
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bimbingan dan konseling merupakan layanan yang tak terpisahkan dari 

sistem pendidikna nasional. Dalam sistem pendidikan Indonesia, pengertian 

bimbingan dapat dilihat antara lain dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 

1989 tentang Sistem Pendidkan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 

dan Nomor 29 Tahun 1990 masing – masing tentang Pendidikan Dasar dan 

Pendidkan Menengah. Dalam praktiknya, khususnya di sekolah, bimbingan dan 

konseling diperlakukan sebagai dua metode atau pendekatan yang saling 

melengkapi dan hampir tidak dapat terpisahkan.   

Secara umum, tujuan layanan bimbingan dan konseling adalah membantu 

peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya serta memilih dan 

menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karier yang 

sesuai dengan tuntutan kerja. Secara khusus layanan bimbingan dan konseling 

bertujuan untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan 

perkembangan yang meliputi aspek pribadi – sosial, belajar, dan karier.  

Sekolah merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar 

mengajar bagi para pendidik serta menjadi tempat memberi dan juga menerima 

pelajaran sesuai dengan bidangnya. Sekolah juga menjadi tempat untuk mendidik 

peserta didik dengan maksud untuk memberikan ilmu yang diberikan supaya 

mereka mampu menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan juga negara.
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Untuk memperlancar proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, sekolah 

mempunyai sebuah aturan yang dikenal sebagai tata tertib untuk mendisiplinkan 

semua anggota yang ada di lingkungan sekolah tersebut.  

Di sekolah tidak pernah lepas dari yang dinamakan disiplin dan peraturan 

tata tertib yang harus dipatuhi seluruh anggota masyarakat yang tinggal 

didalamnya, baik itu kepala sekolah, pegawai yang bekerja di sekolah, guru-guru, 

dan siswa yang belajar di sekolah tersebut. Maka untuk itu kita sebagai manusia 

yang senantiasa hidup dengan penuh peraturan harus lebih peduli terhadap aturan 

yang diberlakukan dimanapun kita berada, kita harus memiliki kedisiplinan yang 

baik. Karena kedisiplinan itu merupakan kunci dari kesuksesan, maka dari itu 

mulai dari awal kita di didik dan harus membiasakan diri peduli, serta patuh dan 

taat terhadap peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Disiplin juga sangat penting khususnya bagi perkembangan siswa dan 

diperlukan supaya mereka dapat belajar dan berperilaku dengan cara yang dapat 

diterima lingkungan dimana ia berada. Kedisiplinan merupakan kepatuhan 

terhadap peraturan yang berlaku, terutama di lingkungan sekolah (Hurlock 1969: 

82). Beberapa literatur memberikan beberapa strategi dalam menangani masalah 

perilaku siswa di dalam kelas. Dengan berdisiplin, rasa malas, tidak teratur dan 

menentang akan dapat diatasi, sehingga siswa menyadari bahwa dengan disiplin 

akan mempermudah kelancaran proses pendidikan, dan suasana belajar yang 

kondusif, serta mereka akan menunjukkan perilaku disiplin yang tinggi dalam 

dirinya. 
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Membahas tentang kedisiplinan di atas peneliti menemukan beberapa di 

SMK YPSEI Palangka Raya, menunjukkan perilaku pada tata tertib sekolah yang 

rendah dalam pengamatan yang dilakukan peneliti selama kegiatan PPL dan 

wawancara sesama guru PPL. Padahal setiap pagi dan setelah literasi berlangsung 

kepala sekolah dan guru piket sudah mensosilalisasikan tentang disiplin tata tertib 

sekolah, akan tetapi masih ada saja siswa yang melakukan pelanggaran dan tidak 

menaati tata tertib yang ada di sekolah SMK YPSEI. Guru sudah memberikan 

bimbingan dan sanksi terhadap siswa yang melanggar disiplin tata tertib tersebut 

akan tetpi masih ada beberapa siswa, yaitu 4 siswa masih menunjukan perilaku 

yang kurang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan atau tata 

tertib yang berlaku di sekolah. Hal itu terlihat dari  

- Perilaku siswa seperti siswa datang terlambat dan tidak sesuai dengan jam 

sekolah dan kegiatan pembelajaran di sekolah, karena tidur terlalu malam 

dan akibatnya bangun kesiangan.  

- Siswa berpakaian tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

sekolah dan sebagainya, Seperti baju dikeluarkan dan tidak mau dirapikan. 

- Membolos pada jam pelajaran. Karena di sekolah ada larangan siswa 

meninggalkan sekolah selama kegitan belajar pada jam efektif tanpa izin. 

- Tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu.karena di seoklah peserta 

didik diwajibkan melaksanakan dan menyelesaikan tugas – tugas yang 

diberikan oleh guru/kepala sekolah. 

- sering tidur di dalam kelas saat pelajaran berlangsung. Yang tentu saja 

kegiatan tersebut mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung. 



4 
 

 
 

- Suka membuat keributan di dalam kelas. Dan hal itu tentu mengganggu 

proses belajar dan mengajar di kelas. 

- Suka ijin pada jam pelajaran berlangsung dan tidak kembali ke kelas lagi. 

Dan jika siwa tidak kembali ke kelas atau ke sekolah siswa tersebut 

dianggap membolos. 

- Kurang memperhatikan guru pada saat jam pelajaran berlangsung. 

- Siswa laki – lakinya berambut gondrong dan tidak sesaui dengan tata tertib 

sekolah. Karena siswa laki - laki diwajibkan berambut pendek dan rapi  

- membuang sampah sembarangan. Karena ada larangan untuk siswa 

membuang sampah sembarangan. 

 

perilaku kurang disiplin siswa diatas jika dibiarkan bisa menghambat 

proses pembelajaran. Siswa yang tidak menyadari pentingnya disiplin maka akan 

menganggap belajar merupakan hal yang tidak perlu, dengan berperilaku tidak 

disiplin ini akan menyebabkan siswa tidak bisa memahami dan menyesuaikan diri 

dengan tuntutan lingkungan. Kegiatan dan proses pendidikan akan terganggu 

karena siswa yang mempunyai tingkat disiplin yang rendah seperti cenderung 

senang memberontak, sering membuat masalah, mempengaruhi teman berbuat 

tidak baik, dan malas belajar. Suasana sekolah dan juga kelas menjadi kurang 

kondusif bagi kegiatan pembelajaran sehingga siswa terhambat untuk 

mengoptimalisasi potensi dan prestasinya, serta terhambat mencapai kesuksesan 

dalam belajar dan masa depannya. 
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Untuk mengatasi sikap disiplin yang kurang baik tersebut, maka siswa 

sebaiknya mempunyai keinginan untuk berubah. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut melalui layanan konseling. Karena 

Konseling adalah sebuah profesi yang sifatnya membantu (helping profession). 

Sebagai sebuah helping profession, konseling dilakukan dengan berbagai prosedur 

salah satunya adalah melalui prosedur konseling kelompok. Layanan konseling 

kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Konseling kelompok, menurut Pauline Harisson (2002:7) , adalah 

konseling yang terdiri dari empat sampai delapan konseli yang bertemu dengan 

satu sampai dua konselor. Dalam prosesnya, konseling kelompok dapat 

membicarakan beberapa masalah, seperti kemampuan dalam membangun 

hubungan dan komunikasi, pengembangan harga diri, dan keterampilan – 

keterampilan dalam mengatasi masalah. Konseling kelompok bersifat 

memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu dalam 

arti bahwa konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada 

individu untuk membuat perubahan – perubahan dengan memanfaatkan potensi 

secara maksimal sehingga dapat mewujudkan diri. 

Adapun pelaksanaan layanan yang akan digunakan di Sekolah untuk 

meningkatkan disiplin tata tertib sekolah tersebut adalah konseling kelompok 

pedekatan Behavioral. Karena konseling Behavioral dikenal juga dengan 

modifikasi perilaku yang dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk 

mengubar perilaku. Konseling pendekatan Behavioral (perilaku) merupakan 

pendekatan yang populer, menurut Krumboltz dan Thoresen (1976) antara lain 
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disebabkan oleh penekanan pendekatan ini terhadap upaya dalam melatih atau 

mengejar konseli tentang pengelolaan diri yang dapat digunakannya untuk 

mengendalikan kehidupannya, untuk menangani masalah masa kini dan masa 

datang, dan mampu berfungsi dengan memadai tanpa terapi yang terus menerus. 

Natawidjaja (2009: 206) menyebutkan bahwa asumsi pokok dari pendekatan ini 

adalah perilaku, kognisi, perasaan bermasalah itu semuanya terbentuk karena 

dipelajari, dan oleh karena itu semua dapat diubah dengan proses belajar yang 

baru atau belajar kembali. Disamping bersifat efisien juga secara tidak langsung 

siswa tersebut akan belajar untuk bersosialisasi dalam lingkup yang mungkin bisa 

dikatakan kecil. Layanan konseling itu sendiri adalah proses pemberian bantuan 

kepada siswa (klien) dalam hal pemecahan masalah. Dengan melihat ciri-ciri dan 

dampak dari rendahnya sikap disiplin siswa pada tata tertib sekolah diatas, maka 

perlu adanya cara maupun solusi untuk meningkatkan disiplin tersebut, oleh 

karena itu dalam hal ini konseling kelompok pendekatan Behavioral mempunyai 

beberapa teknik, dan salah satunya teknik Token Economy.  

Dengan menggunakan teknik Token Economy  dirasa tepat untuk 

membantu mengentaskan permasalahan disiplin siswa tersebut. Karena Token 

Economy adalah satu bentuk pengubahan perilaku yang dirancang untuk 

meningkatkan perilaku yang disukai dan mengurangi perilaku yang tidak disukai 

dengan menggunakan token atau koin(Ayllon, 1999). Seorang individu akan 

menerima token dengan segera setelah menampilkan perilaku yang disenangi, 

sebaliknya akan mendapat pengurangan token jika menampilkan perilaku yang 

tidak disukai. Token-token ini dikumpulkan dan kemudian dalam jangka waktu 
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tertentu dapat ditukarkan dengan hadiah atau sesuatu yang mempunyai makna. 

Secara singkatnya Token Ekonomy merupakan sebuah system reinforcement untuk 

perilaku yang dikelola dan diubah, seseorang mesti dihadiahi/diberikan penguatan 

untuk meningkatkan atau mengurangi perilaku yang diinginkan (Garry, 1999). 

Tujuan utama dari Ekonomi Token adalah meningkatkan perilaku yang disukai 

(baik) dan mengurangkan perilaku tidak disukai (Miltenberger, 2001). 

Bagaimanapun, tujuan ekonomi token yang lebih besar adalah mengajarkan 

tingkah laku yang tepat dan keterampilan sosial yang dapat dipergunakan dalam 

suatu lingkungan alamiah. Token Economy juga bisa digunakan pada individu 

atau dalam kelompok.  

Oleh karena permasalahan diatas itu peneliti tertarik dan memutuskan 

untuk melakukan penelitian yang judul “Konseling Kelompok Pendekatan 

BEHAVIORAL Tengan Teknik Token Economy Untuk Mengentaskan 

Permasalahan Disiplin Tata Tertib Sekolah Siswa SMK YPSEI Palangka Raya” 

 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka 

Penelitian ini difokuskan pada Konseling Kelompok Pendekatan BEHAVIORAL 

Dengan Teknik Token Economy Untuk Mengentaskan Permasalahan Disiplin Tata 

Tertib Sekolah Siswa Kelas XI SMK YPSEI Palangka Raya dan bagaimana hasil 

yang ingin di capai, serta faktor pendukung dan penghambatnya. 
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C. Rumusan Masalah 

Dari uraian fokus penelitian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil penggunaan layanan konseling kelompok pendekatan 

BEHAVIORAL dengan teknik Token Economy dalam Mengentaskan 

Permasalahan Disiplin Tata Tertib Sekolah Siswa Kelas XI SMK YPSEI  

Palangka Raya ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penggunaan Konseling Kelompok Pendekatan 

BEHAVIORAL Dengan Teknik Token Economy Mengentaskan 

Permasalahan Disiplin Tata Tertib Sekolah Siswa Kelas XI SMK YPSEI 

Palangka Raya. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep-konsep ilmu tentang 

bimbingan dan konseling.  
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Sekolah, Sebagai bahan masukan bagi guru mata pelajaran terkhusus 

untuk guru BK di SMK YPSEI Palangka Raya tentang kedisiplinan pada 

jam pelajaran berlangsung. 

b. Bagi siswa, sebagai bahan informasi tentang pentingnya meningkatkan 

kedisiplinan terutama dalam peraturan tata tertib yang berlaku di sekolah 

tersebut. 

c. Bagi peneliti, peneliti mampu menerapkan media yang sesuai kebutuhan 

siswa. Serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan lebih. 

 


