sebagai objek, konsep behavioristik 

memandang perilaku manusia sebagian besar dari proses belajar yang di terima 

dari pengalaman dan lingkungan,pengalaman yang tidak baik akan menimbulkan 

perilaku yang tidak baik juga, seperti halnya tidak menerapkan sopan santun 

dalam berperilaku,peneliti bertujuan mengubah perilaku-perilaku siswa yang tidak 

sesuai yang di terimanya, menggunakan pendekatan behavior dengan 

menggunakan teknik aversi dalam mengubah perilaku siswa yang tidak 

sesuai.dalam hal ini permasalahan yang di entaskan adalah kurangnya kesopanan 

berperilaku. 

1.3  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan dapat di rumuskan 

masalah utama dalam penelitian ini meliputi : 

1.3.1 Apa penyebab kurangnya kesopanan berperilaku siswa di sekolah. 

1.3.2 Bagaimana penerapan konseling behavior dengan teknik aversi dapat 

meningkatkan kesopanan berperilaku siswa di sekolah. 

1.4 Tujuan Penelitaian 

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

1.4.1 Untuk menemukan faktor penyebab kurangnya kesopanan berperilaku 

siswa di sekolah, kelas XI, MA NU Ibtidaul Falah, Samirejo, Dawe, 

Kudus sebelum dilakukan konseling behavior menggunakan teknik aversi. 
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1.4.2 Untuk mengetahui peranan layanan konseling behavior dengan teknik 

aversi untuk meningkatkan kesopanan berperilaku siswa. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu bimbingan 

dan konseling, khususnya bagi konselor sekolah dalam menangani kesopanan 

berperilaku siswa di sekolah serta dapat memberi pengayaan teori, khususnya 

yang berkaitan dengan kesopanan berperilaku siswa di sekolah. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Siswa  

 Siswa mengetahui kerugian yang didapat dari kurangnya kesopanan 

berperilaku siswa di sekolah, maka maka hal ini sebagai masukan dakam 

membantu siswa dalam meningkatkan kesopanan berperilaku melalui layanan 

konseling behavior. 

1.5.2.2 Bagi Konselor 

 Sebagai acuan dalam membantu meningkatkan kesopanan berperilaku 

siswa di sekolah melalui bimbingan kelompok dengan teknik diskusi di sekolah. 

1.5.2.3 Bagi Peneliti 

 Penelitin ini dimaksudkan dapat meningkatkan kemampuan sebagai guru 

BK dalam memberikan layanan bimbingan kelompok dengan tehnik diskusi 
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terhadap kesopanan berperilaku, sekaligus sebagai bekal dalam mengembangkan 

karir sebagai guru BK. 

1.5.2.4 Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai pedoman kebijakan untuk pelaksanaan Bimbingan konseling di 

sekolah dalam pelayanannya kepada siswa yang tidak menerapkan kesopanan 

berperilaku siswa di sekolah dan sebagai bahan masukan dalam membantu siswa 

untuk meningkatkan kesopanan berperilaku dalam bersosialisasi dan berinteraksi 

menggunakan layanan konseling behavior dengan teknik aversi. 

1.6 Ruang lingkup Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI, MA NU Ibtidaul Falah, 

Samirejo, Dawe, Kudus. Namun tidak semua dijadikan partisipan, hanya beberapa 

siswa yang kurung atau tidak menerapkan kesopanan berperilaku yang akan 

ditingkatkan menggunakan layanan konseling behavior dengan teknik aversi. 

Kesopanan siswa di sekolah yang kurang sangatlah mempengarui individu dalam 

mencapai tujuan dalam bermasyarakat nantinya. Peneliti  menerapkan konseling 

behavior untuk meningkatkan kesopanan berperilaku individu agar nantinya dapat 

mencapai tujuan dari bermasyarakat itu sendiri, selain konseling behavior peneliti 

juga menggunakan teknik aversi untuk menghilangkan kebiasaan buruk individu 

dan merubah pola pikir agar mengarah ke tujuan dan hal-hal yang baik. 


