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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi seakan tidak 

pernah surut dari peradaban zaman, hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan dan 

teknologi informasi telah memberikan banyak maanfaat dalam kemajuan 

diberbagai aspek kehidupan. Penggunaan teknologi ini mampu dimanfaatkan oleh 

manusia dalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu 

pengetahuan, bahkan sebagai hiburan semata. Setiap inovasi yang diciptakan 

dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Sehingga 

perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Manusia sebagai pengguna 

teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya agar 

generasi penerus tidak tertinggal dengan adanya pembaharuan dalam bidang 

teknologi. Akan tetapi, meskipun teknologi informasi memiliki berjuta manfaat 

positif disisi lain juga terdapat kemungkinan digunakan untuk hal-hal yang 

bersifat negatif.  

Dampak positif perkembangan teknologi informasi dapat dirasakan dalam 

lingkup pendidikan terutama pada perkembangan proses pembelajaran. Teknologi 

informasi sangat dibutuhkan oleh guru bimbingan dan konseling, siswa, karyawan 

dan pihak-pihak di lingkungan sekolah. Banyak hal yang dapat dirasakan berbeda 

dibandingkan dengan cara perkembangan yang sebelumnya. Saat ini dapat dilihat 

kemajuan teknologi informasi telah memperngaruhi gaya hidup dan pola 
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pemikiran setiap orang. Dalam lingkup pendidikan, mereka banyak berinteraksi 

dengan segala bentuk teknologi informasi di antaranya televisi, gadget, internet 

dan lain sebagainya. Dilihat secara pengaruhnya, siswalah yang paling rentan 

terkena pengaruh positif dan negatif dari teknologi tersebut.      

Menurut Wiliams dalam buku Kodir (2013: 2) mengatakan bahwa teknologi 

informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (computer) dengan 

jalur komunikasi berkecepatan.” Tinggi yang membawa data, suara, dan video. 

Salah satu kasus menyalahgunakan teknologi informasi yang lebih dikenal 

dengan cyber sudah semakin kita kenal dalam kehidupan sehari-hari di kalangan 

masyarakat khususnya remaja. Contoh yang paling sering ditemukan adalah situs 

jejaring sosial yang saat ini menduduki peringkat yang sangat bagus dalam dunia 

pertemanan yaitu Facebook. Di dunia facebook itu sering terjadi pelanggaran yang 

sering disalah gunakan oleh pengguna facebook sehingga mampu mengakibatkan 

nyawa seseorang melayang. Pada kasus tersebut penyalahgunaan teknologi 

informasi dikenalkan UU ITE No 11 Tahun 2008  terdapat 3 ancaman yang 

dibawa UU ITE yaitu (Pasal  27 ayat 1) penghinaan/pencemaran nama baik, 

(Pasal 27 ayat 3) dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama dan ras 

(SARA) diatur oleh (Pasal 28 ayat 2). 

Kasus semacam ini terbukti bahwa pemanfaatan teknologi di kalangan 

remaja tidak dimanfaatkan kearah positif seperti menemukan informasi yang 

dapat menopang pengetahuannya disekolah, mencari sumber referensi dalam 

belajar, maupun berkarya disosial media. Akan tetapi, pada kenyataannya sangat 

sedikit remaja atau siswa saat ini yang memanfaatkan teknologi informasi kearah 
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positif mereka pada umumnya melakukan hal-hal seperti sms, memainkan game, 

mendengarkan musik, menonton video, dan menjelajah diakun sosial media 

seperti facebook, Instagram, BBM, whatsapp, tweeter, line, dan lain sebgainya. 

Hal tersebut bisa saja menurunkan prestasi belajar siswa dan mengganggu 

aktivitas belajarnya.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti telah melakukan 

observasi terhadap siswa kelas XII IPS 4 dan wawancara secara langsung dengan 

guru bimbingan dan konseling dan di SMA N 1 Gebog Kudus, peneliti 

menemukan berbagai masalah yaitu (1) tidak ada rasa segan atau takut ketika 

bermain gadget pada saat guru bimbingan dan konseling menerangkan, (2) 

kecanduan bermain game online, (3) siswa sering menyalahgunakan teknologi 

informasi yang berupa akun sosial media seperti whatshap, instragram dan 

Facebook, (4) siswa banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget pada 

saat sedang belajar maupun jam istirahat. (5) siswa menjadi malas belajar. (6) 

siswa cenderung kurang bersosialisasi dengan teman sebaya. (7) siswa menjadi 

lambat memahami pelajaran. (8) siswa menjadi sulit berkonsentrasi dalam 

pelajaran. (9) kemampuan akademis siswa menjadi turun. (10) siswa tidak 

merespon panggilan teman ketika bermain gadget. Perilaku yang seperti ini 

memerlukan perhatian yang lebih dan penanganan yang khusus dari pihak sekolah 

dan orang tua. Supaya siswa dapat memberikan citra yang baik untuk sekolah, dan 

siswa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dimana siswa harus dapat 

berkonsentrasi saat proses pembelajaran di dalam kelas. 
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Peneliti melakukan wawancara dan observasi yang kedua kepada guru 

bimbingan dan konseling bimbingan dan konseling dan siswa kelas XII IPS 4 

SMA N 1 Gebog Kudus untuk memperoleh data yang akurat dari subjek 

penelitian. Berdasarkan hasil wawancara kepada guru bimbingan dan konseling 

pembimbing dan observasi terakhir yang dilakukan peneliti setelah praktek 

pengalaman lapangan, diketahui bahwa terdapat 8 siswa kelas XII IPS 4 SMA N 1 

Gebog Kudus tahun ajaran 2017/2018 yang mempunyai masalah kurang 

memanfaatkan  teknologi informasi secara positif  mengalami peningkatan setelah 

diberikan layanan oleh guru bimbingan dan konseling pembimbing. Akan tetapi 

masih ada beberapa siswa yang maasih menunjukan belum memanfaatkan 

teknologi informasi secara positif. 

Dari permasalahan kurang meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi 

yang sedang dialami oleh siswa diperlukan penanganan khusus bagi siswa, 

terutama peran guru bimbingan dan konseling bimbingan dan konseling yaitu 

guru bimbingan dan konseling harus memiliki keterampilan khusus dalam 

berkonseling. Maka Guru bimbingan dan konseling dapat membantu dalam 

meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi khususnya dengan guru 

bimbingan dan konseling salah satuya dapat dilakukan dengan pemberian 

Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik simulasi. 

Menurut Romlah (2006: 3) bimbingan kelompok adalah proses pemberian 

bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Bimbinngan 

kelompok ditujukan untuk mengatasi timbulnya masalah pada siswa dan 

mengembangkan potensi siswa. Melalui kegiatan bimbingan kelompok individu 

diharapkan dapat menggunakan dan mengembangkan kemampuannya secara 

optimal, membuat pilihan-pilhan yang tepat dan biijaksana, dan dapat mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapinya baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Selain bertukar pendapat dan saling mendukung gunu terciptanya kehidupan yang 
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lebih baik. Bimbingan kelompok bersifat pencegahan dan pengembangan dan 

berorientasi pada tercapainya tujuan. 

 

Dalam layanan bimbingan kelompok, terdapat beberapa teknik. Salah satu 

diantaranaya yaitu teknik simulasi . Menurut Romlah (2006: 118) simulasi dibuat 

dengan tujuan-tujuan tertentu yang membantu siswa untuk mempelajari 

pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan aturan-aturan sosia 

Melalui teknik simulasi diharapkan dapat memberikan pengalaman yang 

menarik bagi siswa dalam memahami konsep, menguatkan konsep yang di 

pahami, atau memecahkan masalah, mengembangkan motivasi instrinsik, 

memberikan kesempatan untuk berlatih mengambil keputusan dan 

mengembangkan pengendalian emosi. Simulasi lebih menarik dan 

menyenangakan sehingga memudahkan siswa untuk memahami inti materi yang 

hendak dibahas pada bimbingan kelompok.  

Secara umum permainan dapat diartikan bahwa bermain adalah suatu 

aktivitas yang menyenangkan, ringan, bersifat kompetitif, atau kedua-duanya. 

Menurut Adams dalam Romlah (2006: 118) mengatakan simulasi adalah 

permainan yang dimaksudkan untuk merefleksikan situasi-situasi yang terdapat 

dalam kehidupan yang sebenarnya. Tetapi situasi itu hampir selalu dimodifikasi, 

apakah di buat lebih sederhana, atau di ambil sebagian dikeluarkan dalam 

konteksnya. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa situasi yang disimulasikan 

hendaknya tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu sederhana. Apabila terlalu 

kompleks para pemain menjadi kurang berani memainkannya, sebaiknya apabila 

terlalu mudah mereka akan cepat bosan. Meskipun demikian simulasi tetap dapat 

menyediakan suatu gambaran kehidupan dan kenyataan yang berarti. 

 

Model simulasi juga didesain untuk membantu siswa mempelajari dan 

menganalisis dunia nyata secara aktif. Siswa yang terlibat dalam simulasi 

mempunyai peranan masing-masing, di sini siswa mensimulasikan keadaan yang 

berkaitan dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara positif. 



6 
 

 

Dengan demikian siswa dituntut untuk berperan dan berperilaku seperti halnya 

ketika mereka berada dalam situasi kehidupan sebenarnya. 

Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2008) 

menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi secara positif bagi para siswa. 

Pemanfaatan teknologi informasi mendefinisikan bahwa pemanfaatan teknologi 

sebagai manfaat yang diharapkan oleh pengguna system informasi dalam 

melaksanakan tugasnya dimana pengukurannya berdasarkan pada intensitas 

pemanfaatan, frekuensi pemanfaaatan dan jumlah aplikasiatau perangkat lunak 

yag digunakan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi secara positif melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 

Simulasi  pada Siswa Kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan maka 

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut.  

1. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

Simulasi dapat Meningkatkan Pemanfaatan teknologi informasi Secara 

Positif terhadap siswa kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi secara positif dapat diatasi 

melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi  pada siswa 

XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus? 
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1.3. Tujuan Penilitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut. 

1. Mendiskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik simulasi dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi 

secara positif siswa kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus. 

2. Diperoleh peningkatan pemanfaatan teknologi informasisecara positif 

terhadap siswa melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi pada kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus. 

1.4. Manfaat Penilitian 

1.4.1. Manfaat Teoristis 

Hasil peneliti ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori tentang 

bimbingan kelompok dalam proses pembelajaran siswa di sekolah, khususnya 

pada cara meningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara positif  pada 

siswa dan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di 

sekolah, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat. 

1.4.2.1. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengatasi permasalahan yang selama ini dialami dan 

mampu meminimalisir perilaku siswa terhadap peningkatan pemanfaatan 

teknologi informasi secara positif agar ke depannya bisa mengatasi hal tersebut 

dan bisa diperbaiki. 
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1.4.2.2. Bagi peneliti 

Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai pengalaman berharga kerena 

peniliti berhasil melakukan Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling 

(PTBK) untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peniliti tersebut. 

1.4.2.3. Bagi Kepala Sekolah  

Kepala sekolah dapat menjadikan peneliti ini sebagai pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan progam bimbingan 

dan konseling di sekolah. 

1.4.2.4. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan peneliitian ini 

sebagai peganggan atau pedoman melaksanakan layanan bimbingan kelompok 

dalam peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara positif. 

1.5. Ruang Lingkup penelitian 

Sesuai judul Peneliti yaitu Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi 

Secara Positif melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi 

Kepada Siswa Kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus, maka yang menjadi 

ruang lingkup peneliti adalah mengungkap tentang cara meningkatkan 

pemanfaatan teknologi informasi secara positif  melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok dengan Teknik Simulasipada kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus. 

1.6. Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian “Peningkatan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi secara positif melalui Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi 
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Pada Siswa Kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus” Maka definisi 

operasionalnya dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1.6.1. Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Positif 

Pemanfaatan Teknologi informasi merupakan sikap siswa kelas XII IPS 4 

SMA N 1 Gebog Kudus yang memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan 

benar. Tidak membuka situs-situs yang berkonten negative. Tidak bermain game 

online di jam pelajaran. Serta dapat menggunakan teknologi informasi dengan 

baik untuk digunakan sebagai media pembelajaran. 

1.6.2. Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi Game 

Layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik simulasi 

merupakan upaya bantuan kepada individu (siswa) melalui kegiatan kelompok. 

Simulasi adalah permainan yang dimaksudkan untuk merefleksikan situasi-situasi 

yang terdapat dalam kehidupan sebenarnya dan simulasi tersebut merupakan 

gabungan antara teknik bermain peran dan teknik diskusi. Secara rinci dapat 

dilihat penjelasan berikut ini. 

 Menurut Rahardjo (2004: 50) menyatakan bahwa secara umum tahap-

tahap perkembangan kelompok meliputi Tahap Pembentukan, tahap 

pemebentukan, tahap peralihan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap 

pengakhiran kegiatan. 

 Tahap Pembentukan ini berlangsung sampai berkumpulnya seluruh 

anggota kelompok dan dimulainya tahap pembentukan. Tahap pembentukan 

merupakan tahap pengenalan tahap untuk melibatkan diri atau memasukan diri ke 

dalam kehidupan suatu kelompok. Dalam tahap peralihan diwarnai suasana 
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ketidaksinambungan. Seringkali terjadi konflik atau bahkan konfrontasi antar 

anggota kelompok, terjadi ketidaksuaian.Tahap kegiatan ini merupakan kehidupan 

yang sebenarnya dari kelompok. Kegiatan kelompok pada tahap ini tergantung 

dari hasil tahap sebelumnya berhasil dengan baik, Tahap Pengakhiran berkenaaan 

dengan pengakhiran kegitan kelompok, pokok perhatian pertama bukanlah pada 

berapa kali kelompok itu harus bertemu tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh 

kelompok itu. 

Dalam penerapan layanan bimbingan kelompok peneliti mengawali 

dengan tahap pembentukan, peneliti memperkenalkan diri di hadapan anggota 

kelompok siswa kelas XII IPS 4 SMA N 1 Gebog Kudus, selanjutnya masing-

masing anggota kelompok siswa kelas XII IPS 4 SMA N 1Gebog Kudus saling 

memperkenalkan diri, dan peneliti melanjutkan dengan menjelaskan pengertian, 

tujuan, asas dan tahap pelaksanaan dari layanab bimbingan kelompok teknik 

simulasi. 

Ditahap kedua peneliti bertanya kesiapan dalam membahas topik layanan 

kepada masing-masing anggota kelompok, setelah anggota kelompok siap 

membahas topik layanan, peneliti memberikan topik layanan kemudian dibahas 

melalui diskusi masing-masing anggota kelompok. Setelah membahas topik, 

peneliti mengakhiri pertemuan dengan memberikan kesimpulan pembahasan topik 

layanan dengan menutup pertemuan dengan memimpin doa. 

Dalam skripsi ini peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dengan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik perminan simulasi agar 
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penyalahgunaan teknologi informasi dapat diatasi, sehingga diharapkan 

permasalahan yang dialami oleh siswa bisa terselesaikan. 


