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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu kekuatan untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia sehingga dapat membangun bangsa indonesia semakin 

berintelektual tinggi. Usaha pendidikan ini untuk membantu pengembangan cipta, 

rasa dan karsa yang ada setiap manusia, sehingga mampu menghadapi tantangan 

sesuai dengan perubahan kehidupan lokal, nasional maupun kehidupan global. 

Kuntjoro (1976:147) mengatakan: 

“Pendidikan adalah proses atau usaha setiap bangsa yang tak terputus-putus 

sifatnya di dalam segala tingkat kehidupan manusia, sesuai dengan 

perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bertujuan untuk mencapai 

kesempurnaan dan kedewasaan pada manusia, agar dengan kesadaran dan ta 

nggung jawab dapat menghadapi pelbagai persoalan hidup”. 

Di sisi yang lain, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan menjelaskan bahwa, pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadiankecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Pendidikan juga merupakan suatu amanat dari Pembukaan Undang- 

Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 
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dan keadilan sosial. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan 

pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus dipahami sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari upaya pembentukan Negara Indonesia. Pendidikan merupakan 

elemen dasar dari pembangunan nasional yang mampu menghantarkan 

kesejahteraan bagi rakyat Indonesia (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). 

Guru merupakan seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, 

mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta 

melakukan evaluasi kepada peserta didik dan guru pula seorang yang telah 

mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan dan 

melatih peserta didiknya (Chairul Anwar: Tadris Jurnal Pendidikan Islam e-ISSN 

0853-6791 (Diakses pada 22- Maret-2021). Karena itu guru melakukan koordinasi 

dengan kedua orantua untuk membantu mengarahkan anaknya atau membantu 

mengingatkan jika ada tugas daring dimulai dari sekolah. 

Pada saat pemerintah memberikan surat edaran pada tanggal 02 Maret 

2020. pemerintah mengatakan kegiatan yang dilakukan diluar rumah sementara 

dikurangi apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Bertujuan untuk 

mengurangi aktifitas diluar agar mengurangi penyebaran covid-19 atu memutus 

mata rantai covid-19 terutama di bidang Pendidikan. Dalam memberikan 

pembelajaran siswa, pemerintah memberiakan keputusan untuk melakukan 

kegiatan pembelajaran daring dirumah. Pembelajaran ini memanfaatkan jaringan 
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internet yang dapat dilaksanakan dimanapun berada. Peserta didik mengerjakan 

tugas yang diberikan guru secara online dan mengumpulkan tugas sebagai 

tanggungjawab yang diberikan kepada peserta untuk melatih kedisipilan dalam 

mengerjakan tugas. Disiplin sangat berkaitan dengan belajar siswa yang memiliki 

disiplin tinggi akan membuat teratur dan terjadwal setiap mengerjakan tugas, 

sehingga apabila mendapatkan tugas dari sekolah cepat menyelesaikan dan tidak 

akan tertunda atau ketinggalan dalam mengumpulkan tugas.  

Di dalam pembelajaran sekolah sangat penting dalam memiliki 

kedisiplinan, karena dengan disiplin siswa akan mudah menggapai cita-cita yang 

diinginkan. Disiplin belajar dan mengerjakan tugas sangat penting bagi individu. 

Dalam pandangan islam juga mengajarkan kepada manusia tentang anjuran untuk 

menerapkan kedisiplinan diri di dalam berbagai aspek-aspek kehidupan. Aspek 

tersebut diantaranya bekerja, beribadah, belajar dan sebagainya. Adanya covid-19 

memaksa para siswa untuk belajar dengan jarak jauh atau dengan menggunakan 

teknologi informasi.  

Pembelajaran daring merupakan pengalaman dan pemanfaatan teknologi 

dalam hal positif serta mewujudkan tantangan guru di Abad-21 

(Sudarsiman,2015). Pembelajaran daring membawa perubahan dalam sistem 

pendidikan, materi yang akan diajarkan, pembelajaran yang dilakukan serta 

hambatan-hambatan yang dihadapi baik oleh guru, siswa dan penyelanggara 

pendidikan. Pembelajaran daring selain untuk memutus penyebaran Covid-19 

diharapkan mampu menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan kemandirian 

pembelajaran siswa. Materi pengetahuan yang lebih luas di dalam dunia internet 
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sehingga menimbulkan kekreatifan siswa dalam mengetahui ilmu pengetahuan. 

(Darmalaksana, Hambali, Masrur, & Muhlas: 2020).  

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh guru wali kelas XI MA 

Abadiyah ( 2021) menyatakan kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengerjakan 

tugas daring di rumah diantaranya: 

Masih merasakan kurangnya disiplin siswa dalam mengerjakan tugas 

daring, dikarenakan kurang adanya rasa tanggungjawab, pantauan dari 

keluarga dan kemampuannya dalam memahami pelajaran yang 

disampaikan. Apabila mereka mempunyai harapan, semangat dalam 

mengerjakan dan ingin mendapat nilai yang bagus, maka siswa akan disiplin 

mengerjakan setiap ada perintah dari bapak/ibu guru yang disampaikan. Itu 

semua masih ada keterpaksaan dalam diri masing-masing siswa. Agar 

mereka memperoleh nilai yang bagus dan selalu aktif dalam mengumpulkan 

tugas. Dikarenakan siwa disaat diberikan tugas untuk mengerjakan secara 

tidak langsung siswa memegang Hp dan siswa terkadang membuka aplikasi 

lain dulu diantarany aplikasi youtube, permainan atau game, dan bisa jadi 

membuka whatsapp. 

Gejala menurunnya prestasi siswa bisa dikarenakan salah satu masalah 

dalam belajar karena secara potensial mereka memiliki potensi belajar dana 

mengerjakan tugas yang lebih baik walaupun dalam pembelajaran daring. Gejala 

ini berkaitan dengan aspek motivasi, minat, sikap dan kebiasaan mengerjakan 

tugas. Golongan anak yang seperti ini harus ada perhatian kusus dari  guru 

bimbingan dan konseling di sekolah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pada tanggal 22 maret 2021 

tersebut ditunjukkan bahwa terdapat salah satu siswa MA Abadiyah Gabus yang 

bertempat tinggal di desa Kuryokalangan. Ada dua siswa yang kurang disiplin 

dalam mengerjakan tugasnya. Dari evaluasi konselor mengungkapkan bahwa ada 

beberapa keinginan ketika pada saat mengerjakan tugas, diantaranya bermain 
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game karena disaat memegang gadget ingin membuka aplikasi yang lain atau 

membuka youtube dan bisa juga ingin melihat kartun. Sehingga dalam 

mengerjakan tugas siswa tidak akan selesai mengerjakan tugas sekolah. 

Kebiasaan-kebiasaan siswa sering memilih terlambat untuk mengikuti 

kegiatan daring dan tidak merasa bersalah. Disaat guru meminta aktif saat 

pembelajaran daring, siwa tidak menghiraukan dan bahkan tidak mengerti arahan-

arahan dari guru disaat diberikan tugas. Sehingga siswa sulit sekali apabila 

dipanggil untuk memperlihatkan tugas yang dikerjakan dirumah maupun 

disekolah.   

Konseling Behavioral adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh 

guru BK kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan 

tingkah laku. Adapun kondisi awal siswa yang tidak disiplin dalam pembelajaran 

daring diantaranya: 

1. Siswa menunda-nunda mengerjakan tugas pembelajaran daring. 

2. Siswa kurang percaya diri dan tidak bertanggung jawab dengan tugasnya 

3. Siswa merasa ketergantungan bermain handphone 

4. Siswa tidak disiplin mengerjakan tugas pembelajaran daring 

5. Siswa kesulitan mengerjakan tugas pembelajaran daring dikarenakan tidak 

memerhatikan apa yang dijelaskan guru. 

Dengan kondisi awal dari siswa yang belum disiplin dalam mengerjakan tugas 

pembelajaran daring, maka konselor melakukan beberapa kriteria-kriteria yang 

membuat peserta didik untuk disiplin dalam mengerjakan tugas pembelajaran 

daring. 



6 
 

 
  

Kemudian peneliti akan wawancara langsung kepada guru-guru 

matapelajaran yang lain untuk ditemui.  Berdasarkan wawancara dengan guru, ia 

mengungkapkan bahwa peserta didiknya msih banyak yang belum mengumpulkan 

tugas. Disiplin dapat membantu anak dalam membiasakan diri melakukan hal-hal 

yang sesuai dengan aturan. Kedisiplinan ini agar anak-anak mau mengerjakan 

yang diberikan gurunya maupun orang tuanya.  

Menurut, Rosjidan (1994) Shaping adalah metode mengajarkan tingkah 

laku dengan terus menerus melakukan aproksimasi dan membuat rantai hubungan. 

Tingkah laku yang tidak pernah dimunculkan tidak dapat direinfors. Karena itu 

dalam mengajarkan tingkah laku yang dikendakiharus direinfors. Shaping 

dilakukan melalui sejumlah pendekatan bengasur, dimana dalam proses itu ada 

tingkah laku yang direinfors ada yang tidak. Melalui aproksimasi ini tingkah laku 

secara bertahap menjadi didekati sehingga akhirnya dapat dibentuk tingkah laku 

yang diharapkan. 

Untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas peneliti 

memberikan layanan konseling dengan shaping. Konseling behavior adalah proses 

(bantuan) yang diberikan oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan 

pendekatan-pendekatan tingkah laku (behavior), dalam hal pemecahan masalah-

masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai 

oleh diri konseli. Konseling behavioral merupakan suatu proses membantu orang 

untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan 

tertentu (Surya, 2003:64). 
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Menurut Miltenberger (2008:186),“Shaping menggunakan different 

reinforcement yang didalamnya melibatkan prinsip dasar dari reinforcement dan 

extinction”. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan teknik shaping 

merupakan prosedur behavioral untuk membentuk tingkah laku target (target 

behavior) dengan memberikan reinforcement pada perilaku yang mendekati target 

sehingga teratasi melalui konseling behavioral yang menggunakan teknik 

shaping. 

Konseling behavior merupakan suatu teknik terapi dalam konseling yang 

berdasarkan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk 

membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya 

melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Behavior berpandangan, 

pada hakikatnya kepribadian manusia adalah perilaku. Di mana perilaku tersebut 

merupakan hasil dari bentukan pengalaman interaksi individu dengan lingkungan 

sekitarnya. Dalam pelaksanaan konseling behavior juga dikenal berbagai teknik di 

dalamnya. Salah satunya adalah teknik shaping. 

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik dalam melakukan 

penelitian dengan judul Implementasi Konseling Behavior dengan Teknik 

Shaping Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Siswa dalam Mengerjakan Tugas 

Pembelajaran Daring Pada Siswa Kelas XI MA Abadiyah Gabus.  

1.2. Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah bentuk pelaksanaan konseling behavior  dengan 

menggunakan teknik shaping. Di sinilah peran konseling behavior teknik shaping 
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dibutuhkan untuk membentuk perilaku baru. Teknik shaping dipilih Untuk 

memulai shaping terlebih dahulu mengidentifikasi perilaku saat ini yang akan 

menjadi perkiraan dari perilaku sasaran, yang disebut dengan starting behavior 

atau perkiraan awal. 

1.2.2. Lokus Penelitian  

Lokus penelitian adalah meningkatkan kedisiplinan siswa dalam 

mengerjakan tugas pembelajaran daring oleh beberapa siswa yang berinisial Si A 

dan Si B. Penelitian ini dilaksanakan di Ma Abadiyah Gabus, Kecamatan Gabus, 

Kabupaten Pati. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa rumusan masalah yang dapat 

disampaikan. Untuk melihat lebih jauh dalam Teknik shapping untuk 

meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengerjakan tugas pembelajaran daring 

pada seorang anak siswa kelas XI MA ABADIYAH Gabus sebagai berikut: 

1. Faktor apa sajakah yang menyebabkan siswa kurang disiplin dalam 

mengerjakan tugas pembelajaran daring? 

2. Apakah kedisiplinan siswa dapat meningkatkan pembelajaran daring 

melalui konseling behavior dengan teknik shapping? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana rumusan masalah yang disusun di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Menemukan faktor penyebab siswa kurangnya disiplin dalam 

pembelajaran daring. 
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2. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam pembelajaran daring melalui 

konseling behavior dengan teknik shaping 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis, adapun perinciannya sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah 

keilmuan Bimbingan Konseling. Khususnya berkaitan dengan meningkatkan 

kedisiplinan mengerjakan tugas pembelajaran daring pada siswa kelas XI MA 

Abadiyah Gabus. 

2. Secara Praktis 

1) Manfaat bagi penelitian peserta didik 

Agar dapat meningkatkan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas daring 

dari sekolah dalam layanan konseling behavioral dan menggunakan 

teknik shaping. 

2) Manfaat bagi guru BK atau konselor 

Agar dapat menambah wawasan guru pembimbing dalam melaksanakan 

konseling behavioral di rumah, terkait untuk meningkatkan mengerjakan 

tugas dirumah 

3) Manfaat bagi sendiri 

Dapat menambah pengetahuan serta pengelaman tentang layanan 

konseling behavioral dalam meningkatkan kedisiplinan dalam 

mengerjakan tugas sekolah dalam pembelajaran daring dirumah. 
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1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah mengulas pemberian atau penerapan  

Konseling Behavior Teknik Shaping pada kedua konseling yang berinisial si A 

dan si B. Penelitian ini dilaksanakan di Ma Abadiyah Gabus, Kecamatan Gabus, 

Kabupaten Pati. 

 

 

  


