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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk yang bergelut secara intens dengan 

pendidikan. Itulah sebabnya manusia dijuluki sebagai makhluk yang dididik 

(animal educandum) dan makhluk yang mendidik (animal educandus). Dengan 

arti, manusia adalah makhluk yang senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, 

baik yang dilakukan terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. 

 Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sadar dalam  

rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan dari anak-anak ke arah 

yang dewasa. Dewasa dalam artiannya dapat bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya. Dan kemudian 

bertanggung jawab terhadap semua resiko dari sesuatu yang telah menjadi 

pilihannya. 

Pendidikan di indonesia terbagi antara 3 jalur yaitu, pendidikan formal, 

pendidikan informal dan pendidikan non formal. Salah satu bentuk dari 

pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah. sekolah 

merupakan tempat dimana individu mengikuti serangkaian kegiatan proses 

pendidikan formal untuk memperoleh pengetahuan dan mengasah keterampilan 

yang dimilikinya melalui pembelajaran. 

Menurut Syah (2015:68), “ belajar adalah tahapan perubahan seluruh 

tingkah laku individu yang relative menetap sebagai hasil pengalaman dan 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Sedangkan menurut 
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Howard L. Kingsley (dalam Soemanto 2012), Bahwa belajar merupakan suatu 

proses dimana tingkah laku (dalam artian luas) ditimbulkan atau diubah melalui 

praktek atau latiha.   

Dari beberapa pendapat diatas dapat diartikan bahwa belajar merupakan 

suatu proses perubahan seluruh tingkah laku individu secara keseluruhan sebagai 

hasil dari pengalaman dan interkasi dengan lingkungannya yang melibatkan 

proses kognitif. 

Didalam belajar dibutuhkan konsentrasi yang bagus, karena konsentrasi 

merupakan salah satu penentuan keberhasilan didalam belajar. konsentrasi 

merupakan suatu kemampuan untuk memusatkan pikiran kepada suatu masalah 

yang harus dipecahkan. Konsentrasi belajar dapat ditunjukkan oleh beberapa hal 

di antaranya fokus pandangan, adanya perhatian, kemampuan menjawab, 

bertanya, dan sambutan psikomotorik yang baik.  Siswa yang mampu 

berkonsentrasi selama pelajaran akan memiliki daya ingat yang lebih tinggi serta 

mudah memahami apa yang dipelajari, namun banyak siswa yang kehilangan 

konsentrasi belajar ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Menurut Slameto (2015:111), ingatan adalah sebuah penarikan informasi 

yang pernah diserap dan diperoleh sebelumnya. Informasi yang diterimapun dapat 

disimpan oleh masing-masing individu untuk beberapa saat saja, beberapa waktu, 

dan jangka waktu yang tidak terbatas. 

Dalam belajar sesungguhnya ingatan sangat diperlukan. Pada umumnya 

tujuan utama pendidikan disekolah adalah apabila murid menguasai pelajara-

pelajaran yang telah diberikan. Hal ini dihubungkan dengan kemampuan anak 
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untuk mengingat kembali atau mempergunakan apa yang telah dipelajari, 

Mustaqim & Wahid (2010:69). 

Dengan berkonsentrasi maka ingatan yang didapatkan akan sesuai dengan 

konsentrasi yang dilakukan pada saat menerima sebuah informasi, seperti jika 

seorang anak berkonsentrasi rendah pada saat menerima sebuah informasi, maka 

bisa saja daya serap untuk menarik kesimpulan akan topik yang telah dibahas 

tersimpan untuk beberapa saat saja, dikarenakan kurangnya konsentrasi pada saat 

membahas topik.  

Jika seseorang mengalami kesulitan berkonsentrasi, jelas belajarnya akan 

sia-sia, karena hanya membuang tenaga, waktu dan biaya saja. Seseorang yang 

dapat belajar dengan baik adalah orang yang dapat berkonsentrasi dengan baik, 

dengan kata lain ia harus memiliki kebiasaan untuk memusatkan pikiran ini 

mutlak perlu dimiliki oleh setiap siswa yang belajar. 

Dalam kenyataan seseorang sering mengalami kesulitan untuk 

berkonsentrasi, hal ini disebabkan karena kurang berminat terhadap mata 

pelajaran yang dipelajari, terganggu oleh keadaan lingkungan (bising, keadaan 

yang semrawut, cuaca buruk dan lain-lain), pikiran yang kacau dengan banyak 

urusan/masalah-masalah kesehatan (jiwa dan raga) yang terganggu (badan lemah), 

bosan terhadap mata pelajaran/sekolah dan lain-lain, Slameto (2015:87) 

Pada prinsipnya, yang terjadi di SMP Negeri 8 Kota Jambi setiap anak 

juga memiliki konsentrasi yang berbeda didalam belajar, berdasarkan pengamatan 

peneliti pada masa pelaksanaan PL-KPS yaitu pada tanggal 15 Maret 2017 dikelas 

VII.A SMP Negeri 8 Kota jambi, pada saat peneliti memberikan layanan 

penguasaan konten, ada anak yang memang konsentrasinya terpusat pada materi 
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yang peneliti paparkan, namun ada juga anak yang konsentrasinya mudah 

terganggu pada pelaksanaan layanan berlangsung, seperti jika ada orang lewat di 

samping kelas maka anak-anak langsung hilang konsentrasi dan tidak fokus ke 

materi yang disampaikan, ada juga anak yang tidak konsentrasi dikarenakan 

teman sebangku mengajak ngobrol, atau bahkan ada juga yang tidak konsentrasi 

karena main handphone, tentunya jika jika hal ini terus terjadi, maka hasil belajar 

yang akan dicapainya pun akan terganggu. 

Hampir setiap hari pada pelaksanaan PL-KPS di SMP Negeri 8 Kota 

Jambi, setiap peneliti melintasi di samping kelas ketika dalam proses belajar, 

beberapa siswa terlihat tidak konsentrasi dan bahkan beberapa siswa ada yang 

berbicara dengan teman sebangku dan ada juga yang melirik ke arah yang sedang 

melintas. 

Selain itu berdasarkan tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada salah 

satu guru mata pelajaran yang mengajar di SMP Negeri 8 Kota Jambi pada 5 

januari 2018, guru mata pelajaran tersebut menjelaskan anak-anak sering 

kehilangan konsentrasi pada saat-saat tertentu, seperti ada orang lewat, teman 

sebangku menganggu, pelajaran yang susah, jika memasuki waktu jam-jam 

istirahat dan pulang sekolah, jika hal ini terus dilakukan maka ini akan menjadi 

kebiasan bagi anak-anak, sehingga nantinya pelajaran yang dijelaskan oleh guru 

bisa jadi akan buyar dipikirannya dan seketika pelajaran yang telah dijelaskan 

oleh guru akan dengan cepat terlupakan oleh siswa. 

Dalam rangka untuk memberikan pemahaman tentang konsentrasi, guru 

pembimbing berperan penting dengan menyelenggarakan layanan-layanan 

bimbingan dan konseling, agar kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi siswa 
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bisa teratasi dan salah satu layanan yang bisa membantu adalah layanan 

penguasaan konten.  

Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh novi istiqomah 

(2014) bahwa menunjukkan gambaran siswa sebelum diberikan layanan 

penguasaan konten memiliki presentase rata-rata kebiasaan belajar 60,0% 

(kategori sedang). Setelah memperoleh layanan penguasaan konten meningkat 

menjadi 78,5% (kategori tinggi). Berdasarkan analisis uji coba diperoleh thitung = 

13,877 dan ttabel = 2,042, jadi nilai thitung> ttabel. Berdasarkan perhitungan 

tersebut maka terdapat perbedaan yang signifikan antara kebiasaan belajar siswa 

sebelum dan setelah diberikan layanan penguasaan konten. 

Berdasarkan hasil penelitian itu dapat dilihat, bahwa layanan penguasaan 

konten dapat untuk membantu siswa dalam rangka mengatasi pemahaman dan 

penguasaan terhadap konten kebiasaan belajar siswa, sehinggan layanan 

penguasaan konten ini cocok untuk dilakukan dalam rangka memberikan 

penguasaan terhadap konsentrasi siswa. Salah satu teknik yang cocok untuk 

dilaksanakan dalam layanan penguasaan konten adalah teknik kontrak perilaku. 

Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Septi Wahyuni 

(2016), bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan anak dapat 

meningkat melalui teknik kontrak perilaku (behavior contract). Kedisiplinan anak 

dalam penelitian ini meliputi indikator datang tepat waktu, dapat menyelesaikan 

tugas sampai tuntas, menggunakan benda sesuai dengan fungsinya, mengambil 

dan mengembalikan benda pada tempatnya, berusaha mentaati aturan yang telah 

disepakati, dan tertib menunggu giliran. Tindakan yang dilakukan yaitu 

menyampaikan pentingnya kedisiplinan kepada anak, menjelaskan aturan kontrak 
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perilaku yang harus dilakukan anak, dan memberikan penguatan untuk 

memperkuat perilaku anak. Ada tiga perbaikan yang diberikan oleh guru dalam 

pelaksanaan Siklus II antara lain: mempersingkat bahasa yang digunakan guru 

dalam penyampaian kontrak perilaku, menunjukkan gambar kontrak perilaku dan 

memberikan penguatan berupa benda. Kondisi awal kedisiplinan anak sebelum 

tindakan sebagian besar pada kriteria mulai berkembang. Setelah dilaksanakan 

tindakan Siklus ke I, kedisiplinan anak meningkat menjadi 71,42% pada kriteria 

berkembang sesuai harapan (BSH) dan setelah Siklus II mencapai 85,71% pada 

kriteria berkembang sesuai harapan (BSH) atau mencapai indikator keberhasilan. 

Berdasarkan hasil penelitian itu dapat dilihat bahwa teknik kontrak 

perilaku bisa meningkatkan kedisiplinan kedisiplinan siswa, maka dari itu didalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik kontrak perilaku untuk meningkatkan 

konsentrasi siswa. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan kontak perilaku untuk meningkatkan 

konsentrasi siswa dalam layanan penguasaan konten”. 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dibatasi pada siswa kelas VIII.A SMP N 8 Kota Jambi  

2. Materi pokok dalam penelitian ini yaitu konsentrasi siswa 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan penelitian dapat dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 
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“Apakah penggunaan kontrak perilaku dalam layanan penguasaan konten 

dapat meningkatkan konsentrasi siswa dengan layanan penguasaan konten di kelas 

VIII.A SMP N 8 Kota Jambi”. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peningkatan 

konsentrasi siswa melalui layanan penguasaan konten dengan teknik kontrak 

perilaku dengan materi konsentrasi di kelas VIII.A SMP N 8 Kota Jambi. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Sekolah 

Sebagai bahan untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan dalam 

proses pembelajaran dan untuk meningkatkan kebiasaan belajar yang 

cocok pada diri siswa masing-masing. 

2. Guru 

Mendapat informasi data pendukung untuk bahan mengajar pada kelas 

terkait kebiasaan siswa yang kurang bagus. 

3. Siswa 

Mendapatkan informasi yang terkait tentang kebiasaan belajar yang 

cocok untuk dapat diterapkan sehari-hari. 

F. Pengertian/Istilah 

1. Layanan Penguasaan Konten adalah bantuan kepada individu maupun 

kelompok untuk menguasai kemampuan ataupun kompetensi tertentu 

melalui proses belajar. 

2. Kontrak Perilaku adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yaitu 

konselor dan klien untuk mengubah perilaku tertentu pada klien. 
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3. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu pekerjaan 

dan mengensampingkan pekerjaan yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


