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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan 

seseorang. Dengan pendidikan seseorang dapat meningkatkan kemampuan dirinya 

dan mewujudkan citanya. Sebagai bagian dari pendidikan, siswa menjadi salah satu 

kunci keberhasilan sekolah dalam mewujudkan pribadi yang unggul dan berkarakter. 

Tetapi harus diakui bahwa pendidikan Indonesia masih mengalami beberapa kendala, 

seperti pemerataan pendidikan, fasilitas, tenaga pendidik, hingga antusias siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran dapat dilihat dari motivasi 

dan kedisiplinan belajar siswa. Menurut Sanjaya (2005: 9) “disiplin belajar adalah 

hal yang sangat diperlukan bagi setiap siswa, dengan adanya disiplin belajar, tujuan 

pendidikan akan lebih mudah dicapai.” Siswa yang memiliki kedisiplinan belajar 

dipastikan dapat mengikuti kegiatan dengan baik, dan tidak menghambat proses 

kegiatan belajar mengajar di kelas karena tingkah polah siswa tidak membawa 

dampak buruk bagi siswa lain. 

Beberapa faktor yang memengaruhi kedisiplinan pada siswa yaitu: keadaan 

fisik, keadaan psikis, kebiasaan keluarga, penerapan tata tertib sekolah, dan kondisi 

lingkungan masyarakat. Yang paling dominan di antara faktor tersebut adalah 

penerapan tata tertib sekolah (Yuliyantika, 2017). 

Sebenarnya sekolah pada umumnya telah menetapkan peraturan sekolah 

untuk menjaga kondisi sekolah tetap kondusif dari perilaku yang dapat menganggu 
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proses kegiatan belajar mengajar, dan membentuk perilaku peserta didik. Tetapi 

tidak semua peraturan tersebut dapat berjalan dengan baik, atau masih tebang pilih 

dalam implementasinya di sekolah. 

Kedisiplinan belajar merupakan salah satu sikap ketaatan yang harus 

dimiliki siswa agar memiliki cara belajar yang baik. Disiplin belajar dipandang 

sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam proses pendidikanya di 

sekolah. Sikap dan perilaku disiplin tidak terbentuk dengan sendirinya dan dalam 

waktu yang singkat, namun melalui proses yang cukup panjang. Disiplin dapat 

terwujud melalui pembinaan yang dilakukan sejak dini mulai dari lingkungan 

keluarga dan berlanjut dalam pendidikan di sekolah. Keluarga dan sekolah menjadi 

tempat penting bagi perkembangan disiplin belajar siswa.  

Belajar adalah suatu panggilan hidup karena tanpa belajar akan 

mengakibatkan menurunya kualitas diri siswa. Penjelasannya, melalui belajarlah 

siswa akan menjadi sadar akan dirinya dan lebih baik dalam menjalani kehidupannya 

yang penuh warna-warni. Hanya saja untuk belajar secara konsisten tidaklah 

segampang yang dikira karena membutuhkan kesadaran diri, dimana kesadaran diri 

tersebut dapat termanifestasi dalam disiplin belajar. 

Tetapi pada masa ini, semua dunia tengah dilanda wabah virus yang awal 

mulanya berasal dari negeri Tirai Bambu (Covid-19) membuat segala aktivitas semua 

orang termasuk belajar siswa di sekolah menjadi sangat terbatas. Hampir semua 

daerah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara bersamaan. 

Diawali ketika ditemukan beberapa orang yang mulai terjangkit virus ini, 

maka pada tanggal 17 April 2020 pemerintah pusat mulai memberlakukan PSBB. 
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Kebijakan pemerintah ini mulai diikuti dan ditaati oleh semua pemerintah daerah, 

tidak terkecuali di wilayah Jawa Tengah. Kota Tegal sebagai kota pertama di Jawa 

Tengah yang memberlakukan PSBB pada tanggal 23 April 2020, kemudian diikuti 

oleh beberapa kabupaten/kota tetangga termasuk Demak. 

Sejak pemberlakukan PSBB di kabupaten Demak maka seluruh aktivitas 

warga Demak menjadi sangat terbatas demi mengakhiri pandemi ini. Hal tersebut 

juga berlaku untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah Kota Wali ini. Banyak 

sekolah yang awalnya “meliburkan” siswanya. Tetapi karena kebutuhan belajar 

siswa sangat penting, mengingat siswa adalah penerus bangsa ini, maka kegiatan 

belajar dan mengajar secara daring mulai digalakkan. 

Belajar dari rumah melalui jaringan internet merupakan hal baru yang 

dialami oleh guru dan siswa di Indonesia. Berbagai tantangan mulai bermunculan 

ketika kegiatan belajar daring mulai diberlakukan, karena tidak memungkinkan 

untuk datang ke sekolah dan berinteraksi dengan banyak orang di waktu dan tempat 

yang sama. Hal tersebut sama artinya dengan meningkatkan kemungkinan siswa, 

guru, atau karyawan sekolah dapat terjangkit virus yang sampai saat ini belum 

ditemukan obatnya. 

Kendala dalam belajar daring sangat beragam. Seorang guru umumnya 

mengeluhkan kendala selama proses pembelajaran dari meliputi aplikasi 

pembelajaran, jaringan internet dan gawai, pengelolaan pembelajaran, penilaian, dan 

pengawasan (Rigianti: 2020). 

Pada sisi siswa pembelajaran daring menulai berbagai permasalahan. Ketika 

siswa sudah terbiasa dengan jadwal yang ada di sekolah, tiba-tiba peserta didik harus 
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mengatur sendiri jadwal yang optimal kapan siswa belajar dan harus keluar dari zona 

nyamannya yang biasa mereka lakukan dari taman kanak-kanak hingga sekolah dasar 

(Sobron: 2019). 

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sobron (2019) di atas, 

ketidaksiapan siswa dalam proses pembelajaran daring membuahkan berbagai 

permasalahan. Setiap sekolah sebenarnya sudah mengetahui sisi negatif dari proses 

pembelajaran daring, untuk itu beberapa sekolah sudah mulai “berani” membuka 

kelas tatap muka di sekolah. Walaupun dengan jumlah siswa dan waktu 

pembelajaran yang sangat terbatas.  

Salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran tatap muka di 

tengah pandemi ini adalah MA Nahdlotussibyan Demak. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, sekolah yang beralamat 

di Jl. Ki Wiro Leksono, No. 53, Kec. Karanganyar, Kabupaten Demak ini mulai 

menerapkan pembelajaran tatap muka sejak tiga bulan lalu. Tetapi hal tersebut tidak 

berjalan dengan lancar karena berbagai alasan. Salah satunya adalah kedisiplinan 

belajar siswa. 

Wawancara peneliti lanjutkan dengan guru bimbingan dan konseling MA 

Nahdlotussibyan Demak. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapati kondisi 

siswa yang masih sering telat untuk masuk sekolah, meskipun jam belajar dimulai 

pukul delapan pagi. Konsentrasi siswa saat menyimak guru dalam penyampaian 

materi juga masih jauh dari harapan, padahal pihak sekolah berharap dengan 

digelarnya kembali KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) di sekolah antusias dan 

motivasi siswa kembali meningkat. 
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Sekolah sebagai sarana siswa untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotorik harus mampu membimbing, mengarahkan dan mengembangkan 

kedisiplinan siswa, terutama dalam disiplin belajar. Salah satu bidang dalam layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah adalah bidang belajar. Dengan layanan 

bimbingan belajar siswa dapat mengoptimalkan potensi dalam diri untuk 

memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Serta 

mengatasi hambatan yang terjadi dalam proses kegiatan belajar. 

Layanan bimbingan dapat diterapkan dalam beberapa layanan yang ada 

dalam bimbingan dan konseling. Salah satunya adalah bimbingan kelompok. 

Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan 

kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi 

saran, dan lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat bagi 

peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya (Prayitno dan Amti, 

2004: 178). 

Anita (2018) dalam jurnalnya menyebutkan penerapan bimbingan kelompok 

efektif meningkatkan kedisiplinan belajar siswa, peserta didik mengalami 

peningkatan rata-rata awal 130,13 menjadi 234,13. Artinya, kedelapan peserta didik 

pada subjek penelitian mengalami peningkatan disiplin belajar sesudah dilakukan 

intervensi. 

Bimbingan kelompok sebagai bagian dari bimbingan dan konseling 

memiliki beberapa teknik yang dapat diimplementasikan dalam usaha konselor 
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mencapai hasil yang diinginkan, atau menggunakan teknik atau pendekatan dalam 

bimbingan dan konseling. Salah satunya adalah problem solving.  

Romlah (2001: 93) menjelaskan bahwa teknik pemecahan masalah (problem 

solving tecniques) merupakan “suatu proses yang kreatif dimana individu-individu 

menilai perubahan-perubahan yang ada pada dirinya dan lingkungannya, dan 

membuat pilihan baru, keputusan-keputusan, dan nilai-nilai hidupnya. 

Penerapan bimbingan kelompok teknik problem solving banyak digunakan 

oleh peneliti dalam membantu siswa mengatasi berbagai masalahnya, salah satunya 

yang dilakukan oleh Febriana (2018) yang menyimpulkan hasil penelitiannya sebagai 

berikut: 

Layanan bimbingan kelompok dengan teknik problem solving juga salah satu 
penanganan yang cukup baik untuk menangani kemandirian belajar pada siswa, 
karena siswa belajar bagaimana memecahkan masalah atau pencarian 
alternatif-alternatif jawaban secara mandiri. Siswa dapat melakukan 
keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan mengembangkan 
tanggapanya untuk meningkatkan kemandirian belajar. Tidak hanya dengan 
cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas 
proses pemikiran siswa. 

 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti menyusun judul 

penelitian “Meningkatkan Kedisiplinan Belajar melalui Bimbingan Kelompok 

Teknik Problem Solving pada Siswa Kelas XI IPS 1 MA Nahdlotussibyan Demak”. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2020/2021, dimana pada saat 

penelitian ini berlangsung masih di masa pandemi Covid-19. Peneliti melaksanakan 

peneliti secara daring ataupun melalui tatap muka dengan memerhatikan protokol 

kesehatan pencegahan Covid-19, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, dan 

menggunakan hand sanitizer. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti menyusun rumusan permasalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan bimbingan kelompok teknik problem solving dalam 

meningkatkan kedisiplinan belajar di masa pendemi covid-19 pada siswa kelas XI 

IPS 1 MA Nahdlotussibyan Demak? 

2. Bagaimana peningkatan kedisiplinan belajar di masa pendemi covid-19 pada 

siswa kelas XI IPS 1 MA Nahdlotussibyan Demak setelah pelaksanaan bimbingan 

kelompok teknik problem solving? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan penerapan bimbingan kelompok teknik problem solving dalam 

meningkatkan kedisiplinan belajar di masa pendemi covid-19 pada siswa kelas XI 

IPS 1 MA Nahdlotussibyan Demak. 

2. Mendeksripsikan peningkatan kedisiplinan belajar di masa pendemi covid-19 pada 

siswa kelas XI IPS 1 MA Nahdlotussibyan Demak setelah pelaksanaan bimbingan 

kelompok teknik problem solving. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penyusunan penelitian dibagi dalam dua kategori, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Peneliti menjabarkan kedua manfaat dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap teori bimbingan kelompok teknik problem solving dalam meningkatkan 

kedisiplinan belajar. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Siswa 

Siswa dapat memiliki kedisiplinan dalam belajar setelah pelaksanaan 

bimbingan kelompok teknik problem solving. 

2. Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan penelitian sebagai 

acuan pelaksanaan bimbingan kelompok teknik problem solving dalam mengatasi 

permasalahan siswa, khususnya pada peningkatan kedisiplinan belajar. 

3. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan atau 

pedoman dalam pelaksanaan atau optimalisasi pelayanan bimbingan dan konseling di 

MA Nahdlotussibyan Demak terhadap segala aspek perkembangan siswa terutama 

pada aspek kognitif. 

4. Peneliti 

Peneliti dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh selama di perguruan tingi, 

dan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kedisiplinan belajar melalui penerapan 

bimbingan kelompok teknik problem solving. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan pada judul penelitian “Meningkatkan Kedisiplinan Belajar 

melalui Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Problem Solving pada Siswa Kelas 

XI IPS 1 MA Nahdlotussibyan Demak” maka ruang lingkup dalam penelitian ini 

adalah mengungkap pelaksanaan bimbingan kelompok teknik problem solving dalam 

meningkatkan kedisiplinan belajar siswa XI IPS 1, yang dilakukan di tahun pelajaran 

2020/2021. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Kedisiplinan Belajar 

Kedisiplinan belajar di masa pandemi Covid-19 sedikit berbeda tolok 

ukurnya dengan kedisiplinan belajar sebelum pandemi. Ketika pandemi mulai 

mewabah di Indonesia banyak siswa yang melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh. 

Pemaknaan kedisiplinan belajar pada masa pandemi yaitu siswa mengikuti kegiatan 

KBM luring sesuai protokol kesehatan, mengerjakan tugas daring yang diberikan 

oleh guru, mengikuti kelas daring tepat waktu, memiliki antusias dalam belajar. 

1.6.2 Layanan Bimbingan Kelompok Teknik Problem Solving 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok teknik problem solving pada saat 

pandemi Covid-19 memiliki perubahan dalam implementasinya. Dahulu sebelum 

pandemi banyak praktisi ataupun praktikan melaksanakan bimbingan kelompok 

teknik problem solving tanpa hambatan, tetapi saat ini untuk melaksanakan 

bimbingan kelompok teknik problem solving harus melalui protokol kesehatan 

pencegahan covid-19 ataupun secara daring, dengan tanpa mengesampingkan 

tahapan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok teknik problem solving. 
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Meskipun pelaksanaan bimbingan kelompok teknik problem solving dalam 

penelitian ini menggunakan protokol kesehatan, tetapi tidak mengubah tahapan yang 

sudah semestinya ada dalam bimbingan kelompok teknik problem solving. Layanan 

bimbingan kelompok teknik problem solving diawali dengan tahap pembentukan, di 

mana peneliti memberikan penjelasan pengertian, tujuan, asas, tujuan dalam layanan 

bimbingan kelompok kepada anggota kelompok. Peneliti juga melakukan permainan 

untuk menghangatkan suasana kelompok dan menghilangkan perasaan canggung 

dari masing-masing anggota kelompok. 

Setelah tahap pembentukan, peneliti dan anggota kelompok memasuki tahap 

peralihan. Pada tahap ini peneliti memperhatikan dengan seksama respon-respon 

yang diberikan oleh anggota kelompok sebelum memasuki tahap kegiatan. Pada 

tahap ini jika anggota kelompok belum siap untuk membahas topik layanan, maka 

peneliti dapat mengulangi dari tahap pembentukan. 

Tahap ketiga adalah tahap kegiatan. Tahap ini peneliti bersama-sama 

anggota kelompok membahas topik layanan. Tugas peneliti dalam tahap ini adalah 

mengakomodir semua tanggapan dari anggota kelompok agar pembahasan tidak 

keluar dari topik yang telah ditentukan. Tahap ketiga ini pula peneliti menerapkan 

teknik problem solving. Diawali dengan merumuskan masalah yang dihadapi oleh 

anggota kelompok yaitu kedisiplinan belajar, kemudian peneliti membimbing 

anggota kelompok menelaah munculnya masalah kedisiplinan belajar pada diri 

masing-masing anggota kelompok. 

Setelah penelaahan masalah, peneliti membimbing untuk merumuskan 

hipotesis, dalam hal ini anggota kelompok dibimbing untuk menentukan sebab dan 
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akibat dari kurangnya kedisiplinan belajar yang dialalami oleh anggota kelompok. 

Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengelompokan data yang telah anggota 

kelompok tuliskan, dalam hal ini peneliti meminta anggota kelompok untuk 

menyusun penyebab-penyebab masalah kedisiplinan belajar mulai muncul, hingga 

langkah yang digunakan oleh anggota kelompok untuk mengatasi rendahnya 

kedisiplinan belajar.  

Setelah menyusun penyebab munculnya permasalahan oleh anggota 

kelompok siswa kelas XI IPS 1, peneliti meminta anggota kelompok untuk menguji 

apa yang telah anggota kelompok tulis. Peneliti meminta anggota kelompok untuk 

mengambil keputusan pengentasan masalah yang dialami dan menyimpulkan 

langkah apa saja yang ditempuh untuk mengatasi masalah kedisiplinan belajar. 

Pada tahap pengakhiran, peneliti meminta anggota kelompok untuk 

menyampaikan kesan-kesan selama pelaksanaan bimbingan kelompok dan 

menentukan waktu pelaksanaan bimbingan kelompok pada pertemuan berikutnya. 


