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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan

terciptanya sumber daya manusia yang produktif sebagai pelaku

pembangunan. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk

menumbuhkembangkan potensi sumber daya manusia yang bertujuan untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Generasi muda sebagai penerus cita-cita

perjuangan bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Pembinaan generasi muda dalam hal ini siswa sekolah adalah bagian

integral yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka pendidikan nasional

dan pembangunan bangsa demi pencapaian cita-cita yang diinginkan.

Pendukung utama dalam tercapainya sasaran pembangunan manusia

Indonesia yang bermutu adalah pendidikan yang bermutu.

Siswa adalah manusia berpotensi yang layak dikembangkan untuk mencapai

kemandirian, kreatifitas, dan produktifitas. Keberhasilan siswa dalam belajar

merupakan perwujudan keberhasilan suatu sekolah dalam pencapaian tujuan

pendidikan yang telah ditetapkan. Didalam lingkungan pendidikan formal,

bila kita berbicara tentang mutu pendidikan, maka tidak terlepas dari prestasi
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belajar siswa. Prestasi belajar siswa tidak terlepas dari faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Winkel (1986:43)

berikut ini:

1. faktor-faktor dalam diri siswa:
a.  faktor psikis:

i. intelektual: taraf intelegensi, kemampuan belajar dan cara
belajar

ii. non intelektual: motivasi belajar, perasaan dan minat
b. faktor fisik:

i. kondisi fisik
ii. keadaan ekonomi

2. faktor-faktor dari luar siswa:
a. pengaturan proses belajar di sekolah
b. faktor sosial di sekolah
c. faktor situasional

Menurut Prayitno dan Amti (1999 : 29), permasalahan yang dialami para

siswa di sekolah sering kali tidak dapat dihindari, meski dengan pengajaran

yang baik sekalipun. Hal ini terlebih lagi disebabkan karena sumber-sumber

permasalahan siswa yang banyak terletak di luar sekolah. Dalam tugas

pelayanan yang luas, bimbingan kelompok adalah pelayanan untuk semua

murid yang mengacu pada keseluruhan perkembangan mereka.

Suatu kenyataan bahwa di dalam proses belajar mengajar di sekolah selalu

ada para siswa yang memerlukan bantuan, baik di dalam mencerna bahan

pengajaran maupun dalam mengatasi kesulitan belajar terutama dalam hal

motivasi belajar siswa yang cenderung rendah, seperti siswa yang tidak

memperhatikan guru yang sedang menerangkan materi, tidak mengerjakan

pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya, malas bertanya, pasif dalam

kelompok diskusi, dan dalam mengeluarkan pendapatnya sehingga hasil

belajarnya juga menurun.
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Menurut Prayitno dan Amti (1999 : 155), untuk keperluan bimbingan

kelompok sejumlah daerah kajian bidang psikologi perlu dikuasai, salah

satunya tentang motif dan motivasi. Motivasi belajar siswa yang rendah

harus dapat diketahui dan diatasi secepat mungkin, sehingga dapat

meningkatkan mutu hasil belajar siswa di sekolah. Oleh karena itu, peran

guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling sangat diperlukan

oleh siswa untuk dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan belajar siswa

yang baik.

Guru Bimbingan Konseling juga memiliki peran yang penting dalam

membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajarnya. Hal ini dapat

dilaksanakan secara efektif, jika seorang guru BK dapat memahami

kesulitan belajar yang dialami oleh siswa, mengetahui penyebab kesulitan

tersebut dan menemukan cara yang efektif dalam mengatasi kesulitan belajar

siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

Menurut Palardi (1975), motivasi belajar memegang peranan penting dalam

memberikan gairah, semangat dan rasa senang dalam belajar sehingga yang

mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi tinggi yang banyak untuk

melaksanakan kegiatan belajar. Siswa yang mempunyai motivasi belajar

tinggi sangat sedikit yang tertinggal belajarnya dan sangat sedikit putus

kesalahan dalam belajarnya.

Ada beberapa ciri siswa yang mempunyai motivasi belajar yang rendah. Ini

dapat dikenali dalam proses belajar mengajar di kelas, sebagaimana

dikemukakan Brown (1981) sebagai berikut: tidak tertarik kepada guru,
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tidak tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, tidak mempunyai antusias

serta tidak dapat mengendalikan perhatiannya terutama kepada guru, tidak

ingin bergabung dalam kelompok kelas; tidak ingin identitas dirinya diakui

oleh orang lain, tindakan, kebiasaan, dan moralnya selalu tidak dalam

kontrol diri, tidak dapat mengingat pelajaran dan tidak mempelajari materi

kembali, dan tidak terkontrol oleh lingkungannya.

Dalam bimbingan konseling terdapat berbagai macam model pendekatan

yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah

yang dialaminya termasuk juga di dalamnya yaitu meningkatkan motivasi

belajar siswa. Salah satu model pendekatan yang dapat digunakan dalam

membantu mengatasi masalah siswa adalah bimbingan kelompok yang

dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada

diri konseli (siswa). Isi kegiatan bimbingan kelompok terdiri atas

penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan,

pekerjaan, pribadi dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk

pelajaran.

Menurut Tohirin (2007 : 170) definisi bimbingan kelompok adalah suatu

cara memberikan bantuan kepada individu (siswa) melalui kegiatan

kelompok. Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang

perkembangan optimal masing-masing siswa, yang diharapkan dapat

mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan ini bagi dirinya sendiri

(Winkel & Hastuti, 2004: 565).
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Berdasarkan hasil observasi awal (pra penelitian), khususnya kelas X di

SMA Negeri I Pringsewu, didapatkan informasi dari guru mata pelajaran

dan guru bimbingan konseling bahwa terdapat beberapa siswa yang

menunjukkan gejala motivasi belajar yang rendah. Hal ini dapat di ketahui

dari beberapa siswa yang menunjukkan prilaku yang tidak baik dalam

belajar, yaitu masih ada siswa yang tidak memperhatikan di saat guru

sedang memberikan materi, masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas

yang diberikan oleh guru, masih ada siswa yang datang terlambat saat

pelajaran sudah dimulai, masih ada siswa yang kurang aktif saat diadakan

diskusi di dalam kelas, masih ada siswa yang mengumpulkan tugas rumah

(PR) tidak tepat waktu. Hasil observasi dapat dilihat pada lampiran halaman

156.

Selain itu, menurut Soemanto (2006), masih ada beberapa faktor yang

menyebabkan motivasi belajar mereka yang rendah, seperti siswa yang

mengalami gangguan emosional menyebabkan kurangnya motivasi

belajarnya antara lain : a) terdapatnya rasa tidak aman, penyesuaian yang

salah terhadap orang-orang (guru, situasi dan tuntutan tugas-tugas

lingkungan), b) tercekam rasa cemas, benci dan antisipasi mekanisme

pertahanan diri, siswa kurang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan

sekitarnya, serta kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan

anaknya.

Selain itu juga, siswa SMA masih dalam masa perkembangan masa

remajanya, dimana pada masa ini, remaja juga dalam proses perkembangan
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kepribadian dan sosial. Perkembangan sosial remaja lebih melibatkan

kelompok teman sebaya dibanding orang tua (Conger, 1991; Papalia dan

Old, 2001). Dibanding pada masa kanak-kanak, remaja lebih banyak

melakukan kegiatan di luar rumah seperti kegiatan sekolah, ekstrakurikuler

dan bermain dengan teman (Conger, 1991; Papalia dan Old, 2001). Dengan

demikian, pada masa remaja peran kelompok teman sebaya adalah besar.

Terdapat ciri-ciri anak yang memiliki motivasi tinggi (Sardiman, 2006:83) :

1. tekun menghadapi tugas (dapat mengerjakan tugas terus menerus
dalam waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai)

2. ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa)
3. lebih senang bekerja sendiri
4. cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin
5. dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya
6. tidak mudah melepaskan hal-hal yang diyakini
7. senang mencari dan memecahkan soal-soal.

Ciri-ciri anak yang mempunyai motivasi belajar bisa dilihat dalam kegiatan

sehari-hari ketika sedang belajar antara lain bergairah, senang, ceria, siap

menerima pelajaran baru, tantangan-tantangan, suka mengerjakan soal,

melakukan percobaan/penelitian, mampu berargumentasi, dapat

bekerjasama, dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Menurut Nurnaningsih (2011) program bimbingan kelompok yang

dikembangkan adalah membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan

kecerdasan emosional para siswa, sehingga siswa dapat memperoleh

pemahaman diri, meningkatkan tanggung jawab, dapat mengontrol

emosinya dengan baik sehingga prestasi belajar siswa meningkat dan siswa

dapat menjadi pribadi yang lebih berguna dan berkompeten.
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Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, salah satu upaya yang

dilakukan adalah dengan peningkatan motivasi belajar. Siswa akan berhasil

dalam belajar kalau dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar dan keinginan

atau dorongan untuk belajar. Peningkatan motivasi belajar membuat siswa

akan menggerakkan, mengarahkan sikap dan perilaku siswa dalam belajar;

sehingga siswa berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih

giat dan bersemangat untuk berprestasi (Hamzah, 2008:23).

Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan

penelitian yang diharapkan dapat membantu siswa dalam meningkatkan

motivasi belajarnya. Penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan

bimbingan kelompok dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMA

Negeri I Pringsewu. Hal yang akan dilihat adalah apakah terdapat

peningkatan motivasi belajar siswa yang semula rendah bisa meningkat

setelah dilakukan bimbingan kelompok.

2. Masalah

a. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi

masalah sebagai berikut :

1. masih ada siswa yang tidak memperhatikan di saat guru sedang

memberikan materi,

2. masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru,

3. masih ada siswa yang datang terlambat saat pelajaran sudah dimulai,

4. masih ada siswa yang kurang aktif saat diadakan diskusi di dalam kelas,

5. masih ada siswa yang mengumpulkan tugas rumah (PR) tidak tepat waktu.
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b. Pembatasan Masalah

Dari beberapa masalah yang timbul, maka penelitian ini dibatasi pada

penggunaan layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan motivasi

belajar siswa kelas X SMA Negeri I Pringsewu tahun pelajaran 2010/2011.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah,

maka masalah dalam penelitian ini adalah “rendahnya motivasi belajar siswa”.

Maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: “ Apakah layanan

bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa?”.

B. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui peningkatkan motivasi belajar siswa melalui layanan

bimbingan kelompok.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan yang dapat disumbangkan

baik secara praktis maupun secara teoritis kepada pihak-pihak yang

berkepentingan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. Adapun

kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi

pengembangan konsep ilmu pendidikan, khususnya layanan bimbingan

kelompok yang berkaitan dengan motivasi belajar.
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b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

pada siswa untuk dapat meningkatkan motivasi belajarnya dengan

melakukan bimbingan kelompok terutama siswa yang memiliki motivasi

belajar yang rendah.

3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Ruang  lingkup objek

Objek dalam penelitian ini adalah penggunaan layanan bimbingan

kelompok dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.

2. Ruang lingkup subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri I Pringsewu

yang memiliki motivasi belajar yang rendah.

3. Ruang lingkup wilayah

Tempat penelitian ini di SMA Negeri I Pringsewu.

4. Ruang lingkup waktu

Waktu penelitian yaitu tahun pelajaran 2010/2011.

C. Kerangka Pikir

Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran, salah satu upaya yang

dilakukan adalah dengan peningkatan motivasi belajar. Siswa akan berhasil

dalam belajar kalau dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar dan keinginan

atau dorongan untuk belajar. Peningkatan motivasi belajar membuat siswa

akan menggerakkan, mengarahkan sikap dan perilaku siswa dalam belajar;
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sehingga siswa berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih

giat dan bersemangat untuk berprestasi (Hamzah, 2008:23).

Dalam motivasi belajar terkandung adanya cita-cita atau aspirasi siswa, ini

diharapkan siswa mendapat motivasi belajar sehingga mengerti dengan apa

yang menjadi tujuan dalam belajar. Disamping itu, keadaan siswa yang baik

dalam belajar akan menyebabkan siswa tersebut bersemangat dalam belajar

dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik, kebalikan dengan siswa yang

sedang sakit, ia tidak mempunyai gairah dalam belajar (Mudjiono, 2002:98).

Menurut Palardi (1975), motivasi belajar memegang peranan penting dalam

memberikan gairah, semangat dan rasa senang dalam belajar sehingga yang

mempunyai motivasi tinggi mempunyai energi linggi yang banyak untuk

melaksanakan kegiatan belajar. Siswa yang mempunyai motiasi belajar tinggi

sangat sedikit yang tertinggal belajarnya dan sangat sedikit putus kesalahan

dalam belajarnya.

Motivasi merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri atau dari luar

individu. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan kehendak untuk berbuat

sesuatu guna mencapai suatu tujuan dalam belajar. Menurut McDonald

(dalam Soemanto, 2006):

“motivasi belajar adalah perubahan tenaga dari dalam diri seseorang yang
ditandai oleh dorongan efektif dan reaksi-reaksi dalam mencapai tujuan,
dimana di dalamnya merupakan bagian dari belajar. Dorongan yang timbul
untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam belajar diperoleh
melalui proses belajar”.
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Motivasi belajar yang ada pada setiap siswa tidaklah sama, berbeda beda

antara yang satu dengan yang lain. Motivasi belajar siswa dapat meningkat

dengan cepat dan menjadi tinggi atau dapat pula menurun menjadi rendah.

Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, maka akan menghasilkan

hasil belajar yang baik.

Menurut Brown (1982), ada beberapa ciri siswa yang mempunyai motivasi

belajar yang tinggi. Ini dapat dikenali dalam proses belajar mengajar di kelas

yaitu: tertarik kepada guru, artinya tidak membenci atau bersikap acuh tak

acuh, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, mempunyai antusias yang

tinggi serta mengendalikan perhatiannya terutama kepada guru, ingin selalu

bergabung dalam kelompok kelas; ingin identitas dirinya diakui oleh orang

lain, tindakan, kebiasaan, dan moralnya selalu dalam kontrol diri, selalu

mengingat pelajaran dan mempelajarinya kembali, dan selalu terkontrol oleh

lingkungannya.

Sardiman (1986) mengemukakan bahwa ciri-ciri motivasi yang ada pada diri

seseorang adalah: tekun dalam menghadapi tugas atau dapat bekerja secara

terus menerus dalam waktu lama, ulet dalam menghadapi kesulitan dan tidak

mudah putus asa, tidak cepat puas atas prestasi yang diperoleh, menunjukkan

minat yang besar terhadap bermacam-macam masalah belajar, lebih suka

bekerja sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain, tidak cepat bosan

dengan tugas-tugas rutin, dapat mempertahankan pendapatnya; tidak mudah

melepaskan apa yang diyakini, dan senang mencari dan memecahkan

masalah.
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Menurut Sardiman (1986), rendahnya motivasi belajar pada diri siswa dapat

menghambat proses belajar, dapat menghambat pencapaian prestasi di bidang

akademik, dan dapat juga menghambat aktualisasi dirinya. Motivasi belajar

siswa yang rendah tidak dapat dibiarkan begitu saja sebab hal ini sangat

berpengaruh pada hasil belajar siswa karena itu perlu penanganan sejak dini.

Maka dari itu motivasi belajar siswa perlu ditingkatkan agar siswa dapat

mencapai tujuan belajar secara optimal.

Bimbingan kelompok memakai kelompok sekedar sebagai tempat atau wadah

atau sasaran dilaksanakan suatu usaha bimbingan; sedangkan dalam arti yang

lebih mendalam bimbingan kelompok mempergunakan dinamika kelompok

yang benar-benar terarah dan positif untuk membantu klien

memperkembangkan dirinya sendiri dalam menanggulangi masalah-

masalahnya (Depdikbud Sukardi,1987 :444).

Menurut Sukardi (2008:64), dalam layanan bimbingan kelompok, siswa

memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama,

khususnya masalah motivasi belajar. Setiap siswa memperoleh kesempatan

untuk mengemukakan pikirannya masing-masing dalam memecahkan

masalah motivasi belajar, dengan demikian akan timbul motivasi belajar yang

tinggi.

Menurut Prayitno dan Amti (1999 : 154), dalam bimbingan kelompok

memberikan  pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran

layanan (klien). Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan

kelompok adalah tingkah laku klien, yaitu tingkah laku klien yang perlu
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diubah atau dikembangkan apabila ia hendak mengatasi masalah-masalah

yang dihadapinya atau ingin mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya.

Untuk keperluan bimbingan kelompok sejumlah daerah kajian dalam bidang

psikologi perlu dikuasai, salah satunya tentang motif dan motivasi. Motivasi

erat sekali hubungannya dengan perhatian. Tingkah laku yang didasari oleh

motif tertentu biasanya terararah pada suatu objek yang sesuai dengan isi atau

tema kandungan motifnya. Berkenaan dengan kaitan antara motif dan objek

tingkah laku, dikenal adanya motif yang bersifat intrinsik dan ekstriinsik.

Motif intrinsik dapat ditemui apabila isi atau tema tingkah laku bersesuai

dengan atau  berada di dalam isi atau tema pokok objek tingkah laku itu.

Sedangkan motif ekstrinsik dapat dijumpai apabila isi atau tema pokok

tingkah laku tidak bersesuaian atau berada diluar isi atau tema diluar pokok

objeknya.

Menurut Prayitno dan Amti (1999 : 154), di sekolah sebagian siswa memiliki

motif yang kuat untuk belajar, tetapi sebagian lagi belum. Di sisi lain,

mungkin juga ada siswa yang semula motifnya amat kuat, tetapi menjadi

pudar. Tingkah laku seperti kurang bersemangat, jera, malas, dan sebagainya

dapat dijadikan indikator kurang kuatnya motif (motivasi) dalam belajar.

Guru, konselor, dan staf sekolah lainnya berkewajiban membantu siswa

meningkatkan motivasinya dalam belajar, salah satunya dengan cara

pemberian layanan bimbingan kelompok.

Menurut Nurnaningsih (2011) program bimbingan kelompok yang

dikembangkan adalah membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan
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kecerdasan emosional para siswa, sehingga siswa dapat memperoleh

pemahaman diri, meningkatkan tanggung jawab, dapat mengontrol emosinya

dengan baik sehingga prestasi belajar siswa meningkat dan siswa dapat

menjadi pribadi yang lebih berguna dan berkompeten.

Fakta di lapangan yang peneliti peroleh melalui studi pendahuluan di SMA

Negeri I Pringsewu khususnya kelas X, didapatkan informasi bahwa terdapat

beberapa siswa yang menunjukkan gejala motivasi belajar yang rendah. Hal

ini dapat di ketahui dari beberapa siswa yang menunjukkan prilaku yang tidak

baik dalam belajar, yaitu masih ada siswa yang tidak memperhatikan di saat

guru sedang memberikan materi, masih ada siswa yang tidak mengerjakan

tugas yang diberikan oleh guru, masih ada siswa yang datang terlambat saat

pelajaran sudah dimulai, masih ada siswa yang kurang aktif saat diadakan

diskusi di dalam kelas, masih ada siswa yang mengumpulkan tugas rumah

(PR) tidak tepat waktu. Selain itu, siswa kelas X mengalami peningkatan

remidial, hal tersebut di sebabkan siswa yng kurang konsentrasi dalam

mengikuti pelajaran, menggunakan handphone dalam ruang belajar, dan lain-

lain.

Siswa kelas X berada pada masa tahap perkembangan, di mana pada masa

tersebut siswa kelas X berada pada masa remaja yang memiliki

kecenderungan untuk lebih dekat atau percaya dengan teman sebaya, oleh

sebab itu sering kali terbawa perilakunya oleh teman-teman sebaya. Hal

tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh Conger (1991) serta Papalia & Olds

(2001) bahwa perkembangan sosial remaja lebih melibatkan kelompok teman
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sebaya dibanding orang tua. Selanjutnya jika dibanding pada masa kanak-

kanak, remaja lebih banyak melakukan kegiatan di luar rumah seperti

kegiatan sekolah, ekstrakurikuler dan bermain dengan teman (Conger, 1991;

Papalia dan Old, 2001). Dengan demikian, pada masa remaja peran kelompok

teman sebaya adalah besar. Selain itu pula penentuan diri remaja dalam

berperilaku banyak dipengaruhi oleh tekanan dari kelompok teman sebaya

(Conger, 1991). Kelompok teman sebaya diakui dapat mempengaruhi

pertimbangan dan keputusan seorang remaja tentang perilakunya (Beyth-

Marom. ect, 1993).

Siswa kelas X mengalami peningkatan remidial, hal tersebut memiliki faktor

tersendiri yang dapat mempengaruhinya. Pada penelitian ini, menjabarkan

faktor yang mempengaruhi yaitu menyangkut faktor psikologis yaitu pada

bagian motivasi belajar siswa yang rendah. Motivasi belajar antara siswa

yang satu dengan siswa lainnya tidaklah sama. Adapun pengertian motivasi

belajar adalah sesuatu yang menyebabkan kegiatan belajar terwujud.

Suryabrata (1989:142) mengemukakan bahwa ”motivasi belajar dipengaruhi

oleh beberapa faktor, antara lain: cita-cita siswa, kemampuan belajar siswa,

kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan

upaya guru membelajarkan siswa”.

Berdasarkan masalah di atas, peneliti mencoba menggunakan layanan

bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, karena

menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sulistyaningrum (2003),
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bahwa dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan diadakannya

bimbingan kelompok, maka motivasi berprestasi siswa dapat meningkat.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Pola Kerangka Pikir Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu jawaban sementara (preposisi)

yang dianggap benar dan dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan.

Menurut Arikunto (2002:67), “hipotesis dapat diartikan sebagai suatu

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai

terbukti melalui data yang terkumpul”.

Dari pendapat tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa hipotesis

merupakan dugaan sementara terhadap hasil penelitian yang diusulkan serta

harus diuji kebenarannya melalui penelitian dengan menggunakan data-data

yang ada. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan yaitu:

Ho : Penggunaan Layanan bimbingan kelompok tidak dapat meningkatkan

motivasi belajar pada siswa Negeri 1 Pringsewu Tahun Pelajaran

2010/2011.

Ha : Penggunaan Layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan

motivasi belajar pada siswa Negeri 1 Pringsewu Tahun Pelajaran

2010/2011.

Motivasi
Belajar Rendah

Motivasi
Belajar Tinggi

Layanan
Bimbingan
Kelompok


