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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang 

dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pendidikan agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya. Proses individu dalam pendidikan di sekolah, yang merupakan 

pengajaran dan pembelajaran sangat penting dalam perkembangan belajarnya. 

Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan proses pendidikan yang 

bersifat formal. Sekolah juga merupakan tempat individu untuk mencari ilmu, dan 

juga menjadi salah satu tempat untuk menanamkan nilai-nilai moral yang dapat 

dijadikan sebagai bekal menjalani kehidupan di lingkungan sosial. Disamping itu 

proses tersebut dapat pula dijelaskan dengan satu aspek yang penting, yaitu fokus 

dalam mengikuti pembelajaran di sekolah khususnya di dalam kelas, sehingga 

siswa dapat menerima dengan baik materi yang dijelaskan oleh guru. Guru sering 

dirisaukan dengan adanya siswa yang kurang fokus dalam proses pembelajaran, 

atau siswa ramai dan gaduh saat proses pembelajaran, sehingga membuat siswa 

kurang siap dalam menerima materi yang disampaikan guru. 
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 Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa 

yang saling bertukar informasi. Dalam pembelajaran masa transisi pada siswa 

SMA banyak menghadapi permasalahan seperti guru yang kurang 

menyenangkan, sekolah yang sudah menerapkan sistem  full day, porsi tugas 

yang semakin banyak terutama PR (Pekerjaan Rumah). Hal ini mengakibatkan 

banyak siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran, sehingga proses 

pembelajaran di kelas berjalan kurang optimal. Kurang fokus dalam 

pembelajaran mengakibatkan kesulitan dalam belajar, dalam hal ini peran guru 

adalah mengetahui, memahami, dan memberikan sebuah solusi bagaimana cara 

agar siswa dapat fokus dalam proses pembelajaran. 

 Fokus dapat didefinisikan sebagai seluruh pikiran dan perasaan terpusat 

atau tertuju sepenuhnya pada objek atau kegiatan tertentu. Fokus merupakan 

suatu kemampuan untuk memusatkan pandangan terhadap suatu hal atau 

kegiatan yang sedang dilakukan. Dengan kata lain, kegiatan tersebut dilakukan 

secara sadar dan tidak ada paksaan. Ketika seseorang sedang fokus, objek yang 

dituju hanya objek yang menjadi target utama dalam pandangan mata dan fikiran, 

sehingga apa yang dilihat dan didengar baik benda ataupun informasi dapat 

masuk ke dalam memori/ingatan. Fokus yang ditajamkan meningkatkan 

kemungkinan seseorang dapat menyerap dan memahami informasi yang didapat. 

 Milton (2004 dalam Ivanka, 2010: 11), menjelaskan bahwa fokus (focus) 

adalah pemusatan atau pengarahan atau perhatiannya atau pemfokusan ke 

pekerjaanya ataupun aktifitasnya.  Fokus yang artinya adalah tertuju hanya pada 
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satu titik, satu persoalan. Orang yang fokus tidak terpengaruh dengan hal lain di 

luar yang sedang dia hadapi 

 Sedangkan pembelajaran, menurut Sagala (2008: 61) adalah 

“membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang 

merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan”. Pembelajaran merupakan 

proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai 

pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. 

 Peserta didik dan pendidik adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran terjadi berkat siswa memperoleh 

sesuatu yang ada dilingkungan sekitar maupun materi yang disampaikan guru. 

Lingkungan yang dipelajari oleh siswa berupa keadaan alam, benda-benda, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau hal-hal yang dijadikan bahan 

pembelajaran. Tindakan belajar tentang suatu hal tersebut tampak sebagai 

perilaku belajar yang tampak dari luar. 

Menurut Surya (2003: 17) fokus pembelajaran adalah pemusatan, 

pengumpulan, penghimpunan sesuatu, pada suatu tempat atau suatu fokus. Jika 

kata fokus itu kita hubungkan dengan situasi belajar dapat diartikan sebagai 

pemusatan daya pikiran terhadap suatu obyek yang dipelajari.   

Fokus belajar juga merupakan faktor penentu keberhasilan siswa dalam 

menyerap ilmu yang disampaikan guru di dalam kelas. Fokus pembelajaran dapat 

ditunjukan oleh beberapa dampak yang terlihat, diantaranya fokus pandangan, 

adanya perhatian, kemampuan menjawab, bertanya, dan sambutan psikomotorik 

yang baik, namun banyak siswa yang kehilangan fokus ketika proses 
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pembelajaran berlangsung. Tujuan dari fokus dalam pembelajaran adalah agar 

siswa lebih mudah dalam menerima dan menangkap pelajaran yang diberikan oleh 

guru, sehingga kemampuan berfikir dan pengetahuan siswa akan meningkat.   

 Berdasarkan hasil observasi pada saat PLP I (Pengenalan Lapangan 

Persekolahan) peneliti mengamati terdapat permasalahan yang terjadi pada siswa 

kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati yaitu mengenai rendahnya fokus dalam 

pembelajaran, saat peneliti menyampaikan materi mengenai bimbingan dan 

konseling di kelas tersebut peneliti secara langsung melihat perilaku siswa yang 

kurang fokus saat pembelajaran, antara lain: siswa tidak konsentrasi dalam 

pembelajaran, siswa tidak merespon pertanyaan yang diberikan guru terkait materi 

pelajaran, siswa tidak memperhatikan dan mendengarkan guru, siswa tidak aktif 

dalam pembelajaran, siswa gelisah dan tidak tenang saat proses pembelajaran, 

siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, siswa berbicara seenaknya 

saat pembelajaran, siswa tidak menggunakan bahasa yang baik dan benar saat 

pembelajaran. 

Sedangkan hasil wawancara dengan guru BK di SMA Negeri 3 Pati, 

tepatnya pada saat peneliti melakukan kegiatan PLP II (Pengenalan Lapangan 

Persekolahan) peneliti memperoleh data dan informasi secara langsung dari guru 

BK terhadap permasalahan fokus dalam pembelajaran pada siswa kelas XI MIPA 

7 SMA Negeri 3 Pati. Dari hasil wawancara tersebut ternyata benar bahwa fokus 

dalam pembelajaran pada siswa kelas XI MIPA 7 cukup rendah. Hal ini 

ditunjukan dengan data dari guru BK sendiri yang mengatakan bahwa siswa 

sering tidak mendengarkan materi oleh apa yang disampaikan guru yang mengajar 
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di kelas, siswa mengobrol dengan temannya, siswa tiduran pada saat 

pembelajaran, dan siswa bermain handphone saat pembelajaran. Maka dari itu 

permasalahan mengenai fokus dalam pembelajaran pada siswa kelas XI MIPA 7 

SMA Negeri 3 Pati harus segera diatasi.  

Ini juga diperkuat dengan hasil skala penelitian pada pra siklus terhadap 

kondisi siswa sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok teknik simulasi, 

bahwa delapan siswa kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati memiliki fokus dalam 

pembelajaran rendah.  

Dalam hal ini jelas ada permasalahan dalam hal pembelajaran di kelas baik 

dari pengamatan peneliti pada saat kegiaan PLP I dan wawancara dengan guru BK 

pada saat kegiatan PLP II. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian 

mengenai fokus dalam pembelajaran melalui layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik simulasi, dengan layanan bimbingan kelompok memudahkan 

peneliti dalam menyampaikan materi dan teknik simulasi membantu dalam 

penyelesaian persoalan-persoalan sosial, berkaitan dengan hal ini, diharapkan 

materi dapat diterima, dipahami, dan diaplikasikan siswa melalui teknik simulasi 

berdampak positif dan dapat melekat pada siswa kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 

Pati.  

Berdasarkan hasil penelitian dari Putra (2018) dengan judul “Peningkatan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Positif melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok Teknik Simulasi pada Siswa SMA Negeri 1 Gebog” dengan hasil 

penelitian menggunakan PTBK dengan subyek penelitian adalah delapan siswa 

yang mempunyai permasalahan penyalahgunaan gadget. Maka, untuk 
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meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara positif penelitian ini 

menerapkan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi. Berdasarkan hasil 

penelitian, persentase pada siklus I memperoleh 54% dan persentase pada siklus II 

70%, itu membuktikan bahwa dengan diterapkannya layanan bimbingan 

kelompok teknik simulasi dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di 

SMA Negeri 1 Gebog. 

Pada jurnal penelitian Qomariyah (2009) dengan judul “Meningkatkan 

Konsentrasi Belajar Siswa Kelas X-5 Dalam Memahami Mata Pelajaran Melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa SMA NU Al Ma’ruf Kudus” 

penelitian ini menerapkan layanan bimbingan kelompok. Berdasarkan hasil 

penelitian, persentase konsentrasi belajar menggunakan layanan bimbingan 

kelompok pada siklus I memperoleh 53,6% dan pada siklus II memperoleh 81,2%. 

Itu membuktikan bahwa konsentrasi belajar dapat meningkat dengan 

diterapkannya layanan bimbingan kelompok.  

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

bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Bimbingan 

kelompok ditujukan untuk mengatasi timbulnya masalah pada siswa, dan 

mengembangkan potensi siswa. Melalui kegiatan layanan bimbingan kelompok 

individu diharapkan dapat menggunakan dan mengembangkan kemampuannya 

secara optimal, membuat pilihan-pilihan yang tepat, dan dapat mengatasi masalah 

yang dihadapinya baik di sekolah maupun luar sekolah. 

Dari pendapat di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan melalui dinamika 
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kelompok untuk menggali dan mematangkan potensi peserta didik dalam berbagai 

bidang. Dalam menyelenggarakan bimbingan kelompok ada beberapa tahap yang 

harus dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar dengan adanya tahapan yang benar 

maka layanan bimbingan kelompok akan berjalan dengan lancar. 

 Proses pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi peneliti 

melaksanakan sesuai dengan prosedur harapan, dengan kegiatan tahapan 

bimbingan kelompok sebagai berikut: tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap 

kegiatan, dan tahap pengakhiran.  

 Maka layanan bimbingan kelompok dipandang lebih efektif dalam 

meningkatkan fokus dalam pembelajaran, sehingga dengan mengikuti layanan 

bimbingan kelompok, siswa dapat memecahkan masalahnya yaitu rendahnya 

fokus dalam pembelajaran dan memperoleh pemahaman yang baik untuk 

meningkatkan fokus dalam pembelajaran. Layanan bimbingan kelompok ini 

sangat cocok digunakan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami 

siswa dengan teknik simulasi. 

Simulasi adalah tiruan atau perbuatan yang hanya pura-pura saja (dari 

fakta simulate yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah; dan simulation 

artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura saja).  

 Menurut Nata (2009: 192) teknik simulasi adalah permainan tiruan yang 

menyenangkan sehingga para pelaku berlomba-lomba untuk mencapai tujuan 

dengan mentaati peraturan yang sudah ditentukan. 

 Dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik 

simulasi, memudahkan peneliti dalam menyampaikan materi terkait permasalahan 
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rendahnya fokus dalam pembelajaran pada siswa. Bimbingan kelompok 

memanfaatkan dinamika kelompok dan kesepakatan anggota kelompok, dengan 

adanya tahapan-tahapan dalam bimbingan kelompok dan tahapan-tahapan teknik 

simulasi membuat sasaran peneliti merasa nyaman mengikuti kegiatan, karena 

adanya persiapan sebelum adanya pelaksanaan kegiatan. Bimbingan kelompok 

dengan teknik simulasi erat kaitanya dengan peningkatan fokus dalam 

pembelajaran, hal tersebut karena teknik simulasi membantu dalam penyelasaian  

persoalan-persoalan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan materi 

yang diterima, dipahami, dan diaplikasikan siswa melalui layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik simulasi berdampak positif dan dapat melekat pada 

siswa kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati. 

 Alasan digunakannya layanan bimbingan kelompok teknik simulasi ini 

karena dapat memberikan pengalaman yang menarik bagi siswa dalam memahami 

konsep pemecahan masalah. Selain itu teknik simulasi lebih menarik dan 

menyenangkan sehingga memudahkan siswa untuk memahami inti materi yang 

hendak dibahas pada kegiatan bimbingan kelompok. Di sini siswa akan 

mensimulasikan keadaan yang berkaitan dengan peningkatan fokus dalam 

pembelajaran. 

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Peningkatan Fokus dalam Pembelajaran Melalui Layanan Bimbingan 

Kelompok dengan Teknik Simulasi pada Siswa Kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 

Pati”  

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi untuk meningkatkan fokus dalam pembelajaran pada siswa 

kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati? 

2. Apakah fokus dalam pembelajaran dapat ditingkatkan melalui layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi pada siswa kelas XI 

MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik simulasi untuk meningkatkan fokus dalam pembelajaran pada 

siswa kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati. 

2. Diperolehnya peningkatan fokus dalam pembelajaran melalui layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi pada siswa kelas XI 

MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis  
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi siswa 

khususnya tentang fokus dalam pembelajaran, sehingga diharapkan meningkatnya 

fokus dalam pembelajaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Siswa dapat terbantu dalam peningkatan fokus dalam pembelajaran 

melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi pada siswa 

kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati. 

2. Bagi Konselor Sekolah 

Konselor dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan dan 

pedoman untuk memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi untuk meningkatkan fokus dalam pembelajaran. 

3. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam memilih kebijakan yang dapat mendukung 

pentingnya guru bimbingan dan konseling di sekolah. 

4. Bagi Peneliti  

Peneliti memperoleh pengalaman praktik dalam mengaplikasikan 

teori-teori bimbingan dan konseling melalui layanan bimbingan kelompok 

teknik simulasi untuk meningkatkan fokus dalam pembelajaran. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
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Sesuai dengan judul “Peningkatan Fokus dalam Pembelajaran Melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi pada Siswa Kelas XI 

MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati” maka ruang lingkup penelitian ini adalah fokus 

dalam pembelajaran dan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi pada siswa 

kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati. 

1.6 Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian “Peningkatan Fokus dalam Pembelajaran 

Melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi pada Siswa 

Kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati” maka definisi operasional pada penelitian 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1.6.1 Fokus dalam Pembelajaran 

Rendahnya fokus dalam pembelajaran merupakan masalah yang ada di 

kelas XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati, contohnya seperti banyak siswa yang tidak 

mendengarkan saat guru menyampaikan materi di depan kelas yaitu dengan asyik 

memainkan gadget/handphone, ada juga siswa yang asyik mengobrol sehingga 

membuat suasana kelas ramai/gaduh dan membuat siswa lain jadi merasa 

terganggu, dan tidak sedikit siswa yang sedang mengerjakan tugas lain saat proses 

pembelajaran berlangsung sehingga membuat siswa banyak yang tidak fokus saat 

proses pembelajaran hal ini membuat siswa tidak optimal dalam menyerap 

informasi yang disampaikan guru. 

1.6.2 Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi 

Melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi, diharapkan 

siswa dapat memahami pentingnya fokus dalam pembelajaran, dan nantinya siswa 
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dapat meningkatkan fokus dalam pembelajaran. Peneliti memberikan layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi. 

Upaya yang dilakukan peneliti untuk mengatasi permasalahan rendahnya 

fokus dalam pembelajaran adalah menggunakan layanan bimbingan kelompok 

dengan tenik simulasi, sehingga dapat membantu siswa dalam mengatasi 

rendahnya fokus dalam pembelajaran, dalam penelitian ini siswa kelas XI MIPA 7 

SMA Negeri 3 Pati memiliki fokus dalam pembelajaran yang rendah, sehingga 

peneliti saat memberikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi 

yang akan dilakukan dalam dua siklus. Pada satu siklus peneliti memberikan tiga 

kali materi dalam tiga pertemuan, diharapkan dalam setiap pertemuan ada 

peningkatan mengenai fokus dalam pembelajaran. 

Proses pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi peneliti 

melaksanakan sesuai dengan proedur tahapan, yaitu: tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. 

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 

ketidaksinambungan, seringkali terjadi konflik atau bahkan konfrontasi antar 

anggota kelompok terjadi ketidaksesuaian. Tahap kegiatan ini merupakan 

kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Kegiatan kelompok pada tahap ini 

tergantung pada hasil tahap sebelumnya. Tahap pengakhiran berkenaan dengan 

pengakhiran kegiatan kelompok, pokok perhatian pertama bukanlah pada berapa 
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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 XI MIPA 7 SMA Negeri 3 Pati, selanjutnya masing-masing 

anggota kelompok memperkenalkan diri, dan peneliti melanjutkan dengan 

menjelaskan pengertian, tujuan, asas dan tahap pengakhiran dari layanan 

bimbingan kelompok teknik simulasi. 

Ditahap kedua peneliti bertanya kesiapan kepada masing-masing anggota 

kelompok, setelah anggota kelompok siap membahas tema layanan, peneliti 

memberikan topik layanan kemudian dibahas bersama melalui diskusi masing-

masing anggota kelompok. Setelah membahas topik, peneliti mengakhiri 

pertemuan dengan memberikan kesimpulan pembahasan topik layanan dengan 

menutup pertemuan dengan memimpin do’a. 

Dalam uraian di atas, peneliti menyimpulkan proses pelaksanaan 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi, proses pelaksanaan tahapan teknik 

simulasi akan disesuaikan dengan tahapan bimbingan kelompok. Dalam 

pelaksanaan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi, diharapkan dapat 

meningkatkan fokus dalam pembelajaran pada siswa. 

 

 

 


