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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelanggaran terhadap tata tertib memang banyak dijumpai di sekolah 

sekolah yang umumnya dilakukan oleh para siswa. Pelanggaran adalah tindakan 

menyalahi aturan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja. Sedangkan 

menurut Tarmidzi (2008) pelanggaran adalah “Tidak terlaksananya peraturan atau 

tata tertib secara konsisten akan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya 

berbagai bentuk dan kenakalan yang dilakukan siswa, baik di dalam maupun di 

luar sekolah”. Dari pernyataan Tarmidzi dapat diketahui bahwa terdapat berbagai 

macam bentuk pelanggaran di sekolah, misalnya terlambat datang ke sekolah, 

membolos, berkelahi, tidak mengenakan segaram sesuai aturan, tidak menaati 

peraturan sekolah dsb.  

Menurut tim penyusun kamus pusat bahasa (2008: 803) terlambat adalah 

lewat dari batas waktu yang telah ditentukan. 

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa datang terlambat 

merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum dan sering kali 

dijumpai di sekolah-sekolah. Datang terlambat ke sekolah memang bukan 

termasuk pelanggaran yang sangat berat seperti mencuri atau membunuh, namun 

jika tidak segera diatasi dan ditindak lanjuti akan berdampak negatif bagi 

perkembangan dan prestasi belajar siswa. 
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Maka yang dimaksud siswa terlambat datang ke sekolah ialah seorang 

siswa yang berangkat ke sekolah lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh 

pihak sekolah. Misalnya peraturan sekolah menerapkan jam masuk sekolah pukul 

06.45 tetapi siswa datang pukul 06.50 berarti siswa tersebut termasuk terlambat 

masuk sekolah. 

Perilaku terlambat masuk sekolah merupakan hal yang sering kali kita 

jumpai di setiap sekolah. Salah satunya di SMKN 2 Pati yang membiasakan siswa 

siswinya untuk selalu disiplin dalam menaati peraturan sekolah. Semua siswa 

harus datang ke sekolah pukul 06.45 jika lebih dari itu siswa termasuk terlambat 

masuk sekolah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Bimbingan dan Konseling 

yang dilakukan peneliti pada tanggal 22 Januari 2019  ada beberapa siswa yang 

sering terlambat masuk sekolah , dan diantara mereka yang paling banyak adalah 

siswa kelas XII D3. Pada saat ditanya mereka menjawab dengan berbagai alasan 

keterlambatan, seperti bangun kesiangan, ban bocor saat berangkat ke sekolah, 

menunggu dijemput oleh temannya, tidak suka dengan mata pelajarannya, belum 

menyiapkan tugas rumah, fotocopy tugas,dan masih banyak lagi. Alasan-alasan 

seperti itu yang sering kali dikemukakan oleh siswa yang terlambat masuk 

sekolah. Siswa yang terlambat masuk sekolah merupakan sesuatu hal yang 

merugikan bagi dirinya sendiri. Karena dengan keterlambatannya masuk sekolah 

siswa tidak bisa mengikuti pelajaran beberapa menit bahkan mungkin beberapa 

jam, hal itu juga bisa mengganggu fokus temannya pada saat akitifitas belajar 
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mengajar sedang berlangsung jika siswa yang terlambat baru masuk ke dalam 

kelas.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2019 

diketahui bahwa siswa yang terlambat masuk sekolah diberi sanksi seperti push 

up, squat jump, lari mengelilingi lapangan, dan membersihkan lingkungan 

sekolah. Setelah selesai siswa tersebut mengisi buku keterlambatan menurut 

jurusan dan kelas mereka masing-masing. Sebelum siswa yang terlambat tersebut 

kembali ke kelasnya, guru BK memberikan masukan dan nasihat untuk mereka 

agar bisa lebih mengatur waktu dan tidak mengulangi keterlambatanya masuk 

sekolah. Tetapi sanksi tersebut tidak memberikan efek jera bagi siswa, karena 

sering kali masih ada yang mengulangi keterlambatan masuk sekolah. Hal ini 

tidak boleh dibiarkan secara terus menerus sehingga pembinaan oleh guru 

bimbingan dan konseling diperlukan untuk dapat menangani lebih lanjut agar 

siswa tidak terus menerus terlambat masuk sekolah, karena pada akhirnya akan 

menjadi budaya yang kurang baik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. 

Dari pengamatan gejala-gejala tersebut sangat mengganggu siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar karena keterlambatannya membuat siswa tidak dapat 

mengikuti pelajaranpertama dan juga mengganggu fokus temannya jika siswa 

yang terlambat baru masuk kelas. Pihak guru BK sudah berupaya menangani 

permasalahan tersebut dengan melakukan konseling individu, tapi teknik itu 

kurang sesuai sehingga dampaknya kurang optimal bagi siswa. Maka dari itu 

peneliti bermaksud mengangkat permasalahan siswa yang terlambat masuk 

sekolah. Peneliti menawarkan solusi untuk mengatasi siswa yang terlambat masuk 
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sekolah yaitu menggunakan penerapan konseling behavioristik menggunakan 

teknik kontrak perilaku. 

Untuk mengatasi siswa yang sering terlambat masuk sekolah, peneliti 

menggunakan penerapan pendekatan behavioristik dengan teknik kontrak 

perilaku. Pendekatan ini dipilih karena memiliki keunggulan yaitu mampu 

menciptakan kondisi yang baru untuk belajar siswa.  

Pihak sekolah dan guru BK sudah berupaya menangani permasalahan 

siswa menggunakan konseling individu. Segala sanksi dan teknik sudah dilakukan 

namun kurang sesuai sehingga dampak yang dirasakan siswa belum terlalu 

optimal. Maka dari itu, peneliti berusaha mengatasi permasalahan siswa terlambat 

masuk sekolah. Solusi yang ditawarkan peneliti untuk mengatasi siswa yang 

terlambat masuk sekolah adalah melalui penerapan konseling behavioristik teknik 

kontrak perilaku. 

Peneliti memilih konseling individu karena dengan tatap muka antara 

siswa dan peneliti merupakan cara efektif untuk menangani permasalahan siswa 

yang terlambat masuk sekolah. Peneliti menggunakan pendekatan behavioristik 

karena mempunyai keunggulan membantu siswa mempelajari tingkah laku yang 

baru juga memecahkan masalahnya. Tujuan konseling behavioristik yaitu 

mengubah perilaku maladaptif dan diganti dengan perilaku adaptif yang 

diinginkan siswa.  

Beberapa pendapat para ahli antara lain:  

 Menurut Komalasari, Wahyuni, dan Karsih (2014: 152) pendekatan 

behavioristik didasarkan pada pandangan tentang tingkah laku manusia yang 

menekankan pada pentingnya pendekatan yang sistematik dan terstruktur pada 
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konselingnya. Proses belajar tingkah laku yakni melalui kematangan dan belajar. 

Selanjutnya tingkah laku lama dapat digantikan dengan tingkah laku baru.  

 

Dalam pandangan behavioristik, kepribadian manusia itu hakikatnya 

adalah perilaku. Perilaku di bantuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya 

berupa interaksi antara individu-individu dengan lingkungan sekitarnya. Tidak 

ada manusia yang sama, karena kenyataannya manusia memiliki pengalaman 

yang berbeda dalam kehidupannya (Latipun, 2010).  

Peneliti memilih salah satu teknik yang ada dalam pendekatan 

behavioristik yaitu tenik kontrak perilaku. Kontrak perilaku ialah proses konseling 

dengan merubah tingkah laku klien yang bersedian untuk diarahkan pada 

perubahan tingkah laku yang lebih baik.  

Menurut Ratna (2012:66) “ kontrak perilaku merupakan persetujuan dan 

hasil kesepakatan oleh dua orang atau lebih (konselor dan klien) yang bertujuan 

untuk mengubah perilaku klien dan bila klien mampu mengubah perilakunya, 

maka klien akan menerima reward ”.  Konselor dan klien dapat memilih perilaku 

yang realistik dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Setelah perilaku 

dimunculkan maka ganjaran dapat diberikan pada klien. Dalam hal ini pemberian 

ganjaran lebih dipentingkan daripada pemberian hukuman. 

 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul “Mengatasi Siswa Sering Terlambat Masuk Sekolah dengan 

Konseling Behavioristik Teknik Kontrak Perilaku untuk Siswa Kelas XII D3 

SMKN 2 Pati”. 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka variabel dalam 

peneliti ini diganti dengan fokus masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian 

berisikan tentang pembatasan masalah yang telah diteliti oleh peneliti pada subjek 
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yang dipilih.Sugiono (2012: 285) fokus adalah batasan masalah dalam penelitian 

kualitatif yang berisikan pokok masalah yang masih bersifat umum. 

Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengatasi siswa yang sering 

terlambat masuk sekolah dengan menggunakan konseling behavioristik tenik 

kontrak perikalu untuk siswa kelas XII D3 SMKN 2 PATI. Terlambat masuk 

sekolah merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum dan sering 

kali dijumpai di sekolah-sekolah. Terlambat masuk sekolah memang bukan 

termasuk pelanggaran yang sangat berat seperti mencuri atau membunuh, namun 

jika tidak segera diatasi dan ditindak lanjuti akan berdampak negatif bagi 

perkembangan dan prestasi belajar siswa tersebut. Pemberian teknik kontrak 

perilaku diharapkan dapat membantu konseli dalam mengatasi masalah siswa 

yang sering terlambat masuk sekolah.  

1.2.2 1.2.2 Lokus Penelitian  

Lokus penlitian yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan tempat 

penelitian. Penelitian yang berjudul “Mengatasi Siswa Sering Terlambat Masuk 

Sekolah dengan Konseling Behavioristik Teknik Kontrak Perilaku untuk Siswa 

Kelas XII D3 SMKN 2 Pati” akan dilakukan di SMKN 2 Pati kelas XII D3 yang   

bertempat di Jalan Gembong Kilometer 4 Rendol, Kota Pati, Jawa Tengah.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan siswa sering terlambat masuk 

sekolahpada siswa kelas XII D3 SMKN 2 Pati? 
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2. Bagaimanamengatasi siswa yang terlambat masuk sekolah untuk siswa 

kelas XII D3 SMKN 2 Pati melalui konseling behavioristik teknik kontrak 

perilaku? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan siswa yang sering terlambat 

masuk sekolahpada siswa kelas XII D3 SMKN 2 Pati. 

2. Untuk mengatasi masalah siswa yang sering terlambat masuk sekolah pada 

siswa kelas XII D3 SMKN 2 PATI dengan menggunakan konseling 

behavoiristik teknik kontrak perilaku.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan 

memberikan masukan bagi ilmu Bimbingan dan Konseling, khususnya bagi 

konselor sekolah dalam menangani siswa yang sering terlambat masuk 

sekolah. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian 

tersebut, maka diharapkan hasil penelitiannya ini dapat digunakan bagi. 

1. Bagi kepala sekolah, mendapatkan informasi dalam penentu kebijakan 

pelaksaan bimbingan dan konseling di lingkungan sekolah. 

2. Bagi konselor sekolah, dapat membantu mengatasi masalah siswa yang 

dialaminya sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang baik dan bisa 
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menjalani proses belajar secara mudah, efektif, dan bisa di terima di 

lingkungan sekolah.   

3. Bagi siswa, mampu memanfaatkan konseling behavioristik dengan teknik 

kontrak perilaku dalam mengatasi siswa yang sering terlambat masuk 

sekolah. 

4. Bagi peneliti, memperoleh pengalaman dan menambah pengetahuan 

tentang pendekatan behavioristik dengan teknik kontrak perilaku untuk 

mengatasi siswa yang sering terlamba masuk sekolah. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian “Mengatasi Siswa Sering Terlambat 

Masuk Sekolah dengan Konseling Behavioristik Teknik Kontrak Perilaku untuk 

Siswa Kelas XII D3 SMKN 2 Pati”. Maka ruang lingkup ini membahas tentang 

siswa yang sering terlambat masuk sekolah dan konseling behavioristik teknik 

kontrak perilaku. 


