
 

 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

 

2.1.1. Pengertian Belajar 

 

Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamen-tal dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses 

pendidikan,  kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting 

dalam keseluruhan proses pendidikan yang dialami siswa merupakan proses 

perubahan dari pengalaman individu. 

 

Belajar adalah proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan 

maupun sikap dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan 

sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kegiatan belajar tersebut ada 

yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan di tempat lain seperti di museum, di 

laboratorium, di hutan dan dimana saja. Belajar merupakan tindakan dan perilaku 

siswa yang kompleks.  

 

Menurut Vernon S. Gerlach & Donal P. Ely dalam bukunya teaching & Media-A 

systematic Approach (1971) dalam Arsyad (2011: 3) mengemukakan bahwa 



“belajar adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah tindakan yang 

dapat diamati. Dengan kata lain perilaku adalah suatu tindakan yang dapat diamati 

atau hasil yang diakibatkan oleh tindakan atau beberapa tindakan yang dapat 

diamati”. 

 

Sedangkan Menurut Gagne dalam Whandi (2007) belajar di definisikan sebagai 

“suatu proses dimana suatu organisme berubah perilakunya akibat suatu 

pengalaman”. Slameto (2003: 5) menyatakan belajar adalah “suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh  suatu perubahan tingkah laku  yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”.  

 

Lebih lanjut Abdillah (2002) dalam Aunurrahman (2010 :35) menyimpulkan 

bahwa “belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam 

perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut 

aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memperoleh tujuan 

tertentu”. 

    Dengan demikian dapat disimpulkan Belajar adalah perubahan tingkah laku 

pada individu-individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya berkaitan dengan 

penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, 

sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, penyesuaian diri. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa belajar itu sebagai rangkaian kegiatan jiwa raga yang menuju 

perkembangan pribadi manusia seutuhnya. 

 



Menurut Hikmawati (2011:109) “teori behavioristik, belajar adalah perubahan 

tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon”. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan 

perubahan tingkah laku. Dengan kata lain belajar merupakan bentuk perubahan 

yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara 

yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon.  

 

Kegiatan belajar memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas.  Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling 

pokok, karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung 

pada bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai peserta didik.  Belajar 

adalah proses perubahan yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman individu. 

 

 

 

 

Menurut Gagne, Briggs, (1993:3-11) dalam Prawiradilaga, 2008 : 24) menyatakan 

bahwa proses belajar dapat dipengaruhi oleh factor internal peserta didik itu 

sendiri atau faktor eksternal yaitu pengaturan kondisi belajar. Proses belajar 

terjadi karena sinergi memory jangka pendek dan jangka panjang diaktifkan 

melalui menciptaan faktor eksternal yaitu pembelajaran atau lingkungan belajar. 

Dengan demikian melalui indranya siswa dapat menyerap materi secara berbeda. 

Guru mengarahkan agar pemrosesan informasi untuk memori jangka panjang 

dapat berlangsung lancar. 

Menurut Magnesen (Dryden & Vos, 1999) dalam Sari Prawiradilaga (2008:24)  

menyatakan belajar terjadi dengan : 

1. membaca sebanyak 10 % 

2. mendengar 20% 

3. melihat 30% 

4. melihat dan mendengar sebanyak 50% 



5. mengatakan 70% 

6. mengatakan sambil mengerjakan sebanyak 90% 

Belajar dalam arti luas adalah kegiatan psiko-fisik menuju perkembangan pribadi 

seutuhnya, sedangkan belajar dalam arti sempit adalah penguasaan materi ilmu 

pengetahuan yang merupakan bagian menuju terbentuknya kepribadian 

seutuhnya.   

Menurut Djamarah (2002:15).ciri-ciri belajar adalah: 

 

a.  Perubahan yang terjadi secara sadar 

     Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang- 

     kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam  

     dirinya. Misalnya ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, 

kecakapannya  

     bertambah, kebiasaannya bertambah. 

 

b.  Perubahan dalam belajar bersifat fungsional 

     Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus menerus dan 

tidak  

     statis. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya. 

 

c.  Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

     Dalam belajar, perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk   

     memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan yang bersifat 

aktif  

     artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena  

     usaha individu sendiri.  

 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

    Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. 

Ini   

    berarti  bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. 

 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau tararah 

    Perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. 

Perubahan    

    belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 

 

f.  Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

     Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi   

     perubahan keseluruhan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai  

     hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam  

     sikap kebiasaan, keterampilan, pengetahuan dan sebagainya. 



 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses 

perubahan tingkah laku.  Perubahan tingkah laku itu bukan datang tanpa disadari 

atau datang dengan sendirinya, melainkan diperoleh melalui belajar atau 

pengalaman termasuk di dalamnya adalah kemampuan awal. 

Belajar adalah proses aktif dalam memberi reaksi terhadap semua situasi yang ada 

di sekitar individu yang sedang belajar, yang diarahkan pada tujuan dengan 

melihat, mengamati, memahami sesuatu untuk mendapatkan pengalaman baru.  

 

 

2.1.2. Teori Belajar dan Pembelajaran 

 

Konstruktivisme lahir dari gagasan Piaget dan Vigotsky.  Hakikat dari teori 

konstruktivisme adalah ide bahwa siswa harus menjadikan informasi itu miliknya 

sendiri.  Peran guru adalah membantu siswa menemukan fakta, konsep, atau 

prinsip bagi diri mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau mengendalikan 

seluruh bagian kelas (Nur, 2002 : 3). 

 

Menurut Piaget bahwa pengetahuan dibentuk oleh anak sendiri yang sedang 

belajar.  Piaget memperhatikan bagaimana skema yang dimiliki seseorang 

beradaptasi dan berubah selama perkembangan mentalnya, bagaimana proses 

perubahan konsep melalui asimilasi dan akomodasi mereka.  Tampak bahwa 

Piaget lebih menekankan perhatian pada keaktifan individu dalam meng-

konstruksi pengetahuan melalui struktur kognitifnya. 

 

Menurut Reigeluth Dalam Buku Prisip Desain Pembelajaran, (Prawiradilaga, 

2008:15), ”Desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan 

pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang”. Regeluth 



membedakan desain pembelajaran dan pengembangan. Ia menyatakan bahwa 

pengembangan adalah penerapan kisi-kisi desain di lapangan. Kemudian setelah 

uji coba selesai, maka desain tersebut diperbaiki atau diperbaharui sesuai dengan 

masuk yang telah diperoleh. Reigeluth mengkaji desain pengembangan 

pembelajaran berdasarkan tinjauan atau teori belajar dan pembelajaran.  Tetapi 

pada belajar bermakna materi yang telah di peroleh dikembangkan dengan 

keadaan lain sehingga belajarnya lebih dimengerti. 

 

Teori konstruktivis menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan ini tidak lagi sesuai.  

Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, 

mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk 

dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide (Slavin dalam Nur, 2002: 8). 

Menurut teori konstruktivis, satu prinsip yang paling penting dalam psikologi 

pendidikan yaitu guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada 

siswa.  Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya.  Guru 

dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan 

siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan siswa 

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar.  Guru dapat 

memberi siswa anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih 

tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut 

(Nur, 2002: 8) 

 



Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono (2002: 10) adalah kegiatan guru 

secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar secara 

aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Guru tidak 

mentransferkan pengetahuan yang dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk 

pengetahuannya sendiri.  Guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau 

cara pandang siswa dalam belajar.  Peranan kunci guru dalam interaksi pendidikan 

adalah pengendalian, yang meliputi: 1) menumbuhkan kemandirian dengan 

menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak;  2) 

menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak, dengan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa; 3) menyediakan sistem 

dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar siswa mempunyai peluang 

optimal untuk berlatih.  

 

UUSPN No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber balajar pada suatu lingkungan 

belajar. Pembelajaran sebagai proses yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pelajaran. 

 

 

Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk 

mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi 



pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi pelajaran.  Pembelajaran mempunyai dua karakteristik, yaitu 1) dalam 

proses pembelajaran melibatkan proses mental siswa secara maksimal, bukan 

hanya menuntut siswa sekedar mendengar, mencatat, akan tetapi menghendaki 

aktivitas siswa dalam proses berpikir; 2) dalam proses pembelajaran membangun 

suasana dialogis dan proses tanya-jawab terus menerus yang diarahkan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya 

kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan 

yang mereka konstruksi sendiri (Sagala, 2006: 20). 

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu 

seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru. Proses 

pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar 

yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan dasarnya, motivasinya, latar 

belakang akademisnya, latar belakang sosial ekonominya, dan lain sebagainya. 

Kesiapan guru mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran adalah modal 

utama penyampaian bahan ajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

Pembelajaran guru harus memahami hakekat materi pelajaran yang diajarkannya 

sebagai suatu pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa 

dan memahami berbagai model pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan 

siswa untuk belajar dengan perencanaan pengajaran yang matang oleh guru.  Jadi, 

berpikir dan pembelajaran diarahkan untuk membangun kemampuan berpikir dan 

kemampuan menguasai materi pelajaran, dimana pengetahuan itu sumbernya dari 



luar diri, tetapi dikonstruksi dalam diri individu siswa.  Pengetahuan tidak 

diperoleh dengan cara diberikan atau ditransfer dari orang lain tapi ”dibentuk” dan 

”dikonstruksi” oleh individu itu sendiri, sehingga siswa itu mampu 

mengembangkan intelektualnya. 

 

Keberhasilan pembelajaran dicapai 10% dari apa yang dibaca, 20% dari apa yang 

didengar, 70% dari yang dikatakan, dan 90% dari yang dikatakan dan dilakukan. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa 90% masukan indra untuk otak berasal dari sumber 

visual.   

Teori pembelajaran Gagne terkenal dengan sebutan events of instruction 

(peristiwa  

Pembelajaran) yang terdiri atas Sembilan tahapan (Gagne, Briggs & Wager, 1993, 

11-12 dan Bab 9) dalam Prawiradilaga (2008 :25) : 

1. Stimulation to gain attention to ensure the reception of stimuli. 

2. Informing learners of the learning objectives, to establish appropriate 

expectations. 

3. Reminding learners of previously learned  content for retrieval from 

LTM* 

4. Clear and distinctive presentation of material to ensure selective 

perception. 

5. Guidance of learning by suitable  semantic encoding. 

6. Eliciting  performance, involving  response  generation. 

7. Providing  feedback about performance. 

8. Assessing the performance, involving  additional response feedback 

occasions. 

9. Arranging variety of practice  to aid future retrieval and transfer. 

 

Kesembilan langkah tersebut di atas dapat disederhanakan menjadi empat 

kegiatan  

 

besar yaitu: 

 

Langkah 1 sampai dengan 3 merupakan kegiatan pengajar untuk motivasi belajar, 

langkah 4 sampai dengan 7 merupakan kegiatan penyajian materi yang dilakukan 

oleh pengajar. langkah 8 yaitu tahap menilai hasil belajar sejauh mana kompetensi 



dapat dikuasai oleh atau belum, langkah 9 merupakan upaya pengajar untuk 

memberikan tugas terkait dengan materi yang telah dibahas.  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, pada kegiatan pembelajaran keterlibatan siswa secara 

aktif sangat diperlukan.  Untuk menarik minat dan meningkatkan prestasi belajar 

perlu mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki 

siswa.  Materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, 

dari yang sederhana sampai yang kompleks dan perbedaan individual pada diri 

siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan 

belajar siswa. 

 

 

 

2.2. Motivasi Belajar 

 

 

2.2.1.    Pengertian Motivasi Belajar 

 

 

 

Setiap individu memiliki kondisi internal, dimana kondisi internal tersebut turut 

berperan dalam aktivitas dirinya sehari-hari. Salah satu dari kondisi internal 

tersebut adalah “motivasi.” Istilah motivasi berasal dari kata “motif” yang dapat 

diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu. Motif merupakan 

daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi 

tercapainya sebuah tujuan. Menurut Rukminto (Uno, 2011:3) “Motif tidak dapat 

diamati secara langsung,  tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, 



berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah 

laku tertentu”. 

 

Setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang secara sadar pasti ia 

berusaha untuk mewujudkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan 

merupakan awal terjadinya suatu perilaku, untuk itu diperlukan adanya motivasi 

yang mampu menggerakkan perilaku tersebut. Motivasi juga dapat dikatakan 

sebagai perbedaan antar dapat melaksanakan dan mau melaksanakan. 

 

Menurut  Donald (Sardiman, 2011:73) “motivasi adalah perubahan energi dalam 

diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi mengawali terjadinya perubahan 

energi pada individu yang kemudian memunculkan rasa, afeksi seseorang 

sehingga merangsang individu tersebut untuk melakukan sesuatu untuk mencapai 

tujuan. Pengertian motivasi menurut Uno (2011:1) “motivasi adalah kekuatan, 

baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

 

 

 

Berdasarkan dari beberapa uraian pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah dorongan yang ada dalam diri seseorang yang membuat ia 

melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu 

agar memperoleh kepuasan di dalam dirinya. 

 

Setelah membahas motivasi, satu kata selanjutnya yaitu belajar. Belajar 

merupakan suatu penekanan yang diperoleh berkat adanya interaksi antara 



individu dengan lingkungannya. Belajar menunjukkan suatu proses perubahan 

perilaku atau peribadi seseorang berdasarkan pengalaman tertentu. Menurut 

Winkel (Uno, 2011:22) “bahwa belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai 

suatu aktivitas mental-psikis yang berinteraksi aktif dengan lingkungannya dan 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan 

sikap”. Selanjutnya pengertian belajar menurut Uno (2011:22) sendiri  “adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar 

adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi 

sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Jadi motivasi belajar adalah dorongan yang ada dalam diri 

seseorang atau daya penggerak yang membuat ia melakukan kegiatan belajar agar 

tujuan yang ditetapkan oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Menurut Mc. Donald 

(dalam Dalam Dalam buku psikologi pendidikan Dalyono ( 2005: 55) 

memaparkan bahwa “motivasi adalah daya penggerak/pendorong untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan, yang bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar 

”  

Menurut Eysenck dkk (dalam Slameto, 2003 : 170) motivasi dirumuskan sebagai 

suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas, konsistensi, serta 

arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang rumit dan 



berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap dan 

sebagainya. 

 

 

Menurut Hamalik (2004 : 27), belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Aspek tingkah laku tersebut 

adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, 

hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti dan sikap.  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah 

suatu motif atau dorongan untuk melakukan suatu kegiatan/pekerjaan guna 

mencapai tujuan dalam rangka merubah tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungannya baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.  

 

2.2.2.    Prinsip-Prinsip Motivasi Belajar 

Menurut Kenneth H. Hover (dalam Hamalik, 2004 : 163) mengemukakan prinsip-

prinsip motivasi belajar sebagai berikut : 

Pujian lebih efektif daripada hukuman. 

a. Semua murid-murid mempunyai kebutuhan-kebutuhan psikologis (yang      

           bersifat dasar) tertentu yang harus mendapat kepuasan. 

b. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada   

     motivasi yang dipaksakan dari luar. 

c. Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. 

d. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan yang akan merangsang  

     motivasi. 

e. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas murid. 

 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya proses belajar akan 

mendapatkan hasil yang lebih maksimal jika pemberian motivasi belajar dapat 



diterima oleh siswa didik dengan baik serta adanya dorongan yang ada dalam diri 

seseorang atau daya penggerak yang membuat ia melakukan kegiatan belajar agar 

tujuan yang ditetapkan oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

 

 

 

2.2.3.    Fungsi Motivasi Belajar 

 

 

Menurut Sardiman A.M. (2007 : 85) ada tiga fungsi motivasi belajar yaitu sebagai 

berikut: 

a.  Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor    

 yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor  

 penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.  

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang    

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan  

     perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

             

Menurut  Hamalik (2000:175) fungsi motivasi belajar yaitu antara lain:   

   

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan, tanpa motivasi 

tidak   

    akan timbul perbuatan seperti belajar. 

b. Sebagai pengarah, artinya mengarahlkan perbuatan kepada pencapaian   

    tujuan yang diinginkan. 

c. Sebagai penggerak, berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya   

    motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjan. 

 

Dari beberapa pendapat yang ada dapat disimpulkan bahwa fungsi dari motivasi 

itu sendiri adalah sebagai motor pengerak kemana dan bagaimana perbuatan yang 

akan dilaksanakan. 

 

2.2.4.   Faktor-faktor  Motivasi Belajar 

 

 

Menurut  Darsono,  (2000:65) ada beberapa faktor yang mempengaruhi  

motivasi belajar adalah: 

 

a.  Cita-cita atau aspirasi siswa 



     Cita-cita atau aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai.Cita-cita  

akan    

     memperkuat motivasi belajar.  

b.  Kemampuan belajar 

     Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan.Kemampuan ini 

meliputi    

     beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa, misalnya 

penghema-  

     tan,  perhatian, ingatan, daya pikir, fantasi. 

c.  Kondisi siswa 

     Siswa adalah makhluk yang terdiri dari kesatuan psikofisik. Kondisi 

siswa   

     yang mempengaruhi motivasi belajar di sini berkaitan dengan kondisi 

fisik,   

     dan kondisi psikologis. Seorang siswa yang kondisi jasmani dan rohani  

     yang terganggu, akan menganggu perhatian belajar siswa, begitu juga   

     sebaliknya. 

d.  Kondisi lingkungan 

     Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar diri   

     siswa. Kondisi lingkungan yang sehat, kerukuan hidup, ketertiban   

     pergaulan  perlu dipertinggi mutunya dengan lingkungan yang aman,  

     tentram, tertib dan indah,  maka semangat dan motivasi belajar mudah  

     diperkuat. 

e.  Unsur-unsur dinamis dalam belajar  

     Unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang 

keberadaannya  

     dalam proses belajar mengajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang- 

     kadang lemah dan bahkan hilang sama sekali. Misalnya keadaan emosi  

     siswa, gairah belajar, situasi dalam keluarga dan lain-lain. 

f.   Upaya guru dalam pembelajaran siswa 

     Upaya yang dimaksud disini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri  

     dalam membelajarkan siswa mulai dari penguasaan materi,cara  

     menyampaikannya, menarik perhatian siswa, mengevaluasi hasil belajar  

     siswa, dan lain-lain.  

 

 

Bila upaya-upaya tersebut dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan 

siswa,      maka diharapkan dapat menimbulkan motivasi belajar siswa. Motivasi 

mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar baik bagi guru 

maupun siswa. Bagi guru mengetahui motivasi belajar dari siswa sangat 

diperlukan guna memelihara dan meningkatkan semangat belajar siswa. Bagi 



siswa motivasi belajar dapat menumbuhkan semangat belajar sehingga siswa 

terdorong untuk melakukan kegiatan belajar. 

 

2.2.5.      Ciri-Ciri Motivasi 

 

 

 

Motivasi dapat tumbuh karena adanya keinginan seseorang untuk dapat 

mengetahui dan memahami sesuatu serta mengarahkan minat belajar seseorang 

sehingga ingin sungguh-sungguh dalam belajar dan termotivasi untuk mencapai 

prestasi yang baik. 

Motivasi seseorang yang rendah dalam belajar. Tidak semua orang mempunyai 

motivasi yang tinggi, karena setiap orang berbeda-beda. Motivasi yang rendah 

dapat diakibatkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut seperti rasa percaya 

diri yang rendah, adanya rasa malas untuk belajar, kurang perhatian dari orang tua 

atau orang sekitar, tidak ada yang menyemangati, dan lain-lain.  

 

Motivasi belajar yang rendah dapat menyebabkan seseorang malas untuk belajar 

sehingga dapat menyebabkan seorang anak mendapat prestasi yang rendah. Ciri-

ciri anak yang mempunyai motivasi yang rendah seperti malas belajar, malas 

mengerjakan tugas, tidak ada keinginan untuk mengetahui, tidak peduli dengan 

nilainya, tidak ada rasa semangat  dalam kelas, mendapat nilai yang buruk, dan 

lain-lain. 

 

Motivasi seseorang yang tinggi dalam belajar. Ada orang yang memiliki motivasi 

dan semangat belajar yang tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya 

motivasi yang tinggi seperti adanya pemberian semangat dari orang sekitar, 



mempunyai optimisme yang tinggi, mempunyai tujuan yang dicapai, adanya 

penghargaan jika mendapat nilai yang baik, adanya perhatian dari orang tua yang 

lebih, dan lain-lain. Motivasi belajar yang tinggi dapat mempengaruhi prestasi 

belajar. Prestasi belajar dapat saja meningkat jika mempunyai motivasi belajar 

yang tinggi. Ciri-ciri motivasi belajar seperti semangat dalam belajar, banyak 

bertanya dalam kelas, adanya rasa keinginantahuan yang tinggi, mendapat nilai 

yang tinggi di dalam kelas, mengerjakan tugas dengan serius, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

Mengurai makna dan teori motivasi perlu dikemukakan adanya beberapa ciri-ciri 

motivasi. Menurut Sardiman  (2011:83), motivasi yang ada pada diri seseorang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a.  Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dengan waktu  

yang    

     lama, tidak berhenti sebelum selesai) 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) 

c. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

e. Cepat bosan pada tugas yang rutin (hal yang bersifat mekanis, berulang 

           begitu saja sehingga kurang kreatif) 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin pada sesuatu) 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakininya 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

 

 



Apabila seseorang memiliki ciri-ciri diatas, artinya orang itu selalu memiliki 

motivasi yang cukup kuat. Ciri-ciri motivasi itu akan sangat penting dalam 

kegiatan belajar mengajar, sehingga kegiatan belajar mengajar akan berhasil baik. 

 

 

 

2.2.6. Jenis-jenis motivasi 

 

 

 

Berbicara tentang motivasi, motivasi dapat dibedakan menurut jenisnya yang 

dipandang dari berbagai sudut. Motivasi yang berkembang dimasyarakat memiliki 

beberapa bervariasi. Berikut ini beberapa jenis motivasi menurut Sardiman 

(2011:86)  

1.  Dilihat dari dasar pembentukannya. 

a. Motif-motif bawaan, yaitu motif yang dibawa sejak lahir dan tanpa   

      dipelajari. 

b. Motif-motif yang dipelajari, yaitu motif yang timbul karena 

dipelajari.    Misalnya: dorongan untuk mengajar di dalam 

masyarakat. 

 

          2. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik. 

a. Motivasi intrinsik. 

Menurut Sardiman (2011:89) “motivasi intrinsik adalah motif-motif 

yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari 

luar”. Karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Misalnya seorang siswa yang belajar 



karena betul-betul ingin mendapatkan pengetahuan dan nilai 

yang baik, bukan karena ingin pujian atau hadiah lainnya. 

 

b. Motivasi ekstrinsik. 

Sardiman (2011:91) “Menjelaskan motivasi ekstrinsik timbul 

karena adanya rangsangan dari luar individu”. Adanya hadiah 

atau ganjaran yang berasal dari orang lain yang mempengruhi 

kuat atau lemahnya motivasi seseorang. Misalnya seseorang 

yang belajar saat ada ulangan dengan harapan mendapat nilai 

yang baik diraportnya, karena akan dibelikan handphone baru 

oleh orang tuanya. 

 

Dari kedua penjelasan di atas, bukan berarti motivasi ekstrinsik ini tidak begitu 

penting. Motivasi ini tetap dibutuhkan dalam kegiatan belajar dan 

pembelajaran. Sebab keadaan siswa yang dinamis dan juga komponen lain 

yang mempengaruhi dalam proses belajar, mungkin ada yang kurang menarik 

bagi siswa, sehingga motivasi ini diperlukan oleh siswa. 

 

Motivasi menurut pembagian dari Woodwort dan Marquis (Sardiman 2011:88). 



a. Motif organis, misalnya kebutuhan untuk minum ,makan, bernafas. 

b. Motif darurat, misalnya dorongan untuk menyelamatkan diri. 

c. Motif objektif, motif ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan   

eksplorasi, untuk menaruh minat.  

2.2.7. Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

 

Motivasi belajar pada tiap individu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

yang mempengaruhi motivasi  belajar dapat berasal dari dalam individu itu 

sendiri dan yang berasal dari luar individu. 

 

Uno (2011:23) “menjelaskan bahwa motivasi belajar dapat timbul karena 

adanya faktor intrinsik yaitu adanya hasrat dan keinginan berhasil, 

adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan 

cita-cita masa depan dan faktor ekstrinsik yaitu adanya penghargaan 

dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya 

lingkungan belajar yang kodusif, sehingga memungkinkan seseorang 

dapat belajar dengan baik.” 

 

 



a. Faktor intrinsik : 

(1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil. 

               Adanya hasrat dan keinginan berhasil pada diri siswa akan membuat 

siswa tersebut mau melakukan sesuatu untuk memenuhi hasratnya. 

Yang kemudian akan terwujud dalam perilaku belajar siswa tersebut 

yang semakin giat belajar, selalu berusaha maksimal dalam 

menyelesaikan tugas, dan tidak suka menunda pekerjaan agar 

mendapatkan hasil yang sempurna. 

(2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. 

       Dorongan yang ada di dalam diri siswa tersebut lebih kuat 

pengaruhnya dari dorongan yang berasal dari luar. Apabila siswa 

sudah merasa bahwa belajar adalah kebutuhan bagi dirinya maka 

akan muncul dorongan yang kuat pada dirinya untuk memenuhi 

kebutuhannya tersebut. Belajar bukan lagi dianggap sebagai 

kebutuhan tambahan namun sebagai kebutuhan pokok yang harus 

dipenuhi seperti halnya rasa lapar, haus, beristirahat. 

 

(3) Adanya harapan dan cita-cita masa depan. 

Siswa yang memiliki cita-cita yang tinggi akan berusaha mewujudkan 

cita-citanya, karena dorongan yang kuat yang muncul dari dirinya. 



Siswa akan lebih giat belajar untuk dapat meraih cita-cita dimasa 

depan. 

 

 

 

b. Faktor ekstrinsik. 

Selain faktor intrinsik ada juga faktor ektrinsik yang tidak kalah penting dan 

juga harus diperhatikan. Faktor tersebut antar lain : 

(1) Adanya penghargaan dalam belajar. 

       Adanya penghargaan yang diberikan kepada siswa atas hasil 

belajarnya akan membuat siswa merasa dihargai dan mendorong 

siswa untuk lebih baik lagi. Siswa sudah berusaha dengan baik dalam 

menyelesaikan tugasnya karena tidak ingin malu dengan guru atau 

tidak ingin diolok-olok teman. Namun sebaliknya siswa ingin 

mendapatkan pujian atau penghargaan atas tugas yang telah 

dikerjakan. 

(2) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

            Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar akan menimbulkan 

gairah belajar pada siswa. Untuk itu kreativitas guru dalam penyajian 

materi atau metode dalam pembelajaran perlu untuk diperhatikan agar 

menumbuhkan semangat belajar para siswa. 



(3) Adanya lingkungan belajar yang kodusif, sehingga memungkinkan 

seseorang dapat belajar dengan baik. 

 

Lingkungan dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Dalam belajar tentunya 

diperlukan lingkungan belajar yang nyaman. Apabila siswa berada pada 

lingkungan belajar yang kondusif akan membantu siswa dalam menerima 

pelajaran yang diberikan, dan sebaliknya. Siswa akan sulit menerima 

pelajaran bila berada pada lingkungan yang tidak nyaman untuk belajar, 

sehingga akan timbul rasa malas pada siswa untuk belajar. 

 

Menurut Uno (2011:33) ”motivasi individu untuk melakukan sesuatu, misalnya 

untuk belajar dengan baik dapat dikembangkan, diperbaiki, atau diubah melalui 

belajar dan latihan dengan perkataan lain maupun melalui lingkungan”. Dalam 

penelitian ini konselor/guru pembimbing berusaha untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa melalui salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan 

konseling, yaitu bimbingan kelompok. 

 

 

Bimbingan kelompok merupakan proses bimbingan yang dilakukan secara 

berkelompok.  Menurut Prayitno (2004:1) “layanan dalam bimbingan dan 

konseling yang diberikan kepada siswa secara berkelompok yang membahas 

topik-topik khusus yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok”. Dalam 

penelitian ini topik khususnya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan 

menonjolkan pada pemberian informasi pada siswa mengenai cara belajar yang 



baik, manfaat belajar, dan sebagainya. Serta dengan terbentuknya dinamika 

kelompok yang baik akan menumbuhkan hasrat dan keinginan berhasil pada siswa 

dan dorongan untuk belajar. Dengan begitu, melalui pelayanan bimbingan 

kelompok akan menciptakan lingkungan baru bagi siswa agar dapat mendongkrak 

semangat siswa dalam belajar. 

 

 

2.2.8. Peranan Motivasi Dalam Belajar dan Pembelajaran 

 

 

Peranan motivasi dalam belajar sangat penting dalam proses pembelajaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Uno (2011:27) “bahwa motivasi 

pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan perilaku 

individu, termasuk perilaku individu yang sedang belajar”. Berikut ini beberapa 

peranan penting dari motivasi dalam belajar dan pembelajaran yang dikemukakan 

Uno (2011:27), antara lain: 

a. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar 

Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak 

yang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan 

pemecahan, dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal 

yang pernah dilaluinya. 

b. Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 



         Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan    

         kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang   

         dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati 

manfaatnya  

         bagi anak. 

c. Motivasi menentukan ketekunan belajar 

Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu, akan 

berusaha mempelajarinya dengan baik dan tekun, dengan harapan 

memperoleh hasil yang baik. Dalam hal itu, tampak bahwa motivasi 

untuk belajar menyebabkan seseorang tekun belajar. Sebaliknya 

apabila seseorang kurang atau tidak memiliki motivasi untuk 

belajar, maka ia tidak tahan lama belajar. Dia mudah tergoda untuk 

mengerjakan hal yang lain dan bukan belajar. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa motivasi memiliki peran yang 

penting dalam kegiatan belajar. Peran-peran tersebut yaitu sebagai penguatan di 

dalam belajar, dapat memperjelas tujuan belajar, serta memelihara ketekunan 

belajar. 

 

2.3. Teori-teori Pelayanan dan Bimbingan Kelompok. 

 

2.3.1. Pengertian Bimbingan Kelompok. 



 

Menurut Mungin (2005 : 17) menyatakan bimbingan kelompok adalah suatu 

kegiatan kelompok di mana pimpinan kelompok menyediakan informasi-

informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial 

atau untuk membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan 

bersama. Sedangkan menurut Winkel & Hastuti (2010:565) “bimbingan 

kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-

masing siswa, yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman 

pendidikan ini bagi dirinya sendiri”. 

 
 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa  layanan bimbingan 

kelompok adalah upaya pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok yang 

dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, atau cara yang 

dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. 

 
 

2.3.2. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok 

 

Selain pengertian layanan bimbingan kelompok yang dijelaskan di atas, kita juga 

perlu mengetahui tujuan daripada bimbingan kelompok yang dikemukakan 

oleh. Prayitno (2004:3) menjelaskan tujuan dari  layanan bimbingan 

kelompok dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kemudian 

dijelaskan seperti dibawah ini : 

a. Tujuan Umum 



Tujuan umum bimbingan konseling kelompok adalah berkembangnya 

kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi 

peserta layanan. 

 

b.Tujuan Khusus 

Secara khusus bimbingan kelompok membahas topik-topik tertentu yang 

mengandung permasalahan aktual (hangat) dan menjadi perhatian 

peserta. Melalui  dinamika  kelompok  yang  intensif,  pembahasan  

topik-topik  itu  

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan 

sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih 

efektif. Dalam hal ini kemampuan komunikasi verbal maupun 

nonverbal ditingkatkan. 

 

 

Sedangkan menurut Bennett  (Romlah, 2006:14-15) tujuan bimbingan kelompok 

yaitu : 

1) Memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar hal-hal penting yang   

      berguna bagi pengarahan dirinya yang berkaitan dengan masalah     



      pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial.  

2) Memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui kegiatan kelompok  

3) Untuk mencapai tujuan bimbingan secara lebih ekonomis dan efektif  

      daripada melalui kegiatan bimbingan individual 

4) Untuk melaksanakan layanan konseling individual secara lebih efektif. 

 
 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa layanan  bimbingan kelompok bertujuan 

untuk pemahaman diri mengenai sikap, minat, dan kemampuan. Melalui 

bimbingan kelompok diharapkan siswa mampu merubah sikapnya dalam belajar 

dengan meningkatnya motivasi yang ada pada diri siswa akan menghasilkan sikap 

belajar yang baik sehingga menghasilkan prestasi belajar yang memuaskan. 

 

 

2.3.3. Karakteristik Layanan Bimbingan Kelompok 

 

 

 

Layanan yang diperuntukan kepada seluruh siswa, proses pemberian layanan 

dasar dilakukan melalui proses bimbingan, hal ini dikarenakan isi dari kurikulum 

bimbingan merupakan berbagai keterampilan yang tidak bisa hanya diajarkan 

melalui proses pengajaran yang hanya berorientasi pada penyerapan informasi 

secara kognitif. Kurikulum bimbingan harus diberikan melalui proses bimbingan 

yang berorientasi membantu para siswa mencapai kesuksesan. Rusmana 

(2009:12) mengemukakan beberapa karakteristik bimbingan yang bisa dijadikan 

asumsi dasar  

 

pelaksanaan layanan dasar melalui pendekatan bimbingan, yaitu : 

   Bimbingan adalah usaha pemberian bantuan 

   Bimbingan diberikan kepada orang-orang dari berbagai rentang usia 

   Bimbingan diberikan oleh tenaga ahli 



Bimbingan bertujuan untuk perbaikan kehidupan orang-orang yang   

   dibimbing, yaitu untuk : (1) mengatur kehidupan sendiri, (2)  

   mengembangkan atau memperluas pandangan, (3) menetapkan pilihan, (4)  

   mengambil keputusan, (5) memikul beban kehidupan, (6) menyesuaikan 

diri,  

   dan (7) mengembangkan kemampuan. 

  Bimbingan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokratis 

  Bimbingan merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan. 

 
   

 

 

2.4. Komponen-komponen Bimbingan Kelompok 

 

 

Bimbingan kelompok tidak akan berjalan jika tidak ada kompenen-komponen 

yang mendukung dalam kehidupan bimbingan kelompok. Komponen yang 

dikenal dalam bimbingan kelompok yaitu pemimpin kelompok dan anggota 

kelompok. Prayitno (2004:4) menjelaskan kedua pihak yang berperan dalam 

bimbingan kelompok yaitu pemimpin kelompok dan anggota kelompok. 

 

2.4.1. Pemimpin kelompok 

 

 

Pemimpin kelompok menurut Prayitno (2004:4) “adalah konselor ahli dalam 

pelayanan bimbingan dan konseling dan berwenang menyelenggarakan 

praktik konseling profesional”. Pemimpin kelompok harus mampu 

menghidupkan dinamika kelompok di antara semua peserta seintensif 

mungkin yang mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan umum dan khusus 

bimbingan kelompok. 

 



Karakteristik pemimpin kelompok 

Selain memberikan pengertian tentang pemimpin kelompok Prayitno    

(2004: 5) menjelaskan tentang karakteristik pemimpin kelompok, yaitu : 

(a) Mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya sehingga terjadi 

dinamika kelompok dalam suasana interaksi antara anggota kelompok 

yang bebas, terbuka, dan demokratik, konstruktif, saling mendukung dan 

meringankan beban, menjelaskan, memberikan pencerahan, memberikan 

rasa nyaman, menggembirakan dan membahagiakan, serta mencapai 

tujuan bersama kelompok. 

(b) Berwawasan luas dan tajam sehingga mampu mengisi, menjembatani, 

meningkatkan, memperluas, dan mensinergikan konten bahasan yang 

tumbuh dalam aktofitas kelompok. 

(c) Memiliki kemampuan hubungan antar personal yang hangat dan 

nyaman, sabar dan memberi kesempatan, demokratik dan kompromistik 

(tidak antagonistik) dalam mengambil kesimpulan dan keputusan. 

 

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemimpin kelompok harus 

mampu memberikan rasa nyaman, menggembirakan, menciptakan suasana 

demokratis, saling mendukung, sabar dan memberi kesempatan, dan 

kompromistik (tidak antagonistik) agar tercipta dinamika kelompok yang 

diinginkan. Agar tercipta dinamika kelompok yang diinginkan. Tentunya dengan 

berwawasan luas dan kemampuan komunikasi yang jelas dengan bahasa yang 

baik dan benar, serta bersikap sopan santun.  

 

 

 

Peran pemimpin kelompok 

 



Adapun peran yang harus dilakukan oleh pemimpin kelompok dalam 

pelaksanaan bimbingan kelompok menurut Prayitno (2004:6) adalah: 

(a) Pembentukan kelompok dari sekumpulan calon peserta (terdiri atas 8-

10 orang) sehingga terpenuhi syarat-syarat kelompok yang mampu 

secara aktif mengembangkan dinamika kelompok. 

(b) Penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota kelompok apa, 

mengapa, dan bagaimana bimbingan kelompok dapat dilaksanakan. 

(c) Pentahapan kegiatan bimbingan kelompok 

(d) Penilaian segera (laiseg) hasil layanan bimbingan kelompok 

(e) Tindak lanjut layanan. 

 

 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, pemimpin kelompok memiliki peran 

yang begitu penting dalam membentuk dinamika kelompok. Apabila pemimpin 

kelompok dapat menjalankan perannya dengan baik, maka kelompok akan 

memiliki arah yang jelas dalam pelaksanaannya. 

 

2.4.2. Anggota kelompok 

 

Menurut Prayitno (2004:8) “tidak semua kumpulan orang atau individu dapat 

dijadikan anggota bimbingan kelompok. Agar terselenggaranya bimbingan 

kelompok, konselor perlu membentuk kumpulan individu menjadi sebuah 

kelompok”. Dalam hal ini semua anggota kelompok sebagai suatu badan 

yang mampu membantu individu mewujudkan kepentingan orang yang 

bersangkuatan.  



 

Bukan hanya pemimpin kelompok yang memiliki peran penting, namun anggota 

kelompok pun memiliki perannya masing-masing. Peran pokok anggota 

kelompok adalah dapat membangun keakraban satu sama lain serta menyadari 

tujuan dari pada kelompok tersebut. Sehingga, dapat membentuk dinamika 

kelompok yang menjadi ciri khas dalam bimbingan kelompok. 

 

2.4.3. Dinamika Kelompok 

 

Kelompok yang baik adalah apabila kelompok itu diwarnai oleh semangat yang 

tinggi, kerja yang lancar dan mantap, serta adanya saling mempercayai di antara 

angota-anggotanya. Menurut  Hartinah (2009:62) “Dinamika kelompok adalah 

pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah kelompok. Semua faktor yang 

ada dalam suatu kelompok; artinya merupakan pengerahan secara serentak semua 

faktor yang dapat digerakkan dalam kelompok itu”. Dengan demikian dinamika 

kelompok merupakan jiwa yang menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok. 

Kelompok yang hidup adalah kelompok yang dinamis, bergerak dan aktif 

berfungsi untuk memenuhi  suatu kebutuhan dan mencapai suatu tujuan. 

Melalui dinamika kelompok setiap anggota kelompok diharapkan mampu tegak 

sebagai perorangan yang sedang mengembangkan kehadirannya dalam 

hubungannya dengan orang lain. Ini tidak berarti bahwa kedirian seseorang lebih 

ditonjolkan daripada kehidupan kelompok secara umum. 

 

2.4.4. Tahap-tahap Perkembangan Kegiatan Kelompok dalam Layanan 

Bimbingan Kelompok. 

 



Sebelumnya telah dipaparkan mengenai pengertian bimbingan kelompok, tujuan 

bimbingan kelompok, komponen-komponen bimbingan kelompok, dinamika 

kelompok, dan jenis kelompok dalam bimbingan kelompok. Satu hal yang tidak 

kalah penting yang juga harus kita ketahui dalam melaksanakan bimbingan 

kelompok yaitu tahap-tahap perkembangan kegiatan kelompok dalam layanan 

bimbingan kelompok. “Kegiatan layanan bimbingan kelompok pada umumnya 

terdapat empat tahap perkembangan kegiatan kelompok, yaitu: tahap 

pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran” 

(Prayitno,2004).  

 

 

 

1.  Langkah awal 

Tahap awal diselenggarakan dalam rangka pembentukan kelompok sampai 

dengan mengumpulkan para peserta yang siap melaksanakan kegiatan kelompok. 

Langkah awal ini dimulai dengan penjelasan tentang adanya layanan bimbingan 

kelompok bagi siswa, pengertian beserta tujuan dan kegunaan bimbingan 

kelompok. 

 

2. Perencanaan Kegiatan 

Perencanaan kegiatan kelompok meliputi penetapan (a) Materi layanan, (b) tujuan 

yang ingin dicapai, (c) sasaran kegiatan, (d) bahan atau sumber  bahan untuk 

bimbingan kelompok, (e) rencana penilaian, (f) waktu dan tempat. 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan yang telah direnacanakan itu selanjutnya dilaksanakan melalui kegiatan 

sebagai berikut: 

 



Persiapan menyeluruh, yang meliputi persiapan fisik (tempat beserta 

kelengkapannya), persiapan bahan, persiapan ketrampilan, persiapan administrasi. 

Mengenai persiapan ketrampilan, untuk menyelenggarakan bimbingan kelompok, 

guru pembimbing diharapkan mampu melaksanakan teknik-teknik seperti: 

a. Teknik umum yaitu mendengar dengan baik, memahami secara penuh, 

merespon secara tepat dan positif, dorongan minimal, penguatan dan  

keruntutan. 

b.    Ketrampilan memberikan tanggapan, mengenal perasaan peserta,   

            mengungkapkan perasaan sendiri dan merefleksi. 

     c. Ketrampilan memberikan pengarahan, memberikan informasi, memberikan 

nasehat, bertanya secara langsung dan terbuka, mempengaruhi dan 

mengajak, menggunakan contoh pribadi, memberikan penafsiran, 

mengkonfrontasikan, menghapus masalah dan menyimpulkan. 

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang 

menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut 

perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. ada beberapa 

yang harus dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur 

proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan 

memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. 

Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu: 

1. Masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik 

bahasan. 

2. Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. 

3. Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. 



4. Kegiatan selingan. 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat terungkapnya masalah atau 

topik yang dirasakan, dipikirkan dan dialami oleh anggota kelompok. Selain itu 

dapat terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas serta 

ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan baik 

yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran ataupun perasaan. Menurut 

Hartinah (2009 : 132) mengemukakan gambaran dari keempat tahap yaitu: 

A. Tahap I : Pembentukan 

 

 

Tahap ini merupakan tahap pengenalan atau tahap perlibatan diri dalam kegiatan 

kelompok. Pada tahap ini para anggota kelompok saling memperkenalkan diri dan 

juga mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik 

oleh masing-masing, sebagian ataupun seluruh anggota. 

 

Setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, kegiatan 

kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang 

apakah para anggota kelompok mampu menerapkan hal-hal yang mereka pelajari, 

pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. 

Pola keseluruhan tahap pertama ini dapat disimpulkan ke dalam Bagan 2.1 berikut 

ini  

 

       Bagan I 

 

 

 

 

Tujuan: 

1. Anggota memahami pengertian dan 

kegiatan kelompok dalam rangka 

bimbingan dan konseling. 

2. Tumbuhnya suasana kelompok. 

3. Tumbuhnya minat anggota mengikuti 

kegiatan kelompok. 

Kegiatan: 

1. Mengungkapkan pengertian dan 

tujuan kegiatan kelompok dalam 

rangka pelayanan bimbingan 

dan konseling. 

2. Menjelaskan (a) cara-cara, dan 

(b) asas-asas kegiatan 

Tahap I 

Pembentukan 

Tema : -Pengenalan 

             -Pelibatan diri 

             -Pemasukan  

diri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar  2.1 : Tahap Pembentukan  

 

B. Tahap II: Peralihan 

 

Tahap peralihan atau tahap transisi dari tahap pembentukkan ke tahap kegiatan, 

dalam kegiatan ini pemimpin kelompok menjelaskan kegiatan apa yang akan 

dilaksanakan. Setelah jelas kegiatan apa yang harus dilakukan, maka tidak akan 

muncul keragu-raguan atau belum siapnya anggota dalam melaksanakan kegiatan 

dan manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh setiap anggota kelompok. Pada 

tahap ini pemimpin kelompok perlu menawarkan kepada anggota kelompok 

tentang kesiapan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu dengan membuka 

diri secara wajar dan tidak berlebihan. Apabila pemimpin kelompok melihat 

adanya ketidaksiapan siswa atau siswa merasa kurang paham dengan kegiatan 

yang akan dilaksanakan maka sebelum praktikan melanjutkan ke tahap 

berikutnya, praktikan kembali ke tahap sebelumnya sampai siswa siap untuk 

melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap kegiatan. 

 

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK: 

1. Menampilkan diri secara utuh dan terbuka. 

2. Menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat, tulus, bersedia 

membantu dan penuh empati. 

3. Sebagai contoh. 



Tahap kedua merupakan “jembatan” antara tahap pertama dan ketiga. Ada 

kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar, artinya para anggota 

kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan 

dan kesukarelaan. Ada kalanya juga jembatan itu ditempuh dengan susah payah, 

artinya para anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan keompok yang 

sebenarnya, yaitu tahap ketiga. Dalam keadaan seperti ini pemimpin kelompok, 

dengan gaya kepemimpinannya yang khas, membawa para anggota meniti 

jembatan itu dengan selamat. Jika perlu, beberapa hal pokok yang telah diuraikan 

pada tahap pertama seperti kegiatan kelompok, azas kerahasiaan, kesukarelaan 

dan keterbukaan, diulangi, ditegaskan dan dimantapkan kembali. 

 

Suasana keterbukaan yang bebas dan mengijinkan dikemukakannya apa saja yang 

dirasakan oleh anggota kelompok perlu terus dipertahankan dan dikembangkan. 

Sebagai contoh bagi para anggota, sekali lagi pemimpin kelompok membuka diri 

secara waja dan tepat tidak berlebihan. 

 

Pola keseluruhan tahap kedua ini dapat disimpulkan ke dalam bagan 2.2 berikut 

ini:  

                                                          Bagan 2 

  

 

 

 

 

Tema: Pembangunan jembatan antara tahap pertama dan tahap 

ketiga 

Tujuan: 

1. Terbebaskannya anggota dari 

perasaan atau sikap enggan, 

ragu, malu atau saling tidak 

percaya untuk memasuki tahap 

berikutnya. 

2. Makin mantapnya suasana 

kelompok dan kebersamaan. 

3. Makin mantapnya minat untuk 

ikut serta dalam kegiatan 

Kegiatan: 

1. Menjelaskan kegiatan yang akan 

ditempuh pada tahap berikutnya. 

2. Menawarkan atau mengamati apakah 

para anggota sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap selanjutnya (tahap 

ketiga). 

3. Membahas suasana yang terjadi. 

4. Meningkatkan kemampuan 

keikutsertaan anggota. 

TAHAP II 

PERALIHAN 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar  2.2 Tahap  Peralihan 

 

 

C. Tahap III: Kegiatan 

 

Tahap ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Namun kegiatan 

kelompok pada tahap ini tergantung pada hasil dari dua tahap sebelumnya. Jika 

tahap-tahap sebelumnya berhasil dengan baik, maka tahap ini akan berlangsung 

dengan lancar. 

 

Pada tahap kegiatan ini anggota akan berpartisipasi aktif dalam kelompok, 

terciptanya suasana mengembangkan diri anggota kelompok, baik yang 

menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi, berpendapat, sabar dan 

tenggang rasa, maupun menyangkut pemecahan masalah yang dikemukakan 

dalam kelompok. 

 

 

Peranan pemimpin kelompok pada tahap ini yaitu: memperhatikan dan 

mendengarkan secara aktif, khususnya memperhatikan hal-hal khusus yang 

diungkapkan anggota kelompok, memperhatikan hal-hal yang dapat merusak 

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK: 

1. Menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. 

2. Tidak mempergunakan cara-cara yang bersifat langsung atau mengambil 

alih kekuasaannya. 

3. Mendorong dibahasnya suasana perasaan. 

4. Membuka diri, sebagai contoh, dan penuh empati. 



suasana kelompok yang baik, menjadi narasumber yang membuka diri seluas-

luasnya, serta menjadi penunjuk jalan untuk pembahasan masalah. 

Tujuan tahap ini adalah: 

(1)  Terungkapnya secara bebas masalah atau topik yang dirasakan, dipikirkan dan   

       dialami oleh anggota kelompok, 

 (2) Terbahasnya masalah dan topik yang dikemukakan secara mendalam dan 

tuntas,  

       dan  

(3) Ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam pembahasan, 

baik   

      yang menyangkut unsur-unsur tingkah laku, pemikiran ataupun perasaan. 

 

Dalam tahap ini dilakukan untuk setiap masalah atau topik satu persatu, oleh 

karena itu diperlukan beberapa kali pertemuan dan setiap kali pertemuan 

membahas satu atau dua masalah/topik. Dalam suatu kegiatan kelompok 

marathon, mungkin semua masalah atau topik dapat diselesaikan. Pertemuan 

marathon misalnya diselenggarakan dari pagi sampai siang diselingi istirahat yang 

cukup dan permainan-permainan kelompok mengikutsertakan anggota kelompok 

dan mengarahkan kepada peningkatan keakraban, tidak melelahkan, sederhana, 

menggembirakan dan menciptakan suasana santai (rileks). Menurut isi 

pembahasannya, kelompok tugas dikategorikan pola keseluruhan tahap ketiga, 

masing-masing untuk kegiatan “kelompok bebas dan kelompok tugas”  dapat 

dilihat pada bagan 3 di bawah ini: 

                                               Bagian 3 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.3 : Tahap Kegiatan 

 

 

d. Tahap Keempat : Pengakhiran 

 

 

Tahap pengakhiran merupakan tahap terakhir dari kegiatan bimbingan kelompok. 

Pada tahap ini terdapat dua kegiatan, yaitu penilaian (evaluasi) dan tindak lanjut 

(follow up).  

Menurut Prayitno (2004: 27), peranan pemimpin kelompok pada tahap ini adalah: 

a. Tetap mengusahakan suasana hangat, bebas dan terbuka, 

b  Memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas      

keikutsertaan  anggota, 

c. Memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut, 

d. Penuh rasa persahabatan dan empati, 

       

Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan pada tahap ini adalah: 

 

a. Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera 

diakhiri 

b. Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan pesan dan hasil-      

TAHAP III 

Kegiatan Kelompok 

Tugas 

 

Tema: Kegiatan pencapaian tujuan (Penyelesaian Tugas) 

Tujuan: 

1. Terbahasnya suatu masalah 

atau topik yang relevan dengan 

kehidupan anggota secara 

mendalam dan tuntas. 

2. Ikut sertanya seluruh anggota 

secara aktif dan dinamis dalam 

pembahasan, baik yang 

menyangkut unsur-unsur 

tingkah laku, pemikiran 

ataupun perasaan. 

Kegiatan: 

1. Pemimpin kelompok mengemukakan 

suatu masalah atau topik. 

2. Tanya jawab antara anggota dan 

pemimpin kelompok tentang hal-hal 

yang belum jelas yang menyangkut 

masalah atau topik yang dikemukakan 

pemimpin kelompok. 

3. Anggota membahas masalah atau 

topik tersebut secara mendalam dan 

tuntas. 

4. Kegiatan selingan. PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK: 

1. Sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka. 

2. Aktif  tetap i tidak banyak bicara. 

 



     hasil kegiatan 

c. Membahas kegiatan lanjutan 

d. Mengemukakan pesan dan harapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGAKHIRAN 

 

Tema: Penilaian dan Tindak Lanjut 

Tujuan: 

1. Terungkapkannya kesan-kesan anggota 

kelompok tentang pelaksanaan 

kegiatan. 

2. Terungkapnya hasil kegiatan kelompok 

yang telah dicapai yang dikemukakan 

secara mendalam dan tuntas. 

3. Terumuskannya rencana kegiatan lebih 

lanjut. 

4. Tetap dirasakannya hubungan 

kelompok dan rasa kebersamaan 

meskipun kegiatan diakhiri. 

Kegiatan: 

1. Pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa 

kegiatan akan segera 

diakhiri. 

2. Pemimpin dan anggota 

kelompok mengemukakan 

kesan dan hasil-hasil 

kegiatan. 

3. Membahas kegiatan 

lanjutan. 

4. Mengemukakan pesan dan 

harapan. 

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK: 

1. Tetap mengusahakan suasana hangat, bebas dan terbuka. 

2. Memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan angota. 

3. Memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut. 

4. Penuh rasa persahabatan dan empati. 

Tahap IV 



Gambar 2.4 Tahap Pengakhiran 

Pokok perhatian utama pada kegiatan pengakhiran bukanlah pada beberapa kali 

kelompok itu bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh kelompok itu 

ketika menghentikan pertemuan. Ketika kelompok memasuki tahap 

pengakhiran, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan 

dan penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok akan mampu 

menerapkan hal-hal yang mereka pelajari (dalam suasana kelompok), pada 

kehidupan nyata mereka sehari-hari. 

Peranan pimpinan kelompok disini memberikan reinforcement (penguatan 

)terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh kelompok itu, khususnya terhadap 

keikutsertaan secara aktif para anggota dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh 

masing-masing anggota kelompok. 

 

4. Evaluasi Kegiatan   

 

Penilaian kegiatan kelompok difokuskan kepada perkembangan pribadi siswa 

dan hal-hal yang dirasakan oleh pribadi masing-masing, berbagai kesan yang 

diungkapkan oleh para peserta merupakan isi penilaian yang sebenarnya. 



Penilaian terhadap bimbingan kelompok dapat dilakukan secara tertulis baik 

melalui essay, daftar cek maupun daftar isian sederhana. 

 

Secara tertulis para peserta diminta mengungkapkan perasaannya, pendapat, 

harapan, minat dan sikapnya terhadap berbagai hal, baik yang telah dilakukan 

selama kegiatan bimbingan kelompok maupun kemungkinan keterlibatan 

mereka untuk kegiatan serupa selanjutnya. Kepada para peserta juga diminta 

untuk mengemukakan tentang hal-hal yang paling berharga atau yang kurang 

mereka senangi selama kegiatan bimbingan kelompok. 

Penilaian terhadap bimbingan kelompok berorientasi pada perkembangan yaitu 

mengenali kemajuan atau perkembangan positif  yang terjadi pada diri 

konseli. Penilaian terhadap bimbingan kelompok lebih bersifat penilaian 

“dalam proses” yang dapat dilakukan melalui: 

a. Mengamati partisipasi dan aktivitas peserta selama kegiatan berlangsung. 

b. Mengungkapkan pemahaman peserta atas materi yang dibahas. 

c. Mengungkapkan kegunaan bimbingan kelompok bagi mereka dan perolehan 

mereka sebagai hasil dari keikutsertaan mereka. 

d. Mengungkapkan minat dan sikap mereka tentang kemungkinan kegiatan 

lanjutan. 

e. Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan bimbingan 

kelompok. 



 

 

 

5. Analisis Tindak Lanjut 

 

 

 

Tujuan dari kegiatan ini yaitu selain bertujuan untuk melihat dan memonitor 

perubahan tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa yang telah dibantu 

melalui teknik bimbingan kelompok, juga untuk memberi bantuan lain yang 

dipandang perlu bagi peningkatan dan pengembangan potensi peserta didik. 

 

 

Hasil penilaian kegiatan bimbingan kelompok perlu dianalisis untuk mengetahui 

lebih lanjut seluk beluk kemajuan para peserta dan berbagai hal berkaitan 

dengan penyelenggaraan bimbingan kelompok. Diperlukan pengkajian 

apakah hasil-hasil pembahasan atau pemecahan masalah sudah dilakukan 

sedalam dan setuntas mungkin, atau sebenarnya masih ada aspek-aspek 

penting yang belum dijangkau dalam pembahasan tersebut. 

 

 



Dalam analisis yang perlu dilakukan yaitu analisis tentang kemungkinan 

dilanjutkannya topik atau masalah yang telah dibahas sebelumnya. Usaha 

tindak lanjut mengikuti arah dan hasil analisis tersebut. Tindak lanjut dapat 

dilaksanakan melalui bimbingan kelompok selanjutnya atau kegiatan yang 

dianggap sudah memadai dan selesai. 

 

2.4.5. Media Pembelajaran 

 
Menurut AECT  atau Assosiation for education  communicationand Technology 

(dalam Miarso, 2004:457) mendifinisikan media dalam lingkup pendidikan 

sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar,dibaca atau 

dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut.  

 Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan 

serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan pebelajar 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan dan 

terkendali. 

 

Heinnich (2002: 170) mengklafisikasikan media dalam jenis : 

a. Media yang tidak diproyeksikan 

b. Media yang diproyeksikan 

c. Media audio 

d. Media berbasisi computer 

e. Multimedia kit 



 

 

 

Ditinjau dari kesiapan pengadaannya media dikelompokkan dalam dua jenis yaitu: 

a. Media by utilization, yaitu media jadi yang siap pakai merupakan 

komoditi perdagangan dan terdapat di pasaran luas. 

b. Media by design, yaitu media rancangan karena perlu dirancang dan 

diper siapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajran 

tertentu. 

 

Masing-masing jenis mempunyai kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan media 

jadi adalah hemat waktu dan pengadaannya, sebaliknya mempersiapkan media 

yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu akan memeras 

banyak waktu, tenaga maupun biaya. Dalam penggunaannya dasar untuk memilih 

suatu media adalah untuk dapat mencapai tujuan yang diiinginkan. Namun ada 

beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan instruksional yang 

ingin dicapai, karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang 

diinginkan (audio, visual, gerak dan seterusnya), keadaan latar atau lingkungan, 

kondisi setempat dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani.  

 

 

Beberapa kajian teoritik maupun empirik menunjukkan pentingnya penggunaan 

media dalam pembelajaran, sebagaimana telah dirangkum Miarso (2004:258) 

sebagai berikut: 

1. Media mampu memberi rangsangan yang bervariasi kepada otak kita, 

sehingga otak kita dapat berfungsi secara optimal. Penelitian yang 

dilakukan Roger  W. Sperry, menunjukkan bahwa belahan otak sebelah 

kiri merupakan kedudukan pikiran yang bersifat verbal, rasional, 

analitikal dan konseptual. Belahan ini mengontrol wicara. Belahan otak 

sebelah kanan merupakan tempat kedudukan pikiran visual, emosional, 

holistic, fisikal, spatial dan kreatif . Belahan ini mengontrol tindakan. 

Pada suatu saat hanya salah satu belahan  saja yang bersifat dominan: 



kedua belahan tidak dapat dominan secara serentak. Rangsangan pada 

salah satu belahan saja secara berkepanjangan akan menyebabkan 

ketegangan. Karena itu, sebagai salah satu implikasi dalam pembelajaran 

ialah kedua belahan perlu dirangsang bergantian dengan rangsangan 

audio dan visual. 

2. Media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh 

peserta didik. Pengalaman tiap-tiap peserta didik berbeda-beda, 

kehidupan keluarga, lingkungan dan masyarakat yang berbeda akan 

sangat menentukan pengalaman yang dimiliki. 

3. Media dapat melampau batas ruang kelas. Banyak hal yang tak mungkin 

untuk dialami secara langsung, adakalanya objek yang dipelajari terlalu 

kompleks. Media dapat menyederhanakan obyek yang bersangkutan 

menjadi lebih gampang dimengerti. 

4. Media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Pengamatan yang 

dilakukan peserta didik bisa bersama-sama diarahkan kepada hal-hal 

yang penting yang dimaksudkan oleh guru. 

5. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Dengan 

menggunakan media pendidikan, horizon pengalaman anak semakin luas, 

persepsi semakin tajam, konsep-konsep dengan sendirinya akan semakin 

lengkap. Akibatnya keinginan dan minat untuk belajar selalu muncul. 

6. Media membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar. 

7. Media memberikan pengalaman yang integral/menyeluruh dari sesuatu 

yang konkret maupun yang abstrak. 

8. Media memberikan kesempatan untuk belajar mandiri 

9. Media meningkatkan kemampuan keterbacaan baru yaitu kemampuan 

untuk membedakan dan menafsirkan objek, tindakan dan lambang yang 

tampak, baik yang alami maupun buatan manusia, yang terdapat pada 

lingkungan. 

10. Media mampu meningkatkan efek sosialisasi, yaitu dengan 

meningkatnya kesadaran akan dunia sekitar 

11. Media memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dan 

lingkungannya. 

12. Media dapat meningkatkan kemampuan ekspresi diri baik guru maupun 

peserta didik. 

 

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran 

sangatlah penting baik bagi peserta didik maupun guru agar   tujuan. 

Pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. 

 

2.4.6.  Keuntungan Interaksi Dalam Bimbingan Kelompok  



 

Dengan berpartisipasi aktif di dalam kelompok yang diorganisasikan bagi tujuan 

bimbingan, para anggota memiliki kesempatan jangkauan pengertian mereka 

terkait topik atau tujuan dimana kelompok diorganisasikan. Selain itu, partisipan 

juga harus tumbuh dalam pemahamannya tentang interaksi dan dinamika 

kelompok selain juga memahami perilaku mereka sendiri di dalam kelompok. 

 

 

Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dapat dilakukan dengan 

menggunakan bimbingan kelompok, karena dalam bimbingan kelompok terdapat 

pemberian informasi. 

 

Disini pemberian informasi yang dimaksud adalah berupa cara belajar yang baik, 

manfaat belajar bagi siswa, pemberian video-video motivasi, maupun biografi 

orang yang sukses. Pemberian informasi inilah yang ditonjolkan pada bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan pengetahuan yang 

dipergunakan orang, untuk hidupnya sehari-hari tanpa mengetahui seluk beluk 

yang dalam-dalam dan seluas-luas. Poedjawiyatna, (2004:23). Pemahaman yang 

membantu mereka mengatur kehidupannya sendiri, untuk melihat lebih jelas 

segala permasalahan yang sedang dihadapi dalam proses belajar seperti kurang 

dapat berkonsentrasi, kurang siap menghadapi ulangan, kurang bisa mentaati 

waktu belajar, dan kurang menguasai cara belajar yang tepat. 

Dalam layanan bimbingan kelompok pada penelitian ini, terdapat kegiatan seperti 

berdiskusi, saling bertukar pikiran, sharing, tanya jawab, bertukar informasi dan 

sebagainya.  

 



Kegiatan-kegiatan ini merupakan proses penyadaran kembali secara berkala 

tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran seperti yang dijelaskan 

oleh Winkel (2010:116) menyebutkan: 

 “pelayanan bimbingan akademik sebagian besar dilaksanakan secara 

berkelompok yang memuat berbagai unsur, salah satunya yaitu proses penyadaran 

kembali secara berkala tentang cara belajar yang tepat selama mengikuti pelajaran 

di sekolah dan selama belajar di rumah, secara individu atau secara kelompok.” 

Agar kegiatan kelompok berjalan dengan baik maka diperlukan adanya rasa saling 

menghargai antar anggota kelompok, peduli satu sama lain dan adanya tujuan 

yang sama antar anggota kelompok, serta fokus masalah yang harus diselesaikan 

oleh siswa atau semua anggota kelompok. Dalam kegiatan bimbingan kelompok 

kali ini fokus masalahnya adalah meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

Berdasar penelitian terdahulu didukung dengan teori-teori maka terdapat 

keterkaitan antara motivasi belajar dengan layanan bimbingan kelompok karena 

dengan layanan ini siswa memperoleh berbagai informasi yang mereka butuhkan 

dalam mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi, yaitu meningkatkan 

motivasi belajar. 

 

2.5. Pengertian Permainan  

 

Pada masa anak tumbuh menjadi anak-anak, akan mencoba untuk mengeksploitasi 

sekitar dengan bermain. Dalam hal ini anak akan bermain menggunakan panca 

indra yang dimiliki dan terkadang sangat asyik seolah tidak mengabaikan 

lingkungan sekitar. Pada tahap perkembangan selanjutnya anak akan ditempatkan 

pada lingkungan sosial. Pada tahap permainan yang dilakukan anak akan menjadi 



lebih komplek dan melibatkan anak atau bahkan orang dewasa di luar dirinya. 

Untuk bermain dengan orang lain anak harus siap dengan resiko dari permainan 

yang dimungkinkan akan memberi pengalaman menyenangkan dan tidak 

menyenangkan.  

 

Hal ini ditunjukkan dengan perhatian anak terhadap tugas. Emosi negative seperti 

rasa takut, intimidasi dan stress, secara umum merusak motivasi anak untuk 

belajar. Rasa ingin tahu yang besar, mampu berpikir fleksibel dan kreatif 

merupakan indikasi umum anak sudah memiliki keinginan untuk belajar. Secara 

tidak langsung bermain sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak untuk 

belajar dan mencapai sukses. Hal ini sesuai dengan teori bermain yang 

dikemukakan oleh James Sully, bahwa bermain berkait erat dengan rasa senang 

pada saat melakukan kegiatan  Tedjasaputra; (2001) 

 

Istilah kedua dalam permaian adalah Game, dalam pengertian ini permaian lebih 

terstruktur serta memiliki aturan main. Serok & Blum ( Rusmana, 2009:4) 

menjelaskan bahwa Game  pada intinya bersifat sosial dan melibatkan belajar dan 

mematuhi peraturan, pemecahan masalah, disiplin diri, kontrol emosional, dan 

adopsi peran-peran pemimpin dan pengikut, yang kesemuanya itu merupakan 

komponen-komponen penting dari sosialisasi. 

 

Paparan di atas memberikan gambaran bahwa permainan merupakan sebuah 

media interaksi antar individu, secara esensial permainan menyediakan proses 

latihan untuk mengasah keterampilan fisik dan psikis. Berbagai aturan dan target 

dalam sebuah permaian menjadi batasan yang memberikan kesempatan secara adil 



kepada semua kontestan untuk mendapatkan kemenangan. Nilai inilah yang bisa 

dijadikan landasan mengapa permainan bisa diadaptasi menjadi sebuah media 

pembelajaran atau media teurapeutik. 

 

Permainan baik yang bersifat play atau game memiliki ciri khas dan target yang 

secara tidak langsung dihasilkan dari permainan tersebut. Terdapat tiga jenis 

permainan : 1) permainan keterampilan fisik, hasil dari  permainan yang di 

dalamnya ditentukan oleh kemampuan gerak para pemain 2) game strategi, dalam 

permainan ini hasil ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan kognitif 

pemain, dan 3) game  untung-untungan, hasil dari permainan ini bersifat acak, 

artinya setiap pemain memiliki peluang yang sama untuk memenangkan 

permainan tersebut. (Rusmana, 2009:14). 

 

Berdasarkan pendapat diatas permainan memiliki proses khas yang hampir 

menggerakan setiap aspek kepribadian, dari yang bersifat psikomotorik hingga 

aspek yang bersifat afektif, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak untuk 

belajar dan mencapai sukses. 

 

Dengan mengamati proses permainan seorang konselor dapat melihat ekspresi 

dari sejumlah proses kognisi, afeksi, dan proses interpersonal. Proses kognisi 

diekspresikan melalui proses bermain yang meliputi : 1) organisasi, 2) berpikir 

divergen, 3) simbolisme, dan 4) fantasi atau khayalan. Proses afeksi diekspresikan 

melalui : 1) ekspresi emosi, 2) ekspresi tema-tema afeksi, 3) aturan afeksi dan 

modulasi afeksi, dan 4) interaksi kognisi dan afeksi. Sedangkan proses 



interpersonal diekspresikan dengan : 1) empati, 2) skema interpersonal/ 

representasi diri, dan 3) komunikasi ( Rusmana, 2009:8).  

Bagi anak belajar itu adalah bermain dan bermain adalah belajar. Mengingat sangat 

penting peranan bermain bagi anak maka bahan ajar yang disajikan dalam unit ini 

mengupas dan memberikan contoh-contoh permainan. Permainan yang disajikan 

dalam bahan unit ini telah dikaji dan ditelaah dengan seksama. Penelaahan yang 

dimaksudkan adalah bahwa dengan permainan melalui layanan bimbingan kelompok  

akan memotivasi belajar siswa dan membentuk siswa ke arah yang positif dalam 

belajar.  

 

2.6. Layanan Bimbingan Kelompok Melalui Permainan Tebak Kata 

Permainan dengan kata sangat menyenangkan karena bisa  membantu kita 

mengingat nama, tempat, tanggal, dan hal-hal lainnya. Sehingga dengan 

permainan kata dapat juga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Dalam usaha meningkatkan motivasi belajar siswa melalui layanan bimbingan 

kelompok  penelitian menggunakan permainan tebak kata. Permainan tebak kata 

ini dimaksudkan untuk melatih siswa dalam mengingat dan menggunakan konsep 

yang telah dipelajari dan bahkan yang baru diketahui atau ditemukan pada saat 

permainan berlangsung, tanpa ragu atau takut salah, dan tentunya sekaligus 

melatih berbicara siswa dan bagaimana mengidentifikasikan sesuatu dengan 

membuat kalimat-kalimat. Dalam layanan bimbingan kelompok dapat diterapkan 



teknik permainan baik sebagai sebagai selingan maupun sebagai wahana (media) 

yang memuat materi pembinaan tertentu.  

Permainan dengan kata sangat menyenangkan karena bisa  membantu kita 

mengingat nama, tempat, tanggal, dan hal-hal lainnya. Sehingga dengan 

permainan kata dapat juga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.  

 

Tebak kata merupakan penyampaian materi ajar dengan menggunakan kata-kata 

singkat dalam bentuk kartu permainan sehingga anak dapat menerima pesan 

pembelajaran melalui kartu itu. Untuk itu, buatlah kartu yang didalamnya 

mengandung berbagai pertanyaan yang membutuhkan satu karta jawaban yang 

dapat mewakili dari seluruh pertanyaan atau pernyaan yang ada. Maka dari itu, 

berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dengan lingkungan sekitar 

atau tidak terbatas pada empat dinding kelas. Melainkan pembelajaran dapat 

terlaksana dengan pendekatan lingkungan menghapus kejenuhan dan menciptakan 

siswa yang cinta terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian menebak kata 

merupakan aktivitas pembelajaran dan layanan bimbingan kelompok dalam 

mewujudkan keberhasilan proses belajar mengajar. Melalui tebak kata, siswa 

diarahkan untuk memahami dan mengetahui  pesan-pesan yang terkandung dalam 

materi. Jadi dengan kemampuan siswa dapat menebak kata berarti mencerminkan 

kemampuan siswa dalam menguasai dan memahami materi  yang ada.  

 

Permainan jika dimodifikasi dan dikelola dengan sistematis dan diinterpretasikan 

dengan tepat dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan media teurapetik. 

Tiga proses minimal yang terdapat dalam sebuah permainan dapat digunakan 



dalam membentuk aspek-aspek motivasi yang akan dikembangkan, karena 

didalamnya melibatkan proses kognisi, afeksi, dan interpersonal, tiga proses ini 

secara mendasar merupakan bagian dari layanan bimbingan kelompok, karena 

pada dasarnya pembentukan motivasi adalah terkait dengan pembentukan nilai-

nilai kebajikan dalam diri setiap  individu, dan nilai-nilai seperti kejujurun, 

empati, kerjasama, adil, bertanggung jawab, terdapat dalam setiap permainan.  

Permainan kata dan huruf dapat memberikan suatu situasi belajar yang santai dan 

menyenangkan. Siswa dengan aktif dilibatkan dan dituntut untuk memberikan 

tanggapan dan keputusan. Dalam memainkan suatu permainan, siswa dapat 

melihat sejumlah kata berkali-kali, namun tidak dengan cara yang membosankan. 

Guru perlu banyak memberikan sanjungan dan semangat. Hindari kesan bahwa 

siswa melakukan  

kegagalan. Jika permainan sukar dilakukan oleh siswa, maka guru perlu 

membantu agar siswa merasa senang dan berhasil dalam belajar. 

Dalam penelitian ini melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok di sekolah 

dengan permainan tebak kata untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.  Prinsip 

atau ciri-ciri permainan tebak kata yaitu: pembelajaran berlangsung, 

menyenangkan, siswa diarahkan untuk aktif, menggunakan media kartu. 

Sintaks/langkah-langkah permainan tebak kata yaitu: 

1. Pembimbing menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai atau materi ± 45 

menit. 

2. Pembimbing membagi 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. 



3. Pembimbing menyuruh siswa berdiri berpasangan di depan kelas. 

4. Seorang siswa diberi kartu yang berukuran 10×10 cm yang nanti 

dibacakan pada pasangannya. Seorang siswa yang lainnya diberi kartu 

yang berukuran 5×2 cm yang isinya tidak boleh dibaca (dilipat) kemudian 

ditempelkan di dahi atau diselipkan ditelinga,di saku baju atau 

dikalungkan. 

5. Sementara siswa membawa kartu 10×10 cm membacakan kata-kata yang 

tertulis didalamnya sementara pasangannya menebak apa yang dimaksud 

dalam kartu 10×10 cm. Jawaban yang tepat apabila sesuai dengan isi kartu 

yang ditempelkan di dahi atau telinga. 

6. Apabila jawabannya tepat (sesuai yang tertulis di kartu) maka pasangan itu 

boleh duduk. Bila belum tepat pada waktu yang telah ditetapkan boleh 

mengarahkan dengan kata-kata lain (memancing) asal jangan langsung 

memberi tahu jawabannya. 

Kelebihan permainan tebak kata yaitu: 

a. Anak akan mempunyai kekayaan bahasa. 

b. Sangat menarik sehingga setiap siswa ingin mencobanya. 

c. Siswa menjadi tertarik untuk belajar 

d. Memudahkan dalam menanamkan konsep pelajaran dalam ingatan siswa. 

Adapun kekurangannya yaitu:  

a. Memerlukan waktu yang lama sehingga materi sulit tersampaikan. 

b. Bila siswa tidak menjawab dengan benar maka tidak semua siswa dapat 

maju karena waktu terbatas. 



Secara mekanisasi, kelompok dapat terbentuk melalui kedekatan dan daya tarik 

tertentu. Selain itu, adanya kesamaan tujuan dan  alasan ekonomi juga dapat 

menjadi  penyebab mengapa orang mau berkelompok, Gibson, 1992 (dalam 

Hartinah, 2009: 32). Melalui kedekatan, daya tarik, kesamaan tujuan, dan alasan 

ekonomi orang menjadi tahu sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

 

Kelompok merupakan kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi 

satu sama lain dalam waktu yang cukup sehingga terjadi hubungan psikologis 

yang nyata antar anggota kelompok seperti adanya rasa memiliki kelompok, rasa 

saling ketergantungan, solidaritas kelompok, memiliki norma kelompok, dan 

merasa perlu akan adanya struktur kelompok. 

 

Terbentuknya proses kelompok dapat terjadi pada kegiatan permainan. Permainan  

sebagai bentuk aktivitas kesenangan dan kepuasan tidak hanya dilakukan 

seseorang namun melibatkan kehadiran orang lain sebagai bentuk interaksinya 

dalam berkelompok. Interaksi dalam kelompoknya terdapat proses belajar, karena 

dalam berinteraksi masing-masing akan memberi dan menerima pengalaman baru, 

proses bersosialisasi dan pengambilan keputusan berdasarkan respon atau kontrak 

sosial dan komunikasi antar individu atau antar kelompok dapat dilakukan 

berdasarkan kesepakatan bersama, atau berdasarkan musyawarah. 

 

Dalam proses pembelajaran banyak disinggung bahwa penerapan metode yang 

tepat sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pembelajaran siswa. Salah 

satu dari berbagai metode yang sudah ada, terdapat beberapa metode yang pada 

intinya memakai permainan sebagai sarana penyampaian informasi, pengetahuan, 

ataupun materi yang ingin disampaikan. 



 

Dengan mengintegrasikan permainan-permainan dalam pembelajaran dalam hal 

ini bimbingan kelompok diharapkan siswa tidak merasa dibebani dengan muatan 

materi yang begitu padat, karena permainan, mengandung muatan edukatif yang 

sangat bermanfaat bagi terbentuknya sikap peka terhadap keinginan dan perasaan 

orang lain, serta dapat menambahkan rasa kebersamaan yang menjadi landasan 

bagi pembentukan perasaan sosial. Menurut Sadiman (2006) sebagai media 

pembelajaran, permainan mempunyai beberapa kelebihan, yaitu : Membantu 

siswa yang sulit belajar dengan metode tradisional. Permainan besifat luwes, 

dapat dipakai untuk bernagai tujuan pendidikan. Permainan dapat dengan mudah 

dibuat dan diperbanyak.” 

 

Dalam bimbingan kelompok permainan tebak kata ini dimaksudkan untuk melatih 

siswa dalam mengingat dan menggunakan konsep yang telah di pelajari dan 

bahkan yang baru diketahui atau ditemukan pada saat permainan berlangsung, 

tanpa ragu atau takut salah dan tentunya sekaligus melatih berbicara siswa dan 

bagaimana mengidentifikasikan sesuatu dengan membuat kalimat-kalimat. 

 

Ditegaskan lagi oleh  (Maufur, 2009:78) yang menyatakan bahwa “Metode tebak 

kata merupakan strategi belajar yang dirancang seperti permainan teka-teki. 

Layaknya permainan, cara kerjanyapun sambil bermain tetapi nuansa belajar tetap 

dominan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari permainan mendidik ini. 

Setiap permainan dalam tebak kata melalui layanan bimbingan kelompok 

dibutuhkan komunikasi, kontak sosial, dan yang terutama kerja sama antar 

anggota. Secara tidak langsung ketika saat permainan para anggota akan 

melakukan interaksi dengan anggota lain dalam kelompoknya. Artinya pusat dan 



subyek pembelajaran dalam layanan bimbingan kelompok memang siswa sendiri 

yang membentuk, memproses dan menciptakan sendiri sesuai dengan motivasi 

belajarnya, agar siswa dapat belajar dengan optimal dan maksimal berdasarkan 

memori dan kekuatan otaknya”. 

 

Berdasarkan pendapat  ahli tersebut di atas layanan bimbingan kelompok 

menggunakan permainan tebak kata dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, 

agar siswa menjadi berminat atau tertarik untuk belajar, mempermudah dalam 

menanamkan konsep-konsep dalam ingatan siswa. Selain itu siswa juga diarahkan 

untuk aktif, yaitu siswa atau peserta didik mampu dan dapat bertanya, 

mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. 

 

 

 

Dengan demikian permainan  tebak kata dapat  meningkatkan motivasi belajar 

dalam bimbingan kelompok secara penuh keberadaan dan potensi siswa dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, dapat membentuk sebuah dinamika 

kelompok yang efektif dan meningkatnya motivasi belajar. 

 

 

2.7. Penelitian Yang Relevan 

 



Berdasarkan kepustakaan yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa hasil 

penelitian yang relevan dan berkaitan dengan variable penelitian ini, antara 

lain Penelitian berkaitan peningkatan motivasi belajar adalah penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh: 

a. Resti Septiana (2012) Penggunaan Teknik Permainan dalam Layanan 

Bimbingan Kelompok untuk  Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 

VIII SMP Wiyatama Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012. Hasil 

penelitian menunjukkan terdapat perbedaan positif dari motivasi belajar siswa 

dengan menggunakan lalayanan bimbingan kelompok dengan teknik 

permainan sebelum dan sesudah perlakuan. Hal ini terlihat dari hasi pretest 

sebesar 467,2 sedangkan hasil postest meningkat sebesar 497,5. Ini berarti 

motivasi belajar siswa yang rendah dapat diti ngkatkan melalui bimbingan 

kelompok. 

b.  Kadek Suhardita (2010).  Efektivitas Penggunaan Teknik Permainan Dalam 

Bimbingan Kelompok Untuk Meningkatkan Percaya Diri Siswa (Penelitian 

Quasi Eksperimen pada Sekolah Menengah Atas Laboratorium (Percontohan) 

UPI Bandung Tahun Ajaran 2010/2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat perubahan yang signifikan percaya diri siswa setelah diberikan 

intervensi penggunaan teknik permainan dalam bimbingan kelompok, dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan teknik permainan dalam 

bimbingan kelompok efektif digunakan untuk meningkatkan percaya diri 

siswa. Rekomendasi yang diajukan agar guru bimbingan dan konseling dapat 

mengkolaborasikan bimbingan kelompok dengan teknik permainan, sehingga 

suasana belajar yang diciptakan menyenangkan.  



c. Alemi, Minoo. Proceedings of the European Conference on Games Based 

Learning. 2010, p1-6. 6p. 3 Charts.  

 

Dampak dari permainan kata sebagai perangkat penguat pada peningkatan 

siswa, pengetahuan kosakata AOS adalah topik yang perlu diselidiki. 

Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki peran menggunakan permainan 

kata-kata dalam memperluas pelajar, AOS kosakata. Dengan demikian, 

percobaan menggunakan lima permainan kata-kata, bernama Dua puluh 

Pertanyaan, Charades, Permainan Definisi, AOS, Sandi, dan Puzzle 

Crossword masing-masing dilakukan. Para peserta dipilih secara acak dari 

kelompok pria / wanita dari kelas tiga siswa SMP belajar di sebuah sekolah 

swasta. Pertama, tes standar diberikan kepada 100 siswa dari 60 siswa yang 

hampir homogen dipilih dan dibagi secara acak menjadi dua kelompok: 

eksperimen dan kontrol. Kedua kelompok diajarkan kata-kata dengan 

menggunakan metode tradisional, bagaimanapun, kelompok eksperimen 

menerima permainan kata-kata sebagai pengobatan pada akhir setiap sesi. 

Akhirnya, tes kosakata diberikan kepada kedua kelompok untuk menentukan 

perbedaan antara mereka. Skor yang diperoleh dari kelompok dibandingkan 

dengan uji t independen. T dihitung melebihi nilai tcritical, membenarkan 

efek positif dari permainan kata pada perluasan peserta didik, ao kosakata.  

d. Pareto, Lena : 2012 . Judul Journal: A teacher-agent-based game affording 

collabor ation and competition, evaluating math comprehension and 

motivation. 

Dalam jurnal ini menyajikan sebuah game edukasi dalam matematika 

didasarkan pada model magang menggunakan agen mendidik, serta studi 



evaluatif tentang bagaimana permainan mempengaruhi (1) pemahaman 

konseptual dan (2) sikap terhadap matematika. Selain itu, kita membahas 

bagaimana affordances kolaboratif dan kompetitif dari permainan dapat 

mempengaruhi pemahaman dan motivasi. 19 siswa bermain di pasang sekali 

seminggu selama pelajaran matematika selama 7 minggu (kelompok game-

playing) sementara yang lain 19 siswa mengikuti kurikulum reguler 

(kelompok kontrol). Skor pemahaman matematika meningkat secara 

signifikan untuk kelompok game bermain tetapi tidak pada kelompok kontrol 

(p <0,05). Namun, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam perubahan 

sikap di antara kedua kelompok. Analisis post hoc menunjukkan bahwa 

bermain game-keyakinan siswa terutama dipengaruhi 'dalam menjelaskan 

matematika untuk rekan, tapi tidak kenikmatan mereka melakukannya. 

Kegiatan kolaboratif dan kompetitif tampaknya membawa pengaruh motivasi 

yang kuat bagi siswa untuk bermain game. Di dalam permainan, anak-anak 

berpartisipasi dalam kegiatan fisik seperti ras, mengajar dan hopscotch serta 

kegiatan tari dan musik, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan 

lisan mereka komunikatif dan kreativitas. Dan layanan  bimbingan kelompok 

yang diberikan di sekolah melalui permainan tebak kata dapat memberikan 

motivasi belajar . 

 

Penelitian di atas menunjukkan bahwa layanan bimbingan kelompok 

menggunakan permainan  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini mencoba menerapkan permainan tebak kata 

melalui layanan bimbingan kelompok  dan melihat perbedaan motivasi belajar 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 5 Natar Lampung Selatan. 



2.8. Kerangka Pikir 

 

Dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa oleh guru pembimbing maka 

dibutuhkan layanan bimbingan kelompok yang dapat membuat siswa merasa 

senang dan percaya diri meningkatkan motivasi belajarnya. Dengan ini guru 

pembimbing dapat memberikan bantuan melalui pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok, dengan permainan tebak kata. Bimbingan kelompok adalah suatu 

hubungan antara konselor dengan satu atau lebih klien yang penuh perasaan 

penerimaan, kepercayaan, dan rasa aman sehingga akan membuat siswa lebih 

optimis dalam menjalani hidup. 

 

 

 

Untuk mencapai perkembangan yang optimal pembimbing atau guru perlu 

memperhatikan kebutuhan khas siswa antara lain yaitu : 

1) kebutuhan kasih sayang di cintai dan mencintai,  

2) kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok,  

3) kebutuhan untuk berdiri sendiri (mandiri),  

4) kebutuhan akan berprestasi,  

5) kebutuhan pengakuan dari orang lain,  

6) kebutuhan untuk dihargai, dan  

7) kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup.  

Dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa oleh guru pembimbing maka 

dibutuhkan bimbingan kelompok yang dapat membuat siswa merasa senang dan 

percaya diri meningkatkan motivasi belajarnya. Dengan ini guru pembimbing 

dapat memberikan bantuan melalui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, 

dengan permainan tebak kata. Bimbingan kelompok adalah suatu hubungan antara 



konselor dengan satu atau lebih klien yang penuh perasaan penerimaan, 

kepercayaan, dan rasa aman sehingga akan membuat siswa lebih optimis dalam 

menjalani hidup.  

 

 

Layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa.  Hal ini dapat terlihat apabila adanya peningkatan motivasi belajar siswa 

setelah layanan bimbingan kelompok menggunakan permainan tebak kata. 

 

Dalam layanan bimbingan kelompok dengan permainan tebak kata ini 

dimaksudkan untuk melatih siswa dalam mengingat dan menggunakan konsep 

yang telah di pelajari dan bahkan yang baru diketahui atau ditemukan pada saat 

permainan berlangsung. 

 

 

Motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan 

maupun kegiatan seperti halnya belajar dalam layanan  bimbingan kelompok. 

Hasil belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi belajar. Dengan permainan 

tebak kata dalam layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi 

belajar, siswa dapat mengembangkan aktivitas dan inisiatif  kearah yang lebih 

baik. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa layanan bimbingan 

kelompok menggunakan permainan tebak kata dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa, kegiatan layanan bimbingan kelompok dapat dilakukan konselor 

untuk membantu siswa mengatasi motivasi belajar  awal rendah, motivasi belajar 

sedang dan motivasi belajar tinggi. Dan konselor dalam melakukan layanan  

bimbingan kelompok merencanakan program layanan bimbingan kelompok, 

mengembangkan kegiatan layanan, mendesain permainan tebak kata, 



mengevaluasi dengan membandingkan motivasi belajar yang rendah, sedang, 

tinggi pada siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok 

menggunakan permainan tebak kata  dan melakukan tindak lanjut pemberian 

bantuan melalui layanan bimbingan kelompok dalam usaha meningkatkaan 

motivasi belajar siswa. Untuk itu  menganggap bahwa penelitian ini masih dalam   

kawasan teknologi pendidikan. 

 

2.9. Hipotesis Penelitian  
 

 

 

1. Ada perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah  layanan 

bimbingan kelompok.  

2. Ada perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah  layanan 

bimbingan kelompok menggunakan permainan tebak kata 

 


