
PENGGUNAAN LAYANAN KONSELING KELOMPOK UNTUK MENINGKATAN
MOTIVASI  BELAJAR  SISWA  KELAS  VIII

DI SMP WIYATA KARYA NATAR
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

(skripsi)

Oleh

GALUH MULYANI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2016



ABSTRAK

PENGGUNAAN LAYANAN KONSELING KELOMPOK UNTUK
MENINGKATKAN  MOTIVASI  BELAJAR SISWA  KELAS  VIII

DI SMP WIYATA KARYA NATAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh

GALUH MULYANI

Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa dengan
menggunakan layanan konseling kelompok. Masalah penelitian ini adalah
motivasi belajar rendah. Permasalahan penelitian ini adalah “apakah layanan
konseling  kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas VIII
di SMP Wiyata Karya Natar tahun pelajaran 2015/2016?”

Metode penelitian bersifat quasi eksperimen dengan desain one-group pretest-
posttest. Subjek penelitian sebanyak 10 orang siswa yang memiliki motivasi
belajar rendah. Teknik pengumpulan data menggunakan skala motivasi belajar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan motivasi belajar siswa
setelah mengikuti layanan konseling kelompok, hal ini ditunjukkan dari hasil
analisis data dengan menggunakan uji wilcoxon, dari hasil pretest dan posttest
yang diperoleh zoutput < ztabel ( -2,818 < -1,645) maka, Ho ditolak dan Ha
diterima, yang artinya layanan konseling kelompok dapat meningkatkan motivasi
belajar.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah layanan konseling kelompok dapat
meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas VIII SMP Wiyata Karya Natar
Tahun Pelajaran 2015/2016.

Saran yang dapat diberikan (1) Kepada siswa yang memiliki motivasi belajar
yang rendah, hendaknya mengikuti layanan konseling kelompok. (2) Kepada
guru bimbingan dan konseling hendaknya dapat membantu dan membimbing
siswa dalam meningkatkan motivasi belajar yang rendah dengan melakukan
layanan konseling kelompok. (3) Kepada para peneliti selanjutnya, hendaknya
dapat melakukan penelitian mengenai masalah yang sama dengan subjek yang
berbeda, dan menggunakan pendekatan serta treatment yang berbeda guna
menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bimbingan dan konseling.

Kata kunci : Bimbingan , Konseling Kelompok, Motivasi Belajar,.
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MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

(urusan) yang lain”.

(QS. Al Insyirah, Ayat 5-7)

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan,

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika

kamu mengingkari (nikmat-Ku),

Maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

(QS. Ibrahim, Ayat 7)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pengaamatan kebanyakan siswa pasti pernah membolos saat jam

belajar berlangsung. kebanyakan siswa akan membolos di mata pelajaran yang

mereka tidak sukai. Mereka lebih memilih untuk sekedar nongkrong-nongkrong di

kantin sekolah dan mengobrol dengan teman sebayanya.Ketika ditegur oleh guru

mereka menjawab jika mereka melakukan hal tersebut dikarnakan mereka bosan

dan tidak tertarik dengan mata pelajaran yang sedang didiskusikan dikelas.

Belajar disekolah pada zaman sekarang juga menjadi semakin kompleks, baik

dalam jenis-jenis dan tingkatan-tingkatan program studi maupun dalam hal materi

yang harus dipelajari, kekeliruan dalam memilih program studi ditingkat

pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat membawa dampak yang fatal

pada kehidupan seseorang. Menurut W.S Winkel (1983:27) cara-cara belajar yang

salah mengakibatkan bahwa materi pembelajaran tidak dapat dikuasai dengan

baik, sehingga dalam mengikuti proses belajar kedepannhya akan timbul

kesulitan.
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‘Bosan dengan pelajaran yang sedang didiskusikan’.Kebosanan dalam mengikuti

pelajaran adalah salah satu indikator rendahnya motivasi belajar pada diri siswa.

Jika siswa memiliki motivasi belajar yang rendah tentu saja itu akan mereugikan

siswa itu sendiri. Itulah sebabnya mengapa guru dan orang tua harus

memperhatikan keadaan siswa. Lebih dari itu harus mencari solusi terbaik agar

siswa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Motivasi memiliki peranan penting dalam pendidikan, karena motivasi adalah

pendorong untuk siswa mampu memiliki prestasi belajar yang baik dari potensi-

potensi yang dimilikinya.Agar siswa mampu menggunakan potensi nya untuk

menciptakan motivasi didalam dirinya maka guru dan konselor sekolah

diharapkan mampu untuk mengembangkan motivasi yang tepat pada siswa. Guru

diharapkan dapat mencairkan suasana belajar secara edukatif dan senyaman

mungkin untuk meningkatkan motivasi belajar siswa meningkat. Siswa memiliki

motivasi belajar karena didorong oleh kekuatan dari dalam diri dan dari luar

dirinya berupa keinginan, perhatian, kemauan, cita cita dan persaingan belajar.

Individu pada dasarnya harus siap atau dipersiapkan untuk mengikuti proses

belajar dengan baik, baik itu  secara fisik ataupun secara psikologis. Siswa SMP

adalah individu yang memiliki kebutuhan khas antara lain, yaitu ; 1) kebutuhan

kasih sayang di cintai dan mencintai, 2) kebutuhan akan keikutsertaan dan

diterima dalam kelompok, 3) kebutuhan untuk mandiri, 4) kebutuhan akan

berprestasi, 5) kebutuhan pengakuan dari orang lain, 6) kebutuhan untuk dihargai,

dan 7) kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup. Kebutuhan-kebutuhan ini

tidak selalu mudah diperoleh oleh siswa. Kebutuhan akan berprestasi
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siswaterkendala oleh terdapat banyaknya siswa yang masih memiliki motivasi

belajar yang rendah. Natawidjaja ( dalamWibowo, 2005;32) menyatakan bahwa

konseling kelompok merupakan upaya memberikan bantuan kepada individu

dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan

diarahkan pada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan

pertumbuhannya. Oleh sebab itu niatan penelitian ini dimaksudkan untuk

mencegah terjadinya siswa yang memiliki motivasi rendah di SMP Wiyata Karya

Natar. Dan akan mengarahkan siswa kepada kemudahan-kemudahan yang akan

didapat kelak jika mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi.

Setiap individu pada dasarnya mengalami pristiwa belajar dalam hidupnya.

Karena pendidikan mampu mengubah dan atau mengembangkan

perilakuseseorang menjadi lebih baik.Pendidikan juga bertujuan agar seseorang

mampu mengembangkan bakat dan kemampuannya, yang didenganfaktor

lingkungan yang mendukung.

Melalui jalur pendidikan khususnya dalam proses belajar, individu mampu

mengenali bakat dan kemampuannya. Oleh sebab itu, pendidikan sangatlah

penting bagi semua orang. Pendidikan melalui proses belajar menuntut individu

agar mampu menyesuaikan diri dan memahami karakteristik lingkungannya.

Individu yang mampu memahami karakteristik lingkungannya dengan baik akan

mampu menyesuaikan diri dengan baik pula. Individu yang mampu menyesuaikan

diri dengan baik akan memiliki cita-cita dan akan gigih memcapainya.
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Proses belajar harus dilakukan dengan sadar, sengaja, bertahap dan saling

berkaitan agar memperoleh hasil yang maksimal. Namun dalam proses belajar

tidaklah tidak memiliki hambatan karena terkadang siswa belum memiliki

ketertarikan dan paham tentang pentingnya belajar. Hal ini dapat dilihat dari

beberapa permasalahan yang sebagian besar dialami oleh pelajar SMP, yang

tergambar dari beberapa perilaku siswa yang menunjukan kurangnya motivasi

belajar siswa yang akan berdampak terhadap prestasi belajarnya .Hal ini dapat

terlihat dalam beberapa kasus kurangnya motivasi belajar yang dialami remaja.

Rendahnya motivasi belajar siswa ini merupakan salah satu hambatan untuk

mewujudkan bangsa yang cerdas dan berkualitas serta mampu mengikuti tuntutan

perkembangan zaman. Menurut Uno (2011:2) “motivasi adalah dorongan dasar

yang menggerakkan seseorang dalam bertingkah laku. Jadi setiap orang

melakukan sesuatu karena adanya motivasi”.Sedangkan menurut Sardiman

(2011:102), “dalam kegiatan belajar, motivasi dapat diartikan sebagai keseluruhan

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan, menjamin kelangsungan

dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga diharapkan tujuan dapat

tercapai”.

Mc. Donald (dalam Bahri, 2002:115) motivasi adalah suatu perubahan energi

didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan

reaksi untuk mencapai tujuan.

Motivasi sangatlah berfungsi dalam proses pembelajaran, yaitu yang berfungsi

sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi. Seseorang dapat melakukan

sesuatu karena adanya dorongan .
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Hasil yang baik dalam belajar tentu tidak lepas dari peran motivasi denganadanya

dorongan untuk berusaha secara tekun, terutama didasari dengan munculnya

rasamemotivasi diri sendiri, maka seseorang akan dapat mendapatkan prestasi

yang baik.

Siswa akan termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas untuk dirinya sendiri

karena ingin mendapatkan kesenangan dalam belajar. Ada juga siswa yang

termotivasi melaksanakan belajar dalam rangka memperoleh penghargaan atau

menghindari hukuman. Menurut Maslow ( dalam Jalaludin, 2007:56), motivasi

dibagi menjadi dua yaitu, 1) motivasi instrinsik, timbul dari dalam diri individu

sendiri tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain, tetepi atas dasar dorongan

dari diri sendiri atau juga disebut kemauan diri sendiri , 2)motivasi ekstrinsik,

timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan,

suruhan, dorongan , atau paksaan dari orang lain sehingga keadaan demikian

siswa mau untuk melakukan sesuatu atau belajar.

Bidang bimbingan belajar sangatlah membantu siswa untuk dapat

mengembangkan diri, sikap dan kebiasaaan belajar yang baik, untuk dapat

menguasai pengetahuan dan keterampilan dan mampu menyiapkan serta

melanjutkan pada tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil pengamatan , khususnya pada siswa kelas VIII di SMP Wiyata

Karya Natar Tahun Pelajaran sdidapatkan informasi dari guru bidang studi

maupun walikelas mengenai siswa yang memiliki motivasi rendah. Hal ini dapat

diketahui dari beberapa siswa yang terlihat malas-malasan saat proses belajar

berlangsung, ada siswa yang pasif dalam kelas pada saat proses belajar
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berlangsung, ada siswa yang lebih tertarik memainkan ponsel saat proses belajar

berlangsung, ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR yang diberikan, ada

siswa yang sering keluar masuk kelas saat proses belajar berlangsung, ada siswa

yang mengobrol saat proses belajar berlangsung, dan adapula siswa yang

membolos jam pelajaran.

Melihat beberapa gejala diatas, dapat terlihat bahwa rendahnya motivasi belajar

pada siswa tersebut, tentu gejala ini akan menghambat proses belajar didalam

kelas. Agar tercapai tujuan pembelajaran didalam proses belajar harus didukung

oleh semua individu yang saling bersangkutan. Untuk itu, didalam peningkatan

motivasi belajar pada siswa dilakukan dengan cara menggunakan konseling

kelompok pada siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah.Dalam

pelaksanaan konseling kelompok ini, diharapkan dapat menjadi solusi untuk

permasalahan siswa kelas VIII di SMP Wiyata Karya Natar Tahun Pelajaran

2014/2015.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang

ada dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a. Terdapat siswa yang mengobrol saat guru menjelaskan di depan kelas

b. Terlihat adanya siswa yang tidak memperhatikan saat proses belajar

berlangsung

c. Ada siswa yang membolos saat jam pelajaran sedang berlangsung.

d. Siswa yang datang terlambat ke sekolah

e. Beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas rumah (PR)
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3. Pembatasan Masalah

Untuk lebih memperjelas arah dalam penelitian ini, selain karena keterbatasan

kemampuan peneliti serta keterbatasan waktu, maka masalah dalam penelitian ini

hanya terbatas pada penggunaan layanan konseling kelompok untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa kelasVIII di SMP Wiyata Karya Natar

Tahun Pelajaran 2014/2015.

4. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa.

Adapun permasalahannya adalah ”apakah layanan konseling kelompok dapat

meningkatkan motivasi belajarpada siswa kelas VIII di SMP Wiyata Karya Natar

Tahun Pelajaran 2014/2015?”.

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bahwa

motivasi belajar yang rendah dapat ditingkatkan dengan menggunakan layanan

konseling kelompok pada siswa kelas VIII di SMP Wiyata Karya Natar Tahun

Pelajaran 2014/2015.
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2.   Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah

pengetahuan siswa tentang ilmu pengetahuan khususnya bimbingan dan

konseling tentang peningkatan motivasi belajar siswa melalui layanan

konseling kelompok.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan informasi

kepada guru bimbingan kelompok dan tenaga kependidikan lainnya dalam

meningkatkan motivasi belajar siswa.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini agar penelitian ini lebih jelas dan

tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah :

a. Ruang lingkup ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu bimbingan dan konseling.

b. Ruang lingkup obje

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah peningkatan motivasi belajar

siswa yang rendah dapat ditingkatkan dengan penggunaan layanan konseling

kelompok.

c. Ruang lingkup subjek
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Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Wiyata Karya

Natar.

d. Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah SMP Wiyata Karya Natar.

e. Ruang lingkup waktu

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini dilakukan pada Tahun Pelajaran

2014/2015

C. Kerangka Pemikiran

Dalam proses belajar mengajar motivasi sangatlah dibutuhkan, Motivasi belajar

dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam  maupun faktor dari luar.

Motivasi mampu mengarahkan peserta didik dalam mencapai tujuannya, hal ini

dapat diperkuat dengan banyaknya informasi yang berguna untuk menambah

wawasannya, berbagi pengalaman, melihat sesuatu dari sudut pandang yang

berbeda dan mampu memecahkan masalahnya sendiri, hal ini dapat ditemukan

dalam suatu kelompok diskusi yang hidup, yang memiliki dinamika kelompok.

Dengan adanya dinamika kelompok siswa akan saling memberi dukungan, dan

saling memotivasi satu sama lainnya, bertukar banyak informasi yang bermanfaat

dan berbagi pengalaman, hal ini tentunya akan sangat memberikan kekuatan baru

bagi setiap anggotanya untuk lebih termotivasi dalam belajar.

Motivasi belajar siswa yang tinggi tentunya akan memberikan arahan dalam

belajar yang akan menuntut siswa mencapai tujuannya dan mencapai hasil yang

maksimal. Sedangkan motivasi belajar yang rendah, tentunya akan menurunkan
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aktivitasnya dalam belajar, sehingga hasil belajarpun tidak maksimal. Maka dari

itu, peneliti disini berupaya untuk meningkatkan motivasi belajar.

Meningkatkan motivasi belajar dapat dilakukan dengan banyak cara seperti,

layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, layanan informasi,

layanan penempatan dan penyaluran, layanan bimbingan belajar (pembelajaran),

layanan orientasi dan layanan bimbingan kelompok. Layanan ini dapat dilakukan

oleh guru bimbingan konseling di sekolah, setiap layanan bimbingan dan

konseling ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Meninjau dari beberapa layanan di atas dan permasalahan yang akan dipecahkan,

maka peneliti memilih untuk menggunakan layanan konseling kelompok

Menurut, Warner & Smith (Wibowo, 2005) menyatakan bahwa: konseling

kelompok merupakan cara yang baik untuk menangani konflik-konflik antar

pribadi dan membantu individu dalam pengembangan kemampuan pribadi

mereka. Pandangan tersebut dipertegas oleh Natawidjaja (Wibowo, 2005)

menyatakan bahwa:

“Konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada individu dalam
suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan, dan
diarahkan pada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan
pertumbuhannya”.

Menurut Corey (Wibowo, 2005) menyatakan bahwa: masalah-masalah yang

dibahas dalam konseling kelompok lebih berpusat pada pendidikan, pekerjaan,

sosial dan pribadi.
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Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli bahwa konseling kelompok

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan membantu individu

mengembangkan kemampuan pribadi mereka dalam usaha mengembangkan

tingkahlaku yang kurang mendukung menjadi mendukung dalam proses belajar

sehingga siswa dapat termotivasi. Selain itu juga melatih kepecayaan diri individu

sehingga lebih berani membuka diri untuk menggali kelemahan dan kelebihan

yang ada pada dirinya karena adanya interaksi didalam kelompok.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk meningkatkan motivasi belajar

siswa dengan menggunakan layanan konseling kelompok.konseling  kelompok

adalah suatu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik

memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang

dialaminya melalui dinamika kelompok.

Menurut Sugiyono (2008), kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang

hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah

dideskripsikan. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen

(Konseling kelompok) dan variabel dependen (motivasi belajar).Kerangka

pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa rendahnya motivasi belajar siswa

diharapkan dapat ditingkatkan melalui penggunaan layanan konseling kelompok.
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Berikut ini adalah bentuk kerangka pikir dari penelitian ini.

Gambar 1.1 Kerangka pikir penelitian

Gambar diatas memperlihatkan bahwa, siswa kelas VIII di SMP Wiyata Karya

Natar yang motivasi belajarnya rendah diberikan layanan Konseling  kelompok,

yang berguna dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Meningkatnya

motivasi belajar siswa memungkinkan siswa memperoleh hasil yang optimal

dalam belajar.Selain itu, siswa juga dapat siap baik fisik, maupun mentalnya

terhadap hasil belajar.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah  jawaban atau dugaan sementara dari suatu permasalahan

penelitian, dimana jawaban atau dugaan tersebut telah terbukti dengan data-data

yang telah dikumpulkan peneliti.

Motivasi belajar
siswa yang rendah

Motivasi belajar
meningkat

Layanan
Konseling
Kelompok
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Menurut Arikunto (2006), hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara

terhadap permasalahan penelitian seperti terbukti melalui data yang terkumpul.

Sesuai dengan hipotesis penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis statistik

sebagai berikut:

Ha : Layanan konseling kelompok dapat meningkatkan Motivasi belajar

pada siswa kelas VIII di SMP Wiyata Karya Natar Tahun Pelajaran

2014/2015.

Ho : Layanan konseling kelompok tidak dapat meningkatkan Motivasi

belajar pada siswa kelas VIII di SMP Wiyata Karya Natar Tahun

Pelajaran 2014/2015.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Motivasi Belajar dalam Bimbingan Belajar

1. Bidang Bimbingan Belajar

Secara umum tujuan penyelenggaraan bantuan pelayanan bimbingan dan

konseling adalah membantu siswa menemukan pribadinya, dalam hal mengenal

kekuatan dan kelemahan dirinya, serta menerima dirinya secara positif dan

dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Bimbingan juga

membantu siswa dalam rangka mengenal lingkungan dengan maksud agar peserta

didik mengenal secara obyektif lingkungan, baik lingkungan sosial maupun

lingkungan fisik dan menerima berbagai kondisi lingkungan itu secara positif dan

dinamis pula. Pengenalan lingkungan itu meliputi lingkungan rumah, lingkungan

sekolah, lingkungan alam, dan masarakat sekitar serta lingkungan yang lebih luas

yang diharapkan dapat menunjang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk

pengembangan diri secara mantap dan berkelanjutan. Selanjutnya membantu

siswa dalam rangka merencanakan masa depan dengan maksud agar peserta didik

mampu mempertimbangkan dan mengambil keputusan tentang masa depan

dirinya sendiri. Salah satu isi pelayanan terutama mengenai hal-hal menyangkut

studi akademik digunakan istilah bimbingan belajar (Sukardi, 2008).
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a. Pengertian Bimbingan Belajar

Dalam bidang bimbingan belajar, membantu siswa mengembangkan

diri,sikap dan kebiasaaan belajar yang baik, untuk menguasai pengetahuan

dan keterampilan serta, menyiapkan melanjutkan pada tingkat yang lebih

tinggi. Bimbingan belajar adalah bimbingan menemukan cara belajar yang

tepat, dalam memilih program studi yang sesuai dan dalam mengatasi

kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar

dari suatu institusi pendidikan. Sebagian besar waktu dan perhatian peserta

didik tercurah pada kepentingan belajar disekolah.

Belajar disekolah pada zaman sekarang juga menjadi semakin kompleks, baik

dalam jenis-jenis dan tingkatan-tingkatan program studi maupun dalam hal

materi yang harus dipelajari, kekeliruan dalam memilih program studi

ditingkat pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dapat membawa akibat

fatal pada kehidupan seseorang. Menurut W.S Winkel (Sukardi, 2008 ) cara-

cara belajar yang salah mengakibatkan bahwa materi program-program studi

tidak dikuasai dengan baik, sehingga dalam mengikuti program studi

kelanjutan akan timbul kesulitan.

b. Pokok-Pokok dalam Bimbingan Belajar

Bidang ini dapat dirinci menjadi pokok-pokok berikut :

a) Pemantapan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif dan efisien serta

produktif, baik dalam mencari informasi dari berbagai sumber belajar,

bersikap terhadap guru dan narasumber lainnya, mengerjakan tugas,

mengembangkan keterampilan, dan menjalani program penilaian.
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b) Pemantapan sistem belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun

berkelompok.

c) Pemantapan penguasaan materi program belajar disekolah sesuai dengan

perkembangan ilmu, teknologi, dan kesenian.

d) Pemantapan dan pemanfaatan kondisi fisik sosial dan budaya yang ada

dilingkungan sekitar dan masarakat untuk mengembangkan pengetahuan

dan keterampilan dan pengembangan diri.

c. Motivasi Belajar dalam Bimbingan Belajar

Dalam kenyataan, pelaksanaan bimbingan belajar dihadapkan pada banyak

kesulitan dan hambatan. Sebagian dari hambatan ini timbul karena keadaan

dunia pendidikan sekolah di indonesia yang masih dalam taraf

perkembangan, sebagian timbul karena sikap keluarga yang mengharapkan

ini dan itu atau kurang mendukung usaha belajar anak, sebagian timbul

karena sikap siswa sendiri yang kurang mampu mengatur dirinya sendiri,

sebagian lagi timbul karena guru kurang mampu dalam mengelola proses

belajar mengajar.

Contoh hambatan dan kesulitan itu misalnya, masih adanya siswa yang belum

memiliki kesadaran akan tujuan belajar. Hal ini dikarenakan kurangnya

motivasi dari dalam diri siswa, sehingga tujuan belajar tidak tercapai secara

optimal.

Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi merupakan peranan yang penting

dalam menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa untuk

melakukan aktifitas belajar. Dalam hal ini sudah barang tentu peran guru
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bimbingan konseling sangat penting, bagaimana guru bimbingan konseling

melakukan usaha-usaha untuk dapat menumbuhkan dan memberikan motivasi

agar anak didiknya melakukan aktivitas belajar dengan baik. Untuk dapat

belajar dengan baik diperlukan proses dan motivasi yang baik pula.

2. Motivasi Belajar

a. Pengertian Motivasi Belajar

Motivasi berasal dari kata “motif” yang diartikan sebagai “daya penggerak

yang telah menjadi aktif (Sardiman, 2001). Menurut Sardiman (2011) “

Motivasi adalah seluruh daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang

menimbulkan kegiatan belajar untuk dapat memperoleh pencapaian pretasi”.

Motivasi memberikan suatu nilai atau intensitas tersendiri dari seorang siswa

dalam proses untuk meningkatkan motivasi belajar.  Pengertian menurut

Sardiman itu juga sesuai dengan pengertian motivasi menurut Donald

(Sardiman, 2011) yang mengatakan bahwa motivasi adalah perubahan energi

didalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “ feeling” dan

didahului dengan tanggapan adanya tujuan.

Morgan (Sardiman, 2011) mengatakan motivasi itu bertalian dengan tiga hal

yang sekaligus merupakan aspek-aspek dari motivasi, yaitu:

a) Keadaaan yang mendorong tingkah laku ( motivating state).

b) Tingkah laku yang didorong oleh keadaan tersebut (Motivated behavior).

c) Tujuan dari tingkah laku tersebut ( Goals or ends of such behavior).
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Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya

penggerak di dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar yang

nantinya menjamin kelangsungan kegiatan belajar seterusnya. Motivasi dan

belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi dan berkaitan.

Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan dorongaan

untuk belajar.

Menurut Winkel (2004) motivasi sangatlah penting untuk mencapai

keberhasilan siswa dalam belajar. Motivasi belajar merupakan daya

penggerak yang mengaktifkan siswa untuk melibatkan diri. Motivasi yang

kuat akan membuat siswa sanggup bekerja keras untuk dapat mencapai

sesuatu yang menjadi tujuannya, dan motivasi dapat muncul karena adanya

dorongan akan kebutuhan .

Jadi, motivasi belajar adalah faktor psikis yang menumbuhkan dorongan-

dorongan dalam diri individu baik itu dari internal dan eksternal dalam belajar

untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang mampu menggerakkan dan

mengarahkan siswa untuk belajar guna mencapai keberhasilan individu dalam

belajar.

b. Ciri-Ciri Motivasi Belajar

Dalam mengikuti proses kegiatan belajar setiap siswa memiliki perbedaan

dalam reaksinya, hal ini tergantung pada motivasi yang terdapat didalam diri

siswa tersebut. Menurut Sardiman (2011), indikator-indikator motivasi adalah

sebagai berikut:
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1. Tekun mengerjakan tugas.

2. Tidak mudah putus asa.

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.

4. Senang bekerja mandiri.

5. Cepat bosan dengan tugas-tugas rutin.

6. Mampu mempertahankan pendapatnya sendiri.

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini.

8. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.

Berdasarkan ciri-ciri motivasi diatas maka seseorang yang tingkat

motivasinya tinggi akan giat berusaha, tidak mudah menyerah. Sebaliknya

mereka yang motivasinya rendah, tampak acuh tak acuh, mudah putus asa,

tidak memperhatikan pelajaran, suka bolos pada jam pelajaran, dan akibatnya

akan mengalami kesulitan belajar (Ahmadi,2004).

Berdasarkan uraian diatas, motivasi merupakan faktor pendorong yang

mampu berfungsi untuk menimbulkan, mendasari, mengarahkan serta

mempelopori perbuatan belajar. Tercapainya tujuan dari belajar bergantung

pada besar atau rendahnya motivasi itu sendiri ,  sehingga semakin besar

motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya.

c. Jenis-Jenis Motivasi Belajar

Setiap siswa memiliki motivasi yang berbeda-beda antara satu siswa dengan

siswa yang lainnya. Selain itu, pada saat melakukankegiatan, seorang siswa

dapat mempunyai motivasi lebih dari satu macam motivasi dalam belajarnya,
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karena itu menurut Sardiman (2011) motivasi belajar dapat dibagi menjadi

beberapa macam yaitu :

1.  Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya.

a. Motif-motif bawaan

b. Motif-motif yang dipelajari

2.   Motivasi dilihat dari jenis-jenis motivasinya

a. Motif atau kebutuhan organis

b. Motif-motif darurat

c. Motif-motif objektif

3.   Motivasi jasmaniah dan rohaniah

4.   Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik

Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor dari dalam

(motivasi intrinsik) maupun faktor dari luar (motivasi ekstrinsik). Menurut

Hakim (2005) yang termasuk motivasi intrinsik antara lain:

1. Mampu memahami manfaat yang diperoleh dari setiap pelajaran.

2. Mampu memilih bidang studi yang paling disenangi dan paling sesuai

dengan minat.

3. Mampu memilih jurusan bidang studi yang sesuai dengan bakat dan

pengetahuan yang dimiliki.

4. Mampu memilih bidang studi yang paling menunjang masa depan.

Motivasi belajar juga dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik. Sebab, motivasi

belajar siswa akan semakin kuat jika siswa memiliki motivasi ekstrinsik di

samping motivasi intrinsik.
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Motivasi ekstrinsik menurut. Hakim (2005) sebagai berikut:

1. Keinginan mendapat nilai ujian yang tinggi.

2. Keinginan menjadi bintang kelas atau juara umum.

3. Keinginan naik kelas atau lulus ujian.

4. Keinginan menjaga harga diri atau gengsi, misalnya ingin diaanggap

sebagai orang cerdas.

5. Keinginan untuk memenangkanpersaingan dengan orang lain.

6. Keinginan untuk menjadi siswa teladan.

7. Keinginan untuk dapat memenuhi persyaratan dalam memasuki

pendidikan lanjutan.

8. Keinginan untuk menjadi sarjana.

9. Keinginan untuk dikagumi sebagai orang yang berprestasi.

a. Keinginan untuk menutupi kekurangan diri. Misalnya, menderita cacat,

miskin atau berwajah jelek dapat ditutupi atau dimbangi dengan

pencapaian  prestasi yang baik.

b. Keinginan untuk melaksanakan anjuran atau dorongan dari orang lain

seperti orang tua, kakak, teman akrab, guru dan orang lain yang

disegani serta mempunyai hubungan erat dan lebih akrab.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi

ekstrinsikadalahmotivasi yang timbul dari luar diri siswa . Motivasi ekstrinsik

amatlah penting bagi siswa agar mampu memperoleh tujuan yang diinginkan,

yaitu mendapatkan hasil yang terbaik dalam belajar. Karena pada dasarnya
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siswa ingin berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik, dan ingin

membuat orang-orang yang menyayanginya bangga akan prestasi yang

dicapai.

d. Prinsip-Prinsip Motivasi Belajar

Motivasi sangatlah mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar

seorang siswa. Agar peranan motivasi dapat berjalan optimal, maka prinsip-

prinsip motivasi tidak hanya sekedar diketahui saja namun harus dapat

dimengerti oleh siswa.

Menurut Bahri (2002) ada beberapa prinsip dalam motivasi belajar yaitu:

a. Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar.

b. Motivasi intrinsik lebih utama dari pada motivasi ekstrinsik dalam belajar.

c. Motivasi berupa pujian atau renforcement positif lebih baik daripada

hukuman.

d. Motivasi berhubungan erat dengan keutuhan dalam belajar.

e. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar.

f. Motivasi melahirkan prestasi dalam belajar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, Motivasi yang berupa pujian atau

reinforcement mampu memupuk optimisme dan prestasi dalam belajar yang

berhubungan erat dengan keutuhan dalam belajar.
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e. Fungsi Motivasi dalam Belajar

Motivasi dalam belajar dapat berfungsi sebagai penggerak dansaringan untuk

menyisihkan perbuatan yang tidak dapat mendukung tercapainya tujuan yang

dinginkan. Fungsi motivasi belajar menurut pendapat Sardiman (2011):

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

motorik yang akan melepaskan energi.

b. Menentukan arah perbuatan yakni kearah yang hendak dicapai. Dengan

demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.

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

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan

perbuatan –perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.

Jadi, Motivasi juga dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapain

prestasi belajar. Seorang siswa melakukan suatu kegiatan atau usaha karena

adanya motivasi. Aspek motivasi dalam keseluruhan proses belajar sangatlah

penting, karena motivasi dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas

tertentu yang berhubungan dengan kegiatan belajar.

f. Peranan Motivasi dalam Belajar

Menurut Uno (2007) ada beberapa peranan penting dalam motivasi belajar

yaitu:

a. Peran motivasi dalam menentukan penguatan belajar.

b. Memperjelas tujuan belajar yang hendak dicapai.

c. Menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar.
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d. Menetukan ketekunan belajar.

Motivasi dapat dikatakan berhasil atau tidaknya tergantung dari kegiatan

belajar siswa. Dengan motivasi seseorang dapat lebih mengarahkan tingkah

lakunya kearah kegiatan yang paling bermanfaat sehingga siswa tersebut tidak

akan terpengaruh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak

bermanfaat.

Penguatan dalam belajar, tujuan belajar yang jelas, memiliki kendali terhadap

rangsangan belajar, dan tekun dalam belajar mampu memupuk tingkah laku

yang lebih baik. Yang artinya bahwa motivasi yang diberikan dapat dikatakan

berhasil.

g. Bentuk Motivasi Dalam Belajar

Menurut Bahri (2002) terdapat beberapa bentuk untuk meningkatkan motivasi

belajar siswa, antara lain sebagai berikut:

a. Hadiah

Dalam proses mengajar hadiah dapat dijadikan sebagai alat motivasi.

Tetapi tidak selalu demikian, karena hadiah terkadang kurang menarik.

b. Saingan atau kompetisi

Persaingan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, baik persaingan

kelompok maupun individu.

c. Ego-involvemnt

Siswa akan berusaha dengan baik untuk menjaga harga dirinya.

Penyelesaian tugas dengan baik adalah simbol kebanggan dan harga diri.
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d. Memberi ulangan

Siswa akan lebih giat lagi belajar apabila siswa mengetahui akan ada

ulangan. Dalam hal ini guru harus lebih terbuka kepada siswa jika akan

ulangan.

e. Mengetahui hasil

Siswa yang memiliki motivasi belajar atau tidak dapat terlihat dari hasil

belajarnya .

f. Pujian

Pujian harus diberikan secara tepat kepada siswa. Dengan pujian

diharapkan siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar

g. Hukuman .

Hukuman merupakan salah satu motivasi negatif, tetapi jika diberikan

secara tepat dan benar akan menjadi motivasi positif.

h. Minat

Minat dapat dibangkitkan dengan cara membangkitkan suatu kebutuhan

dan  memberi kesempatan untuk siswa mendapatkan hasil yang lebih baik

lagi.

Dari beberapa bentuk atau cara-cara untuk menumbuhkan motivasi dalam

belajar diatas diharapkan guru dapat mengembangkan dan mengarahkan

untuk melahirkan hasil belajar yang bermakna. Dengan motivasi yang tinggi

maka hasil yang diperoleh akan optimal.



26

B. Layanan Konseling Kelompok

1. Pengertian Layanan Konseling Kelompok

Blocher (dalam Wibowo, 2005) mendeskripsikan bahwa  konseling adalah

layanan yang direncanakan secara sistematis yang ditunjuk untuk dapat membantu

seseorang menjadi lebih paham atas dirinya sendiri, dan mampu memaksimalkan

kebebasan dan keefektivitasannya sebagai manusia. Natawidjaja (dalam Wibowo,

2005) mengartikan konseling sebagai suatu usaha bantuan untuk mencapai

pengertian serta pemahaman  tentang dirinya sendiri dalam interaksinya dengan

berbagai masalah yang dihadapi saat ini dan masa yang akan datang.

Prayitno (1995) menjelaskan bahwa Konseling kelompok adalah kegiatan yang

dilakukan sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok.

Maksudnya, semua peserta didalam kelompok saling berinteraksi, bekerjasama,

mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain serta apa yang

dibicarakan akan bermanfaat bagi setiap anggota kelompok.

Menurut Corey (dalam Wibowo, 2005) masalah-masalah yang dibahas dalam

konseling kelompok lebih berpusat pada pendidikan, pekerjaan, sosial dan

pribadi.Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok

adalah usaha pemberian bantuan kepada siswa melalui sebuah kelompok untuk

mendapatkan informasi yang berguna agar individu mampu menyusun rencana

hidupnya,  mampu membuat keputusan sendiri yang tepat, serta untuk

memperbaiki dan mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain,

dan lingkungannya.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok adalah

pemberian bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk mendapatkan informasi

yang berguna agar mampu membuat keputusan yang tepat, serta untuk

memperbaiki serta mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang lain,

dan lingkungannya untuk mampu berperilaku secara efektif dan lebih baik.

2. Tujuan Konseling kelompok

Prayitno (1995) menjelaskan bahwa tujuan konseling kelompok, adalah sebagai

berikut:

a. Tujuan Umum

b. Tujuan Khusus

Tujuan umum, adalah membantu mengembangkan kemampuan bersosialisasi

siswa, khususnya kemampuan dalam berkomunikasi. Dalam kaitan ini, sering

menjadi terjadi bahwa kemampuan bersosialisasi atau berkomunikasi siswa sering

terganggu perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak objekstif,

sempit dan terkungkung serta tidak efektif.

Secara khusus, konseling kelompok memiliki tujuan untuk membahas topik-topik

tertentu yang berhubungan dengan permasalahan aktual (hangat) dan menjadi

perhatian peserta. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-

topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, sikap

yang menunjang diwujudkanya tingkah laku yang lebih efektif.
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Secara keseluruhan konseling kelompok memiliki tujuan mengembangkan

kemampuan bersosialisasi siswa dengan cara membahas topik-topik tertentu yang

berhubungan dengan permasalahan aktual.

3. Komponen Konseling kelompok

Prayitno (1995) menjelaskan bahwa dalam konseling kelompok terdapat tiga

komponen yang berperan, yaitu pemimpin kelompok, peserta atau anggota

kelompok dan dinamika kelompok.

a. Pemimpin kelompok

Pemimpin kelompok adalah komponen yang sangat penting dalam

pelaksanaan konseling kelompok.Dalam hal ini pemimpin kelompok bukan

saja mengarahkan prilaku anggota kelompok sesuai dengan kebutuhan

melainkan juga harus tanggap terhadap segala perubahan yang berkembang

dalam kelompok. Dalam hal ini menyangkut adanya peranan pemimpin

konseling kelompok, serta fungsi pemimpin kelompok. Seperti yang

diungkapkan oleh Prayitno (1995), menjelaskan pemimpin kelompok adalah

orang yang mampu menciptakan suasana sehingga anggota kelompok dapat

belajar bagaimana mengatasi masalah mereka sendiri.

Dalam kegiatan konseling kelompok, pemimpin kelompok memiliki peranan.

Prayitno (1995), menjelaskan peranan pemimpin kelompok adalah

1. Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan kepada semua anggota

kelompok, pengarahan ataupun campur tangan langsung terhadap kegiatan

konseling kelompok.
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2. Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada semua suasana perasaan

yang berkembang dalam kelompok.

3. Pemimpin Kelompok memberikan tanggapan (umpan balik) tentang

berbagai hal atau konflik yang terjadi dalam kelompok, baik yang bersifat

isi (ungkapan) maupun proses kegiatan kelompok, dan menjaga kerahasian

dari kegiatan kelompok dengan segenap isi dan kejadian-kejadian yang

timbul di dalam kelompok tersebut adalah menjadi tanggung jawab

pemimpin kelompok.

b. Anggota kelompok

Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses berjalannya

kehidupan kelompok. Tanpa adanya anggota tidaklah mungkin ada kelompok.

Kegiatan ataupun proses kehidupan kelompok tersebut sebagian besar

didasarkan atas peran serta keikutsertaan seluruh anggota kelompok.

c. Dinamika kelompok

Menurut Prayitno (1995), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas

kelompok antara lain :Tujuan dan kegiatan kelompok, jumlah anggota,

kualitas pribadi masing-masing anggota kelompok, kedudukan kelompok, dan

kemampuan kelompok dalam memenuhi kebutuhan anggota untuk saling

berinteraksi sebagai kawan,kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan rasa

aman, serta kebutuhan akan bantuan moral.” Melalui dinamika kelompok,

setiap anggota kelompok diharapkan mampu tegak sebagai perorangan yang

sedang mengembangkan kemandiriannya dalam interaksi dengan orang lain.
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Ini tidak berarti bahwa pendirian seseorang lebih ditonjolkan daripada

kehidupan kelompok secara umum.

Dinamika kelompok ini dimanfaatkan untuk mencapai tujuan konseling

kelompok. Konseling kelompok memanfaatkan dinamika kelompok sebagai

media utama dalam upaya untuk membimbing anggota kelompok dalam

mencapai tujuan. Dinamika kelompok yang unik hanya dapat ditemukan

dalam suatu kelompok yang benar-benar hidup. 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

berdiri atau bersikap sebagai perorangan yang sedang mengembangkan

kemandiriannya dalam interaksi dengan orang lain. Ini tidak berarti bahwa

pendirian seseorang lebih ditonjolkan daripada kehidupan kelompok secara

umum. Dinamika kelompok akan terwujud dengan baik apabila kelompok

tersebut, benar-benar hidup, mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai, dan

membuahkan manfaat bagi masing-masing anggota kelompok, juga sangat

ditentukan oleh peranan anggota kelompok.

4. Kegiatan Layanan Konseling kelompok

Prayitno (1999) mengungkapkan bahwa kegiatan konseling kelompok ialah

pemberian informasi serta penyelesaian masalah yang dihadapi para anggota

kelompok. Kegiatan konseling kelompok berupaya menyampaikan informasi yang

tepat mengenai masalah pendidikan, pekerjaan, pemahaman diri, penyesuaian diri,

serta masalah antar pribadi.
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Informasi yang diperoleh bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan

pemahaman individu dan pemahaman terhadap orang lain. Selain itu, informasi

bertujuan agar individu mampu meningkatkan potensi pada dirinya serta mampu

menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai dengan informasi yang diperolehnya

Jadi, layanan konseling kelompok lalah pemberian informasi serta penyelesaian

masalah yang sedang dihadapi oleh para anggota kelompok . informasi yang

disampaikan bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman

individu dan pemahaman terhadap orang lain.

5. Teknik Konseling Kelompok

Dalam penelitian ini, pelaksanaan layanan konseling kelompok akan

menggunakan model pendekatan client centred therapy ( CCT ).Client Centred

Therapy ( CCT ) sering disebut juga psikoterapi non directive yang merupakan

suatu model konseling yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dan

klien ( siswa / anggota kelompok) agar tercapai  gambaran antara ideal self ( diri

klien yang ideal ) dengan actual self ( diri klien sesuai dengan kenyatan

sebenarnya ).

Client Centred Therapy ( CCT ) yang dikembangkan oleh Carl Ranson Rogers

pada tahun 1942 bertujuan untuk membina kepribadian klien secara integral,

berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalahnya

sendiri. Teknik dalam pendekatan terapi ini adalah mendengarkan, menerima,

menghormati, memahami dan berbagi .
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Ciri-ciri Client Centred Therapy ( CCT ) adalah :

a. Ditujukan kepada klien yang mampu memecahkan masalahnya agar tercapai

kepribadianyang lebih baik.

b. Proses Konseling bertujuan untuk menyesuaikan ideal self dengan actual self.

c. Difokuskan pada tanggung jawab dan kesanggupan klien untuk menemukan

cara-cara menghadapi kenyataan secara lebih penuh.

d. Peranan yang aktif dalam konseling dipegang oleh klien, sedangkan konselor

adalah pasif-reflektif.

Dalam hal ini, peneliti membina klien agar dapat meningkatkan ketrampilan

sosialnya dengan baik yang dilakukan melalui dinamika kelompok, serta klien (

siswa ) mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi secara

mandiri. Tujuan ini berkaitan dengan tujuan konseling kelompok yang dimana

konselor sebagai pemimpin kelompok hanya sebagai pengatur lalu lintas dalam

pelaksanaan konseling kelompok, sedangkan anggotanya diharapkan mampu atau

aktif daalm memberi dan menerima pendapat.

6. Tahap penyelenggara layanan konseling kelompok

Sebelum diselenggarakan konseling kelompok, ada beberapa tahapan yang perlu

dilaksanakan terlebih dahulu. Menurut Prayitno (1995) membagi tahapan

penyelenggaraan konseling kelompok menjadi 4 tahap, yaitu:

a. Tahap pembentukan

b. Tahap peralihan

c. Tahap kegiatan

d. Tahap pengakhiran
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Tahap pembentukan merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap

memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Tahap ini pada umumnya

para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan

ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian,

maupun keseluruhan anggota.

Berikut ini adalah bagan yang mngemukakan secar ringkas empat (4) tahap

pembentukan  kegiatan kelomok dalam konseling kelompok.

Tahap 1: Pembentukan

Gambar 2.1. Tahap Pembentukan dalam Konseling Kelompok

Tahap peralihan merupakan “ jembatan” atau tahap penghubung antara tahap

pertama dan tahap ketiga.Pada tahap ini tugas konselor adalah membantu agar

TAHAP 1
PEMBENTUKAN

Tema: - Pengenalan
- Pelibatan diri
- Pemasukan diri

Kegiatan:

1. Mengungkapkan pengertian dan
kegiatan kelompok dalam rangka
pelayanan konseling kelompok.

2. Menjelaskan (a) cara-cara, dan
(b) asas-asas kegiatan kelompok.

3. Saling memperkenalkan dan
mengungkapkan diri.

4. Teknik khusus
5. Permainan penghangatan/

pengakraban

Tujuan:
1. Anggota memahami pengertian dan

kegiatan kelompok dalam rangka
konseling kelompok.

2. Tumbuhnya suasana kelompok.
3. Tumbuhnya minat anggota

mengikuti kegiatan kelompok.
4. Tumbuhnya saling mengenal,

percaya, menerima dan membantu
diantara para anggota.

5. Tumbuhnya suasana bebas dan
terbuka.

6. Dimulainya pembahasan tentang
tingkah laku dan perasaan dalam
kelompok

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
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para anggota untuk dapat mengenali dan mengatasi halangan, kegelisahan,

keengganan, sikap mempertahankan diri dan sikap ketidaksabaran yang timbul

pada saat ini Gladding (dalam Prayitno, 1995)

Pola keseluruhan tahap kedua tersebut disimpulkan ke dalam bangan berikut:

Tahap II: Peralihan

Gambar 2.2. Tahap Peralihan dalam Konseling Kelompok

Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari kegiatan konseling kelompok dengan

tujuan yang ingin dicapai, yaitu terbahasanya secara tuntas permasalahan yang

dihadapi oleh semua anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk

mengembangkan diri, baik yang menyangkut pengembangan kemampuan dalam

segi berkomunikasi maupun menyangkut pendapat yang dikemukakan oleh setiap

TAHAP II
PERALIHAN

Tema: Pembangunan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga

Tujuan:
1. Terbebaskannya anggota dari

perasaan atau sikap enggan,
ragu atau saling tidak percaya
untuk memasuki tahap
berikutnya.

2. Makin mantapnya suasana
kelompok dan kebersamaan.

3. Makin mantapnya minat untuk
ikut serta dalam kegiatan
kelompok.

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.
5. Kalau perlu kembali kebeberapa

aspek tahap pertama (tahap
pembentukan)

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.
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anggota kelompok. Tahap ini dapat dikatakan berhasil jika semua solusi yang

mungkin telah dipertimbangkan dan diuji menurut konsekuensinya dapat

diwujudkan. Solusi-solusi tersebut harus praktis, dapat direalisasikan dan pilihan

akhir harus dibuat setelah melakukan pertimbangan dan diskusi yang tepat.

Pola keseluruhan tahap ketiga tersebut disimpulkan ke dalam bangan berikut:

Tahap III: Kegiatan

Gambar 2.3. Tahap Kegiatan dalam Konseling Kelompok

Pada tahap pengakhiran terdapat dua kegiatan yaitu penilaian (evaluasi) dan

tindak lanjut (follow up). Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian

kegiatan konseling kelompok dengan tujuan tuntasnya topik yang dibahas oleh

kelompok tersebut. Dalam kegiatan kelompok berpusat pada pembahasan dan

penjelasan tentang kemampuan anggota kelompok untuk menetapkan hal-hal yang

TAHAP III
KEGIATAN

Tema: Kegiatan pencapaian tujuan

Kegiatan:

1. Masing-masing anggota secara
bebas mengemukakan masalah.

2. Menetapkan masalah yang akan
dibahas terlebih dahulu.

3. Anggota kelompok membahas
masing-masing permasalahan
secara mendalam dan tuntas.

4. Kegiatan selingan.

Tujuan:
1. Terungkapnya secara bebas

masalah/ topik dirasakan,
dipikirkan dan dialami oleh
anggota kelompok.

2. Terbahasnya masalah dan topik
yang dikemukakan secara
mendalam dan tuntas.

3. Ikut sertanya seluruh anggota
secara aktif dalam pembahasan,
baik yang menyangkut unsur-
unsur tingkah laku, pemikiran
ataupun perasaan.

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK
1. Sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka
2. Aktif tetapi tidak banyak bicara
3. Memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati.
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telah diperoleh melalui layanan konseling kelompok dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu pemimpin kelompok berperan untuk memberikan penguatan

(reinforcement) terhadap hasil-hasil yang telah dicapai oleh kelompok

tersebut.Pola keseluruhan tahap keempat tersebut disimpulkan ke dalam bangan

berikut:

Tahap IV: Pengakhiran

Gambar 2.4. Tahap Pengakhiran dalam Konseling Kelompok

Berdasarkan tahap-tahap konseling yang telah dikemukakan di atas, kiranya

konseling haruslah dilakukan dengan sistematis, sesuai dengan yang telah

diuraikan agar tujuan dari konseling kelompok yang telah dirumuskan dapat

terlaksana dengan baik dan efektif.

TAHAP IV
PENGAKHIRAN

Tema: Penilaian dan Tindak Lanjut

Tujuan:
1. Terungkapnya 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 interaksi
kelompok dan rasa kebersamaan
meskipun kegiatan diakhiri.

Kegiatan:

1. Pemimpin kelompok
mengemukanan 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

anggota.
3. Memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut.
4. Penuh rasa persahabatan dan empati.
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C. Efektivitas penggunaan Layanan Konseling Kelompok untuk

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa.

Siswa Menengah Pertama adalah individu atau siswa yang memiliki beberapa

kebutuhan antara lain,; 1) kebutuhan kasih sayang untuk di cintai dan mencintai,

2) kebutuhan akan keikutsertaan dan diterima dalam kelompok, 3) kebutuhan

untuk mandiri terhadap dirinya, 4) kebutuhan akan berprestasi, 5) kebutuhan

pengakuan dari orang lain, 6) kebutuhan untuk dihargai, dan 7) kebutuhan untuk

memperoleh pelajaran hidup. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak selalu mudah

diperoleh oleh siswa atau individu. Terkait dengan kebutuhan akan berprestasi

terdapat banyak siswa yang masih memiliki motivasi belajar yang rendah. Untuk

itu motivasi belajar siswa  perlu di tingkatkan (Maslow dalam Sadirman

2011:81).Menurut Natawidjaja (Wibowo, 2005), Konseling kelompok merupakan

upaya bantuan kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat

pencegahan dan penyembuhan, dan diarahkan pada pemberian kemudahan dalam

rangka perkembangan dan pertumbuhannya..

Namun, tidak semua siswa memiliki motivasi belajar yang baik. Oleh karena

itulah perlu dibangkitkan motivasi belajarnya. Motivasi belajar siswa yang rendah

menjadi lebih baik setelah siswa memperoleh informasi yang  benar, pengalaman

diri sendiri dan orang lain yang bermakna, serta juga  peranan guru untuk

membangkitkan, mengembangkan dan memelihara motivasi belajar siswa. Dari

penjelasan tersebut, maka konseling kelompok tepat digunakan untuk

meningkatkan motivasi belajar.
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Pemberian layanan konseling kelompok merupakan salah satu upaya yang dapat

dilakukan oleh seorang konselor sekolah untuk membantu peserta didik, untuk

membangkitkan motivasi belajar peserta didik.

Dalam konseling kelompok sangat perlu adanya dinamika kelompok. Karena

dinamika kelompok menentukan sukses atau tidaknya layanan ini diberikan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Shertzer dan Stone (Romlah,2006) bahwa “dinamika

kelompok adalah kekuatan-kekuatan yang berinteraksi dalam kelompok pada

waktu kelompok melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuannya.”.

Jika pemberian layanan berjalan lancar dan dinamis, maka penyelesaian masalah

peserta didik akan lebih efektif dan dapat mengoptimalkan kemampuan peserta

didik dalam meningkatkan motivasi belajarnya dalam hal ini seluruh anggota

bimbingan kelompok.

Motivasi belajar sangatlah berperan  penting dalam proses pembelajaran bagi

siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, kemampuan dalam

belajarnya juga akan tinggi sebaliknya siswa yang memiliki motivasi belajar yang

rendah, kemampuan dalam belajar juga rendah. Motivasi dapat timbul dari dalam

diri sendiri dan juga dapat dirangsang dari luar, siswa diharapkan mampu

memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk melaksanakan kegiatan

pembelajaran dengan harapan tujuan belajar yang diinginkan dapat tercapai.

Dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa, maka siswa perlu

mengembangkan pemahaman tentang diri sendiri yang akan mampu mendorong

penerimaan diri serta pengambilan keputusan dan pengarahan diri. Guru

pembimbing seharusnya dapat memberikan bantuan melalui pelaksanaan layanan

konseling kelompok agar siswa mampu untuk mengembangkan pemahaman
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tentang diri sendiri yang mendorong penerimaan diri dan perasaan diri berharga

serta pengambilan keputusan dan pengarahan diri dan hal tersebut akan

mendorong siswa memiliki optimisme serta motivasi dalam belajarnya, oleh sebab

itu konseling kelompok dapat digunakan dalam meningkatkan motivasi belajar.

Pengalaman diri sendiri dan orang lain sangat berpengaruh bagi motivasi belajar

siswa, oleh karna itu harus diadakannya konseling kelompok untuk membantu

penyampaian informasi yang benar dan penyembuhan motivasi yang rendah

sanagtlah berperan bagi siswa.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang di gunakan untuk mengumpulkan

data dengan tujuan tertentu. Penggunaan metode dimaksudkan agar kebenaran

yang diungkap benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki bukti

ilmiah yang akurat dan dapat dipercaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi

experimental). MenurutSeniati (2005:37) yang menyatakan bahwa eksperimen

kuasi berbeda dengan penelitian eksperimen karena tidak memenuhi tiga syarat

utama dari suatu penelitian eksperimen yaitu manipulasi, kontrol dan randomisasi.

Pada penelitian ini, peneliti tidakmenggunakan kelompok kontrol dan

randomisasi, peneliti hanya melihat hasil dari pemberian layanan konseling

kelompok pada siswa yang motivasi belajarnya rendah di kelas VIII di SMP

Wiyata Karya Natar.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah One Group Pretest-Posttest

Design yaitu eksperimen yang dilaksanakan pada satu kelompok saja tanpa

kelompok pembanding. Desain one group pre-test and post-test design adalah

suatu teknik untuk mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian perlakuan”
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(Sugiyono,2010:74).  Dalam desain ini dilakukan dua kali pengukuran,

pengukuran pertama dilakukan sebelum diberi layanan konseling kelompok dan

pengukuran kedua dilakukan setelah diberi layanan konseling kelompok.

Desain ini dapat digambarkan seperti berikut:

Gambar 3.1 Pola One-Group Pretest-Posttest Design (Sugiyono, 2008)

Keterangan :

O1 : Skala yang diberikan kepada siswa sebelum diberikan perlakuan kepada

siswa yang memiliki motivasi belajar rendah.

X : Perlakuan/treatment yang diberikan (pelaksanaan layanan konseling

kelompok kepada siswa kelas VIII yang memiliki motivasi belajar rendah.

O2 : Skala yang diberikan kepada siswa setelah pelaksanaan layanan konseling

kelompok kepada siswa kelas VIII yang memiliki motivasi belajar rendah.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data untuk menjawab masalah. Penelitian

subyek ini disesuaikan dengan keberadaan masalah dan jenis data yang ingin

dikumpulkan.Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di

SMP Wiyata Karya Natar Tahun Pelajaran 2014/2015. Untuk mendapatkan subjek

penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengumpulan

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2011). Karena penelitian ini akan

melihat peningkatan motivasi siswa, maka yang dijadikan subjek adalah siswa

yang motivasi belajarnya rendah.

O1 X O2
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Alasan peneliti menggunakan subyek penelitian karena penelitian ini merupakan

aplikasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa rendah dengan menggunakan

layanan konseling kelompok, dan dari hasil proseskonseling kelompok ini tidak

dapat digeneralisasikan antara subyek yang satu tidak dapat mewakili subyek

yang lain karena setiap individu berbeda.

Langkah awal untuk mendapatkan subjek penelitian adalah peneliti melakukan

pretest dengan menggunakan skala motivasi belajar kepada siswa kelas VIII SMP

Wiyata KaryaNatar yang berjumlah 60 orang siswa. Setelah dilakukan pretest,

didapat 10 orang siswa kelas VIII SMP Wiyata KaryaNatar yang memenuhi

kriteria sebagai subjek penelitian karena berdasarkan hasil pretest, 10 siswa

tersebut memiliki skor motivasi belajar yang rendah.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2008)variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas (independen)

dan variabel terikat (dependen), yaitu:

a. Variabel bebas (independen) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen(terikat). Variabel

bebas pada penelitian ini yaitu layanan konseling kelompok.
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b. Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam

penelitian ini adalah motivasi belajar siswa.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari salah pengertian dan

penafsiran yang berbeda terhadap variabel-variabel penelitian. Definisi

operasional yang diberikan pada suatu variabel yang hendak diteliti dilakukan

dengan cara memberikan spesifikasi atau arti kegiatan yang memberikan suatu

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi

opersional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang

menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan

belajar dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga tujuan yang

dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Indikator individu yang

memiliki motivasi belajar tinggi yaitu; (1) tekun menghadapi tugas atau

bersemangat mengerjakan tugas, (2) ulet menghadapi kesulitan atau tidak

lekas putus asa, (3) tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya, (4)

menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah belajar, (5) mampu

bekerja mandiri atau yakin akan kemampuan dirinya sendiri, (6) tidak cepat

bosan pada tugas-tugas yang rutin, (7) dapat mempertahankan pendapatnya

jika sudah yakin akan sesuatu, (8) Senang mencari dan memecahkan masalah

soal-soal.
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b. Konseling kelompok adalah suatu usaha pemberian bantuan yang diberikan

kepada sekelompok individu yang membutuhkan agar individu tersebut

mandiri, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri

terhadap lingkungan yang ada sekitarnya dengan manfaatkan dinamika

kelompok.Konseling kelompok merupakan bentuk khusus dari layanan

konseling, yaitu wawancara konseling antar konselor dengan beberapa orang

sekaligus yang tergabung dalam suatu kelompok. Konseling kelompok ini

bertujuan untuk memecahkan masalah- masalah anggota kelompok. Terdapat

empat tahap layanan konseling kelompok yaitu: tahap pembentukan,

peralihan, kegiatan, dan pengakhiran.Dalam penelitian ini konseling kelompok

didefinisikan sebagai layanan konseling yang dilaksanakan oleh pemimpin

kelompok yaitu guru pembimbing (konselor) dalam suasana kelompok untuk

membahas masalah anggota kelompok melalui pengembangan dinamika

kelompok.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penggunaan layanankonseling kelompok untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII di SMP Wiyata Karya Natar

Tahun Pelajaran 2014/2015

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data untuk memperoleh

data yang sejelas-jelasnya. Menurut Arikunto (2006:126), metode pengumpulan
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data ialah “cara memperoleh data.” Peneliti akan menggunakan beberapa metode

atau cara untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-

cara sebagai berikut dalam mengumpulkan data:

1. Skala Motivasi Belajar

Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunkan dalam

kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset

atau penelitian  (Arikunto, 2006:128).

Skala yang diberikan adalah skala motivasi belajar. Skala motivasi belajar

diberikan sebelum dan setelah  perlakuan. Untuk mengetahui perubahan

perilaku subjek penelitian baik sebelum maupun setelah diberikan

perlakuan(dilakukan konseling kelompok). Dalam penelitian ini subjek

diberikan lima pilihan skala yaitu: Sangat setuju (SS), Setuju (S), Kurang

setuju(KS), Tidak setuju (TS), Sangat tidak setuju (STS).

Pada skala motivasi belajar ini dikategorikan menjadi 3 yaitu: tinggi, sedang,

rendah. Untuk mengkategorikannya, terlebih dahulu ditentukan besarnya

interval dengan rumus sebagai berikut:

K

NRNT
i




Keterangan:
i : interval
NT : nilai tinggi
NR : nilai rendah
K : jumlah kategori
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= = = = . (
Tabel 4.1 Kriteria Motivasi Belajar Siswa

Interval Kriteria

159 – 215 Tinggi

101 – 158 Sedang

43 – 100 Rendah

F. Pengujian Instrumen Penelitian

Teknik pengolahan data yang digunakan untuk menilai keampuhan instrumen

penelitian. “Syarat instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting,

yaitu valid dan reliabel”(Arikunto, 2006 :156).

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data

(mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk

mengukur apa yang hendak diukur”(Sugiyono, 2008 : 267).

“Instrumen yang reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur obyek yang sama dan akan menghasilkan data yang

sama”(Sugiyono, 2008 : 267).
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1. Uji Validitas

Instrumen pokok pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Skala.

Analisis item yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji validitas

item yaitu menggunakan validitas isi (Content Validity). Azwar (2012)

berpendapat bahwa untuk menguji validitas isi dapat digunakan pendapat

para ahli (jugment experts). Para ahli yang dimintai pendapatnya adalah tiga

orang dosen Bimbingan dan Konseling FKIP Unila yaitu Drs.Syaifuddin

Latief, M.Pd., Citra Abriani Maharani, S.Pd. Kons., dan Ari Sofia., S.Psi.,

M.A.,Psi. Hasil uji ahli menunjukan bahwa aitem-aitem yang digunakan

sangat tepat, meskipun ada 2 aitem yang dinyatakan tidak tepat oleh para ahli.

Dari penilaian dan penjelasan tujuan uji ahli bahwa skala yang akan

digunakan sebagai teknik pengumpulan data dapat terlihat keandalannya

sehingga aitem-aitem dapat dikatakan valid. Dalam skala motivasi belajar

memiliki beberapa indikator dan deskriptor yang telah memenuhi uji

kelayakan, sehingga skala dapat digunakan untuk pengumpulan data.

(lampiran hal 95)

2. Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini uji reliabilitas dihitung dengan menggunakan program

SPSS (Statistical Package for Social Science) 16 dengan analisis reliabilitas

analysis scale (alpha). Tingkat reliabilitas alat ukur berupa skala motivasi

beajar dapat dilihat dengan menggunakan rumus alpha:
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Keterangan:

r11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

ΣSt2 = Jumlah varian butir

St2 = Varian total

Untuk mengetahui tinggi rendahnya reliabilitas menggunakan kriteria

reliabilitas menurut Ridwan (2005) sebagai berikut :

0,8 – 1,000 = sangat tinggi

0,6 – 0,799 = tinggi

0,4 – 0,599 = cukup tinggi

0,2 – 0,399 = rendah

< 0,200 = sangat rendah

Uji reliabilitas skala motivasi belajar ini dilakukan terhadap 50aitem.

Setelahdilakukan uji coba reliabilitas instrumen penelitian di SMP Swasta

Swadhipa Natar, diperoleh hasil perhitungan koefisien reliabilitas instrumen

penelitian ini adalah 0,734. Berdasarkan kriteria reliabilitas menurut teori

Ridwan (2005), maka tingkat reliabilitas skala motivasi belajar ini

dikategorikan tinggi. Dengan demikian, instrumen skala motivasi belajar ini

dapat digunakan untuk penelitian ini. (Lampiran 5, hal 99)
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G. Teknik Analisis Data

Subjek dalam penelitian ini kurang dari 25, maka distribusi datanya dianggap

tidak normal (Sudjana, 2002) dan data yang diperoleh merupakan data ordinal,

maka statistik yang digunakan adalahnonparametrik (Martono, 2010) dengan

menggunakan Wilcoxon Matched Pairs Test. Penelitian ini akan menguji pretest

dan posttest. Pretest merupakan hasil sebelum siswa diberikan konseling

kelompok dan posttest merupakan hasil setelah siswa diberikan konseling

kelompok.Dengan demikian peneliti dapat melihat perbedaan nilai antara pretest

dan posttest melalui hasil uji Wilcoxon ini.

Adapun rumus uji Wilcoxon ini adalah sebagai berikut (Martono, 2010):

Keterangan:

T =  jumlah rank dengan tanda paling kecil

n = jumlah data

Pengambilan keputusan analisis data akan didasarkan pada hasil uji z. Hal ini

sesuai dengan pendapat Sugiyono (2011) yang menyatakan bahwa mengambil

keputusan dapat didasarkan pada hasil uji z, yaitu :

Jika statistik hitung (angka z output) > statistik tabel (tabel z), maka H0

ditolak (dengan taraf signifikansi 5%)

Jika statistik hitung (angka z output) < statsitik tabel (tabel z), maka H0

diterima (dengan taraf signifikansi 5%).
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Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Z output = -2,818 dan Z

tabel = 1,645. Maka dari hasil pengambilan keputusan diatas apabila Z output< Z

tabel, maka H0ditolak dan Ha diterima.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Wiyata Karya Natar, maka dapat diambil

kesimpulan, yaitu:

1. Kesimpulan Statistik

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

layanan konseling kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa

kelas VIII. Hal ini terbukti dari hasil pretest dan posttest, hasil perhitungan uji

Wilcoxon,output didapat nilai z hitung adalah -2,818. Kemudian

dibandingkan dengan z table, dengan nilai α = 5% adalah -1,645(tanda ‘–‘

menyesuaikan dengan z hitung). Oleh karena -2,818< - 1,645 maka Ho

ditolak dan Ha diterima, artinya Layanan konseling kelompok dapat

meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas VIII SMP Wiyata Karya

Natar, sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan dengan

layanan konseling kelompok kepada subjek penelitian.

2. Kesimpulan Penelitian

Layanan konseling kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar pada

siswa SMP Wiyata Karya Natar. Hal ini ditunjukkan dari adanya peningkatan
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skor motivasi belajar dari kesepuluh subjek penelitian setelah diberi layanan

konseling kelompok.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dari penelitian yang telah dilakukan di

SMP Wiyata Karya Natar adalah:

1. Kepada Siswa

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah, hendaknya mengikuti

layanan konseling kelompok yang diberikan oleh guru bimbingan dan

konseling.

2. Guru Bimbingan dan Konseling

Kepada guru bimbingan dan konseling hendaknya dapat membantu dan

membimbing siswa dalam meningkatkan motivasi belajar yang rendah

dengan melakukan layanan konseling kelompok.

3. Kepada para peneliti

Kepada para peneliti selanjutnya, dapat menggunakan teknik pengambilan

data dengan menggunakan wawancara dan observasi agar penyebab

rendahnya motivasi dapat diketahui dan meningkatkan keberhasilan teknik

yang digunakan.
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