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ABSTRAK 

Tedja, Rizki Fauzi. 2017. Efektivitas Teknik Bimbingan Literasi Dalam 

Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa di SMP Islam Terpadu YP 17 Nagreg 

Kabupaten Bandung. Skripsi Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Bandung. Pembimbing I. Dr.Hj. Lilis 

Satriah, M.Pd, dan Pembimbing II. Sugandi Miharja,S.Ag, M.Pd 

Kata kunci: Teknik Bimbingan Literasi, konsentrasi belajar siswa  

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada  di SMP Islam 

Terpadu YP 17 Nagreg Kabupaten Bandung yang menunjukkan tingkat konsentrasi 

belajar yang kurang baik, dengan ciri-ciri yaitu terdapat siswa yang melamun saat 

diberikan materi pelajaran, bermain-main ketika pelajaran, tidak memperhatikan 

guru, dan beberapa juga ada yang mengobrol dengan teman sebangkunya. Dengan 

adanya bimbingan literasi siswa dapat dikatakan mampu berkonsentrasi dengan 

baik, terdapat peningkatan yang cukup signifikan Setelah diberikanya teknik 

bimbingan literasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan keberhasilan dalam 

meningkatkan konsentrasi belajar siswa melalui teknik bimbingan literasi. Manfaat 

penelitian ini memperkaya kajian tentang peningkatan konsentrasi belajar siswa 

melalui teknik bimbingan literasi.  

Bimbingan literasi adalah proses bantuan terhadap individu untuk mencapai 

pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan 

penyesuaian diri secara maksimum” (Wardati : 18-19). Populasi penelitian yaitu 

150 siswa kelas VIII SMP Islam Terpadu YP 17 Nagreg Kabupaten Bandung 

dengan jumlah sampel 30 siswa, teknik sampel diambil dengan teknik random 

sampling. Metode pengumpulan data menggunakan survey deskriptif dan 

observasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif persentase 

dan one sampel kolmogrov-smirnov tes.  

Peningkatan konsentrasi belajar siswa berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi belajar siswa sebelum diberi teknik 

bimbingan literasi pada kriteria rendah 19(63%) dan kriteria tinggi 11(37%). 

Setelah diberi teknik bimbingan literasi pada kriteria rendah 13(43%) dan kriteria 

tinggi 17(57%). Hasil Observasi meunjukkan adanya peningkatan sebesar 55.8% 

dibulatkan menjadi 56%. Dan hasil uji one sampel kolmogrov-smirnov tes, 

menunjukkan bahwa nilai 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒≤ α 0,05, atau memiliki arti bahwa Ho penelitian 

ditolak dan Ha penelitian diterima, artinya konsentrasi belajar siswa dapat 

ditingkatkan melalui teknik bimbingan literasi.  

Hasil akhir penelitian menunjukan bahwa sebelum diberikan bimbingan 

literasi tingkat konsentrasi belajar siswa rendah kemudian setelah diberikan 

bimbingan literasi tingkat konsentrasi belajar siswa meningkat, hal ini menunjukan 

terdapat pengaruh yang positife terhadap peningkatan konsentrasi belajar setelah 

diberikan  layanan bimbingan literasi.  


