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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap individu pada dasarnya telah diberikan pendidikan karakter sejak dini oleh orang 

tua, agar dapat bertanggungjawab, taat dan disiplin dalam melakukan segala hal (Larry, 2009). 

Seperti pendidikan orang tua kepada anaknya untuk menjadi individu yang bermoral dan 

berguna bagi orang lain. Perilaku bertanggung jawab, taat, dan disiplin dituntut untuk lebih 

dikembangkan pada masa remaja, maka pada masa remaja diperlukan proses belajar agar dapat 

mengembangkan perilaku-perilaku tersebut diantaranya melalui proses belajar. Proses belajar 

pada remaja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan di sekolah (Littleton, 2010). 

Peserta didik dapat mewujudkan proses belajar yang baik, dan dapat mengasah 

keterampilan serta daya ingat peserta didik terhadap materi yang telah diberikan dengan 

disiplin belajar. Peserta didik akan belajar menurut kesadarannya sendiri serta peserta didik 

akan termotivasi untuk selalu belajar (McCallum, 2012). Hurlock (2002) mengatakan bahwa 

setiap individu atau peserta didik remaja memerlukan disiplin dalam belajar apabila peserta 

didik tersebut menginginkan kesuksesan dan dapat menyesuaikan diri dalam lingkungannya. 

Kemudian jika disiplin belajar dikembangkan dan diterapkan dengan baik, konsisten serta 

konsekuen di sekolah maka akan berdampak positif bagi kehidupan peserta didik.  Penting 

disiplin belajar diterapkan dalam lingkungan bagi peserta didik sekolah, karena peserta didik 

akan menjadi lebih teratur dalam melakukan aktivitas belajar sehingga akan dapat mencapai 

tujuannya dalam belajar (Aksoy, 2003).   

Peserta didik tingkat SMP pada umumnya merupakan individu yang perlu bimbingan 

dalam belajar, maka peran bimbingan dan konseling di sekolah sangat penting dalam 

membantu atau membimbing peserta didik untuk mencapai tujuannya belajar.  Hurlock (2002) 

menjelaskan individu perlu memiliki disiplin, bahwasanya individu belum cukup memiliki 

pengalaman hidup, maka dengan memiliki perilaku disiplin individu akan dapat mempelajari 

bagaimana batasan dalam berperilaku yang harus dilakukan dalam kehidupan individu 

tersebut. Disiplin belajar dalam hal ini sangat diperlukan untuk siswa SMP mengingat 

banyaknya pelanggaran disiplin pada siswa SMP, karena disiplin belajar merupakan salah satu 

bagian dalam pendidikan yang harus diterapkan, sehingga siswa dapat mengembangkan 
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belajarnya dan mengatur waktu belajar dalam upaya mencapai keberhasilan dalam belajarnya 

(Sonjaya, 2017). 

Pandemi Covid-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. 

Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak 

negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, termasuk 

Indonesia. Krisis benar-benar datang tiba-tiba, pemerintah di belahan bumi manapun termasuk 

Indonesia harus mengambil keputusan yang pahit menutup sekolah untuk mengurangi kontak 

orang-orang secara masif dan untuk menyelamatkan hidup atau tetap harus membuka sekolah 

dalam rangka survive para pekerja dalam menjaga keberlangsungan ekonomi (Aji , 2020). 

Proses pembelajaran di sekolah merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan skill. 

Selain itu banyak peserta didik menganggap bahwa sekolah adalah kegiatan yang sangat 

menyenangkan, mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Sekolah dapat meningkatkan 

keterampilan sosial dan kesadaran kelas sosial peserta didik. Sekolah secara keseluruhan 

adalah media interaksi antar peserta didik dan guru untuk meningkatkan kemampuan 

intelegensi, skill dan rasa kasih sayang di antara mereka. Keadaan yang ditimbulkan dari 

dampak COVID-19 memengaruhi kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Hasil penelitian terdahulu sebelum masa pandemi Covid-19 mengenai tingkat disiplin 

belajar peserta didik pada jenjang sekolah tingkat pertama, telah dilakukan di Amerika oleh 

Stephenson (2011) bahwa tingkat disiplin belajar sangat diperlukan untuk peserta didik sekolah 

pertama, berdasarkan analisis penelitiannya tersebut bahwa peserta didik remaja sangat banyak 

memperlihatkan ketidakdisplinan terhadap aturan sekolah sehingga menyebabkan banyaknya 

kasus pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik remaja. 

Berdasarkan  hasil  penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Yazid, dan Ernawati 

(2020) di MI NW pancor kopong terkait hasil belajar peserta didik pada masa pandemi ,dapat 

disimpulkan sebagai berikut: a). Hasil belajar di MI NW Pancor Kopong berada pada kategori 

rendah,  dimana  sebagian  besar  siswa  belum memiliki hasil yang maksimal. b). Masih banyak 

siswa dan guru belum siap dalam mengahdapi belajar dengan pola daring, dikarenakan siswa 

banyak yang belum meiliki sarana yang mendukung. c). Terdapat pengaruh yang signifikan 

covid – 19 terhadap prestasi belajar siswa di MI NW Pancor Kopong. Menurut Warmi, A. Dkk. 

(2020) hal yang tak kalah penting dalam situasi darurat seperti sekaran ini  adalah kemandirian 

belajar siswa. Siswa dengan kemandirian belajar yang baik dapat mengontrol dirinya sendiri 

dan bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya, melalui kemandirian belajar hasil belajar 
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siswa dapat meningkat. Berdasarkan pendapat tersebut bahwa kemandirian belajar menjadi 

penting dikarenakan sejalan dengan hasil belajar siswa. 

Studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara  

dengan guru BK SMP Negeri 7 Bandung yang berinisial YY. Menurut ibu YY salah satu guru 

BK di SMP Negeri 7 Bandung yang mengajar di kelas VIII menyebutkan bahwa di masa 

pandemi seperti sekarang sekolah diwajibkan melakukan pembelajaran secara daring baik guru 

mata pelajaran maupun guru BK, namun dengan pembelajaran daring peserta didik masih 

memerlukan adaptasi. Fenomena yang terjadi saat pembelajaran daring yaitu masih terdapat 

banyak peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih karena seringkali lupa dalam 

mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Ibu YY juga mengatakan bahwa tidak 

sedikit peserta didik yang mengalami penurunan nilai akibat terlambat dalam mengumpulkan 

tugas. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pembelajaran daring dengan luring, 

seperti  guru tidak bisa berinteraksi dengan peserta didik secara langsung dan terkadang peserta 

didik terkendala sinyal sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Peneliti juga sempat 

mewawancarai salah satu peserta didik di SMP Negeri 7 Bandung yang berinisial ADC, ia 

mengatakan bahwa selama pembelajaran daring ia sering lupa dan telat dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru karena tidak ada yang mengingatkan hal tersebut, 

karena orang tua ADC jarang mengingatkan untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah 

diberikan oleh guru. Selain itu, ia mengatakan pernah mematikan kamera dan tidak 

memperhatikan ketika sedang melaksanakan pembelajaran daring via aplikasi zoom. 

Bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan untuk membantu peserta didik dapat 

mencapai kemandirian dalam kehidupannya, perkembangan yang utuh dan optimal dalam 

bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir (Kemendikbud. 2016, hlm. 63). Artinya melalui 

bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan belajar dapat dilakukan sebagai upaya 

meningkatkan dan memelihara disiplin belajar peserta didik. Scriven (2010) menjelaskan 

bahwa melalui bimbingan dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan dan memelihara 

disiplin belajar, melalui bimbingan belajar peserta didik dapat dibantu dalam mengarahkan atau 

membimbing peserta didik untuk meningkatkan disiplin belajarnya. Maka bimbingan dan 

konseling mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan dan memelihara disiplin 

belajar khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Menurut (Yusuf & 

Nurihsan, 2010, hlm.13) tujuan pemberian layanan bimbingan agar individu mampu, (1) 

merencanakan kegiatan penyelesaian studi, (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan 
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yang dimiliki secara optimal, (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, 

lingkungan masyarakat serta lingkungan kerja, (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang 

dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, kerja, dan masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Fenomena disiplin belajar sudah tidak asing lagi kita dengar, tetapi dengan adanya situasi 

seperti pandemi COVID-19 sekarang, menambah fenomena baru. Peserta didik disaat situasi 

pandemi seperti sekarang diharuskan untuk mengikuti pembelajaran secara daring, namun 

dalam prakteknya tidak semua peserta didik mengikuti yang telah diinstruksikan oleh guru. 

Salah satu penyebab kurangnya disiplin peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring 

adalah kurangnya pemahaman peserta didik tentang bagaimana pembelajaran daring yang 

efektif. 

Bimbingan dan Konseling dalam hal ini memiliki peranan yang penting untuk membantu 

peeserta didik dalam meningkatkan sikap disiplin belajar peserta didik, khususnya dalam 

situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang. 

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan masalah di atas, maka masalah-masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana profil disiplin belajar peserta didik selama masa pandemi COVID-19  peserta 

didik kelas VIII SMP Negeri 7 Bandung ? 

1.2.2. Bagaimana bentuk program bimbingan belajar yang sesuai untuk meningkatkan disiplin 

belajar peserta didik peserta didik kelas VIII SMP Negeri 7 Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, secara umum tujuan dari 

penelitian ini adalah memperoleh gambaran disiplin belajar peserta didik selama masa pandemi 

COVID-19 peserta didik kelas VIII SMP Negeri 7 Bandung. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1.Mendeskripsikan profil disiplin belajar peserta didik selama masa pandemi COVID-19  

peserta didik kelas VIII SMP Negeri 7 Bandung. 
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1.3.2.2.Menyusun program bimbingan belajar untuk meningkatkan disiplin belajar peserta 

didik selama masa pandemi COVID-19 peserta didik kelas VIII SMP Negeri 7 

Bandung.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan dan 

keilmuan dalam bidang bimbingan dan konseling mengenai disiplin belajar peserta didik 

disituasi pandemi. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran untuk penelitian 

selanjutnya yang lebih komprehensif mengenai Disiplin Belajar Peserta Didik. 

1.4.2.2. Bagi Guru BK SMP Negeri 7 Bandung. 

Menemukan langkah strategis yang perlu dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling 

dalam membuat program layanan dasar bimbingan belajar tentang disiplin belajar. 

1.4.2.3. Bagi Penulis 

Memiliki bukti empiris mengenai kondisi nyata disiplin belajar peserta didik selama masa 

pandemi COVID-19 di SMPN 7 Bandung, sehingga dapat dikembangkan layanan untuk 

meningkatkan disiplin belajar peserta didik. 

1.4.2.4. Bagi Departemen 

Bagi departemen psikologi pendidikan dan bimbingan. Data empiris dari hasil penelitian 

yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu 

bimbingan dan konseling, serta memperkaya informasi dan menambah referensi mengenai 

Profil Disiplin Belajar Peserta Didik. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
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Struktur organisasi skripsi memberikan gambaran mengenai rangkaian penulisan antara 

bab satu dengan bab lainnya, sehingga dapat disusun dalam kerangka utuh skripsi. Penyusunan 

skripsi diorganisasikan ke dalam lima bab sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan 

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II Kajian Pustaka yang mencakup konsep-konsep dan teori-teori disiplin belajar dan 

Layanan Bimbingan dan Konseling di SMP 

BAB III Metode Penelitian yang mencakup desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, 

instrument penelitian, prosedur penelitian dan analisis data. 

BAB IV Temuan dan Pembahasan yang mencakup pengolahan datadan analisis data sesuai 

dengan urutan rumusan masalah penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. 

BAB V Simpulan, dan Rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penelitian 

terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan rekomendasi yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian. 

 


