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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Motivasi Belajar

1. Pengertian Motivasi Belajar

Setiap individu memiliki kondisi internal, di mana kondisi internal tersebut

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

tersebut adalah motivasi. Motivasi sangat diperlukan bagi siswa dalam dunia

pendidikan untuk mencapai tujuan belajar yang tepat. Hal ini sesuai dengan

teori motivasi yang diungkapkan oleh McClelland dan Atkinson (dalam

Djiwandono, 2002:354)

Motivasi yang paling penting untuk psikologi pendidikan adalah motivasi
berprestasi, dimana seseorang cenderung berjuang untuk mencapai sukses
atau memilih suatu kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses atau
gagal. Tujuan atau sasaran itulah yang membangkitkan motivasi mereka
untuk memenuhi suatu kebutuhan.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa individu melakukan kegiatan

karena adanya kebutuhan yang harus mereka penuhi. Setiap individu berusaha

untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan yang mereka

inginkan, yaitu prestasi belajar. Seseorang yang mempunyai kebutuhan atau

need akan meningkatkan performance, sehingga dengan demikian akan

terlihat tentang kemampuan berprestasinya (Walgito, 2004:228). Jadi orang

yang memiliki kebutuhan akan berprestasi yang tinggi maka akan mempunyai
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performance yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang memiliki

kebutuhuan akan prestasi yang rendah. Misalnya, orang yang sangat

termotivasi untuk sukses akan cenderung mau menerima nasihat dan saran

tentang cara meningkatkan hasil belajarnya.

Motivasi berawal dari kata ”motif”, diartikan sebagai daya upaya yang

mendorong untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya

penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu

demi mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, motivasi dapat diartikan sebagai

daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif akan menjadi aktif pada saat-

saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat

dirasakan/mendesak. Hal ini sejalan dengan pendapat Sardiman (2006:75)

Motivasi dapat dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-
kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan
bila ia tidak suka , maka akan meniadakan atau menggelakkan perasaan
tidak suka itu. Motivasi dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi
motivasi itu tumbuh di dalam diri seseorang.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu kondisi

tertentu yang dapat di dirangsang dari luar dan tumbuh dari dalam diri

individu, dimana seseorang ingin/tidak ingin melakukan sesuatu. Motivasi

juga sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi dapat menyebabkan terjadinya

suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia/individu, ditandai dengan

rasa dan afeksi seseorang. Motivasi juga dapat timbul karena mendapat

rangsangan, yaitu adanya tujuan.
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Berdasarkan beberapa uraian pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pengertian motivasi adalah suatu dorongan atau perubahan energi yang ada

dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih

baik dalam memenuhi kebutuhannya yang ditandai dengan ”feeling” dan

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

Sebagai contoh, dalam kegiatan belajar, apabila ada seorang siswa yang tidak

berbuat sesuatu yang seharusnya ia kerjakan, maka perlu diselidiki sebab-

sebabnya. Sebab-sebab itu biasanya bermacam-macam, diantaranya adalah ia

tidak senang, sakit, lapar, memiliki masalah pribadi, dan lain-lain. Hal ini

mengindikasikan bahwa pada diri anak tidak terjadi perubahan energi, tidak

terangsang afeksinya untuk melakukan sesuatu, karena tidak memiliki tujuan

atau kebutuhan belajar. Keadaan semacam ini perlu dilakukan daya upaya

untuk dapat menemukan penyebabnya kemudian mendorong siswa agar mau

melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan, yakni belajar. Siswa perlu

diberikan rangsangan agar tumbuh motivasi pada dirinya atau dengan kata lain

perlu diberikan motivasi.

Menurut (Uno, 2008:23) motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling

mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen

dan secara potensial terjadi sebagai hasil dan praktik atau penguatan

(reinforced practice) yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Good dan Brophy (dalam Uno, 2008:15)

menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses atau interaksi yang
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dilakukan seseorang dalam memperoleh sesuatu yang baru dalam bentuk

perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman itu sendiri.

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan

keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita.

Sedangkan faktor ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan

belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menarik. Kedua faktor

tersebut disebabkan oleh rangsangan tertentu, sehingga seseorang

berkeinginan untuk melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat.

Tingkat ketekunan siswa sangat ditentukan oleh adanya motif dan kuat

lemahnya motivasi belajar yang timbul dari motif itu sendiri. Sebagaimana

dikemukakan oleh Hakim (2005:26) bahwa motivasi belajar adalah suatu

dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan

untuk mencapai tujuan tertentu.

Motivasi belajar siswa yang timbul dari diri individu itu sendiri yang akan

menghasilkan suatu pencapaian terhadap suatu tujuan, di mana hal tersebut

ditandai oleh adanya dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang

ingin dicapai.

Fredrick J. McDonald (dalam Soemanto:2006) mengemukakan bahwa

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. Begitu juga yang

diungkapkan oleh Abraham Maslow (dalam Nashar, 2004:42) motivasi
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belajar juga   merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri

secara optimum, sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi dan

kreatif.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa

motivasi belajar adalah suatu dorongan yang berasal dari dalam dan luar diri

untuk melakukan perubahan perilaku dalam belajar berdasarkan pengalaman

yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan

terhadap adanya tujuan untuk memperoleh kecakapan baru (informasi atau

materi pelajaran).

2. Macam-Macam Motivasi Belajar

Motivasi belajar yang ada pada setiap siswa dalam melakukan suatu kegiatan

berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, dalam melakukan kegiatan,

seorang siswa dapat mempunyai motivasi lebih dari satu macam motivasi

dalam belajarnya. Karena itu motivasi terdiri dari berbagai macam.

Menurut Sardiman (2003 : 86) macam-macam motivasi belajar adalah:

1. motivasi instrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya
tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari dalam diri individu sudah ada
dorongan untuk melakukan sesuatu.

2. motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena
adanya rangsangan dari luar.

Menurut Bahri (2002:115) motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi

aktif atau berfungsinya tidak memerlukan rangsangan dari luar, karena dalam

diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sejalan

dengan pendapat diatas, dalam artikelnya Sumarni (2005) menyebutkan bahwa

motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang.
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Sedangkan Sutikno (2007) mengartikan motivasi intrinsik sebagai motivasi

yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang

lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri.

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan, motivasi intrinsik adalah

motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan

dari luar. Contohnya: siswa yang belajar, karena memang dia ingin

mendapatkan pengetahuan, nilai ataupun keterampilan agar dapat mengubah

tingkah lakunya, bukan untuk tujuan yang lain. Itulah sebabnya motivasi

intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya

aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari dalam diri

dan secara mutlak terkait dengan aktivitas belajarnya.

Menurut Sardiman (2005:90) motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif

dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sedangkan Rosjidan, et

al (2001:51) menganggap motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tujuan-

tujuannya terletak diluar pengetahuan, yakni tidak terkandung didalam

perbuatan itu sendiri. Sutikno (2007) berpendapat bahwa motivasi ekstrinsik

adalah motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena

ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan

demikian seseorang mau melakukan sesuatu.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan, motivasi ekstrinsik adalah

motivasi yang timbul dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar.

Misalnya, seseorang belajar karena tahu besok akan ada ulangan dengan

harapan mendapatkan nilai yang baik, sehingga akan dipuji oleh guru, atau
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temannya atau bisa jadi, seseorang rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang

telah dijanjikan oleh orang tuanya. Jadi, tujuan dari belajar bukan untuk

mendapatkan pengetahuan atau ilmu, tetapi ingin mendapatkan nilai baik,

pujian ataupun hadiah dari orang lain. Ia belajar karena takut hukuman dari

guru atau orang tua. Waktu belajar yang tidak jelas dan tergantung dengan

lingkungan sekitar juga bisa menjadi contoh bahwa seseorang belajar karena

adanya motivasi ekstrinsik.

3. Fungsi Motivasi Belajar

Motivasi dalam belajar mempunyai fungsi yang sangat besar pengaruhnya

untuk mendorong kegiatan belajar siswa khususnya yang memilki perilaku-

perilaku maladaptive dan menyimpang sehingga perilaku tersebut mengganggu

proses belajar siswa. Menurut Sardiman (2003:85) fungsi dari motivasi adalah:

a. mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motorik
yang melepaskan energi.

b. menentukan arah perbuatan kearah yang hendak dicapai.
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.

Fungsi motivasi dalam hal ini adalah menandakan perubahan kearah yang lebih

baik yang timbul dari dalam dan luar dari seseorang khususnya dalam hal

belajar bagi siswa.

Sesuai dengan pendapat diatas maka diharapkan anak didik memiliki motivasi

yang tinggi, sebab dengan motivasi yang tinggi akan sangat membantu siswa

tersebut untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Diharapkan juga kepada guru

mata pelajaran dan guru pembimbing menberikan perhatian yang dapat
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menumbuhkan motivasi belajar dengan menggunakan indikator-indikator yang

dikemukakan oleh Sardiman (2003 : 83), yaitu :

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

2. ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa).
3. menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah.
4. lebih senang bekerja mandiri.
5. cepat bosan dengan tugas-tugas rutin.
6. dapat mempertahankan pendapatnya.
7. tidak mudah melepaskan hal yang diyakini.
8. senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi

dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan hal-hal yang dapat

diukur dalam motivasi, dengan demikian siswa memiliki kesadaran untuk

memiliki motivasi dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembelajaran.

Menurut Sardiman (2003 : 78-80) motivasi sangat berperan dalam belajar

karena mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. motivasi menentukan tingkat berhasil atau gagalnya kegiatan siswa.
belajar tanpa motivasi sulit untuk mencapai keberhasilan secara optimal.

2. pembelajaran yang termotivasi pada hekekatnya adalah pembelajaran yang
sesuai dengan kebutuhan, dorongan motif, minat yang ada pada diri siswa.

3. pembelajaran yang termotivasi menurut kreatifitas dan imajinitas guru
untuk berupaya secara sungguh-sungguh mencari cara-cara yang relevan
dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi belajar siswa.

4. berhasil atau gagalnya dalam membangkitkan dan mendayagunakan
motivasi dalam proses pembelajaran berkaitan dengan upaya pembinaan
disiplin kelas yang mengakibatkan timbulnya perilaku maladatif dari diri
siswa.

5. penggunaan asas motivasi merupakan sesuatu yang esensial dalam proses
belajar dan pembelajaran. Motivasi menjadi salah satu faktor yang turut
menentukan pembelajaran yang efektif.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi

sangat berperan penting dalam kegiatan belajar siswa. Siswa yang

mempunyai motivasi belajar akan mencapai keberhasilan secara optimal dan
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pembelajaran menjadi efektif. Selain itu, mendayagunakan motivasi dalam

proses pembelajaran mengakibatkan timbulnya perilaku maladatif dari diri

siswa.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi

Motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang

bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini dikemukakan oleh

Syamsudin (2003), yaitu:

Faktor internal yang meliputi:
(a) persepsi seseorang mengenai diri sendiri
(b) harga diri
(c) harapan pribadi
(d) kebutuhaan
(e) keinginan
(f) kepuasan kerja
(g) prestasi kerja yang dihasilkan.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi seseorang,
antara lain yaitu:
(a) jenis dan sifat pekerjaan
(b) kelompok kerja dimana seseorang bergabung
(c) organisasi tempat bekerja
(d) situasi lingkungan pada umumnya
(e) sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya.

Motivasi seorang individu dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar

individu itu sendiri. Motivasi dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal)

memiliki faktor yang mempengaruhi keduanya. Faktor yang mempengaruhi

motivasi yang berasal dari dalam (internal), yaitu meliputi persepsi, harga

diri, harapan, kebutuhan, keinginan, kepuasan, serta prestasi. Sedangkan

faktor yang mempengaruhi motivasi eksternal, yaitu meliputi jenis dan

pekerjaan, kelompok kerja di mana seorang individu bergabung, organisasi di
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mana seorang individu bekerja, situasi lingkungan individu berada, serta

imbalan yang diperoleh individu atas apa yang dikerjakannya.

5. Indikator Motivasi

Meskipun motivasi merupakan suatu kekuatan, namun bukanlah suatu

subtansi yang dapat dilihat atau diamati, untuk itu hendaknya

mengidentifikasi indikator-indikator yang terdapat pada motivasi. Indakator

motivasi sebagaimana dikemukakan oleh Syamsudin (2004) antara lain yaitu:

a. durasi kegiatan (berapa lama kemampuan penggunaan waktunya untuk
melakukan kegiatan);

b. frekuensi kegiatan (berapa sering kegiatan dilakukan dalam periode
waktu tertentu);

c. persistensi (ketetapan dan kelekatannya) pada tujuan kegiatan;
d. ketabahan, keuletan, dan kemampuan dalam menghadapi rintangan dan

kesulitan untuk mencapai tujuan;
e. devosi (pengabdian) dan pengorbanan (uang, tenaga, pikiran, bahkan

jiwanya atau nyawanya) untuk mencapai tujuan;
f. tingkatan aspirasi (maksud, rencana, cita-cita, sasaran atau target, dan

idolanya) yang hendak dicapai dengan kegiatan yang dilakukan;
g. tingkatan kualifikasi prestasi atau produk output yang dicapai dari

kegiatannya (berapa banyak, memadai atau tidak, memuaskan atau
tidak);

h. arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan (like or dislike, positif atau
negatif)

Berdsasarkan pendapat tersebut di atas, dapat penulis sinpulkan bahwa

indikator motivasi menggambarkan bagaimana motivasi dapat dilihat melalui

hal-hal yang ditampakan, yaitu perilaku yang ditampilkan oleh individu.

B. Bimbingan Kelompok

1. Pengertian Bimbingan Kelompok

Menurut Tohirin (2007: 170) menyebutkan bahwa definisi bimbingan

kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu (siswa)
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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 (dalam Winkel & Hastuti, 2004: 565).

Sementara itu, Sukardi (2008: 64) menyatakan hal yang sama mengenai

bimbingan kelompok yaitu: layanan bimbingan yang memungkinkan

sejumlah peserta didik secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari

narasumber tertentu (terutama dari pembimbing/ konselor) yang berguna

untuk menunjang kehidupannya sehari-hari baik individu maupun pelajar,

anggota keluarga dan masyarakat serta untuk pertimbangan dalam

pengambilan keputusan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa

bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan kelompok

untuk memberikan bantuan kepada peserta didik/siswa yang dilakukan oleh

seorang pembimbing/konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat

berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi

anak.

2. Tujuan Bimbingan Kelompok

Tujuan layanan bimbingan kelompok menurut Winkel & Hastuti (2004: 547)

adalah “menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing-

masing anggota kelompok serta meningkatkan mutu kerja sama dalam

kelompok guna aneka tujuan yang bermakna bagi para partisipan”.
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Selain itu bimbingan kelompok bertujuan untuk merespon kebutuhan dan

minat para peserta didik. Topik yang didiskusikan dalam bimbingan kelompok

ini bersifat umum (common problem) dan tidak rahasia (Departemen

Pendidikan Nasional, 2008).

Bimbingan kelompok dimaksudkan agar dapat memungkinkan sejumlah siswa

secara bersama-sama menuntaskan masalah melalui prosedur kelompok yang

dipimpin oleh pimpinan kelompok yang berguna untuk menunjang dalam

kegiatan belajar siswa serta melatih siswa untuk dapat mengambil keputusan

yang tepat.

Adapun tujuan bimbingan kelompok menurut Prayitno (1994:117) dibagi

menjadi 2, yakni:

a. tujuan umum
secara umum bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu siswa
yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok serta
berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan
komunikasi peserta layanan.

b. tujuan khusus
Secara khusus bimbingan kelompok bertujuan:
1) melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan

teman-temannya, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk
ruang lingkup yang lebih besar.

2) melatih murid-murid untuk dapat bersikap terbuka di dalam
kelompok.

3) melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-
teman dalam kelompok dan dengan teman-teman lain di luar
kelompok pada umumnya.

4) melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan
kelompok.

5) melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang
lain.

6) melatih siswa untuk melatih keterampilan sosial.
7) membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam

berhubungan dengan orang lain.
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Berdasarkan tujuan bimbingan kelompok di atas, maka dapat penulis

simpulkan bahwa tujuan dari penggunaan layanan bimbingan kelompok

adalah untuk mengembangkan siswa agar dapat memiliki sikap yang

tepat dan lebih positif serta dapat mengembangkan keterampilan dalam

hal menghargai orang lain seperti tidak menang sendiri, menahan dan

mengendalikan diri, tidak memaksakan pendapat sendiri, mau

mendengarkan pendapat orang lain, dan sebagainya. Selain itu layanan

bimbingan kelompok bertujuan untuk mengembangkan pribadi masing-

masing anggota kelompok. Pengembangan pribadi itu akan diperoleh

anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam

kegiatan itu, baik suasana yang menyenangkan ataupun suasana yang

tidak menyenangkan.

3. Manfaat Bimbingan Kelompok

Bimbingan kelompok merupakan proses antarpribadi yang dinamis, terpusat

pada pemikiran dan perilaku yang sadar. Manfaat bimbingan kelompok

menurut Sukardi (2008: 67) yaitu :

1. diberikan kesempatan yang luas untuk berpendapat dan membicarakan
berbagai hal yang terjadi disekitarnya.

2. memiliki pemahaman yang obyektif, tepat, dan cukup luas tentang
berbagai hal yang mereka bicarakan.

3. menimbulkan sikapyang positif terhadap keadaan diri dan lingkungan
mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang mereka bicarakan dalam
kelompok.

4. menyusun program-program kegiatan untuk mewujudkan penolakan
terhadap yang buruk dan dukungan terhadap yang baik.

5. melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata dan langsung untuk membuahkan
hasil sebagaimana yang mereka programkan semula.
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Berdasarkan pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa manfaat

bimbingan kelompok adalah dapat melatih siswa untuk dapat hidup secara

berkelompok dan menumbuhkan kerjasama antara siswa dalam mengatasi

masalah, melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat dan menghargai

pendapat orang lain dan dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk dapat

berkomunikasi dengan teman sebaya dan pembimbing.

4. Tahap-Tahap Kegiatan Kelompok dalam Layanan Bimbingan
Kelompok

Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok terdapat tahap-tahap kegiatan

kelompok yang harus dilalui. Dengan mengetahui dan menguasai apa yang

sebenarnya terjadi dan hendaknya terjadi di dalam kelompok itu, pimpinan

kelompok akan mampu menyelenggarakan kegiatan kelompok itu dengan

baik. Kegiatan bimbingan kelompok berlangsung dalam beberapa tahap.

Hartinah (2009:132) mengemukakan ada empat tahap kegiatan bimbingan

kelompok, yaitu:

a. Tahap I: Pembentukan

Tahap pembentukan, yaitu tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah

individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika

kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Pola keseluruhan tahap pertama

ini dapat disimpulkan ke dalam bagan 2 di bawah ini:
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Gambar 2.

Tahap I: Pembentukan

b. Tahap II: Peralihan

Tahap peralihan, yaitu tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke

kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok.

Pola keseluruhan tahap kedua ini dapat disimpulkan ke dalam bagan 3 di

bawah ini:

TAHAP I

PEMBENTUKAN

Tema: - Pengenalan
- Pelibatan diri
- Pemasukan diri

Tujuan:
1. Anggota memahami pengertian dan

kegiatan kelompok dalam rangka
bimbingan dan konseling.

2. Tumbuhnya suasana kelompok.
3. Tumbuhnya minat anggota

mengikuti kegiatan kelompok.
4. Tumbuhnya saling mengenal,

percaya, menerima, dan membantu
di antara para anggota.

5. Tumbuhnya suasana bebas dan
terbuka.

6. Dimulainya pembahasan tentang
tingkah laku dan perasaan dalam
kelompok.

Kegiatan:
1. Mengungkapkan pengertian dan tujuan

kegiatan kelompok dalam rangka
pelayanan bimbingan dan konseling.

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

3. Saling memperkenalkan, dan
mengungkapkan diri.

4. Teknik khusus.
5. Permainan penghayatan/pengakraban.

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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Gambar 3.
Tahap II: Peralihan

c. Tahap III: Kegiatan

Tahap kegiatan, yaitu tahapan kegiatan inti untuk membahas topik-topik

tertentu. Pola keseluruhan tahap ketiga ini dapat disimpulkan ke dalam bagan

4 di bawah ini:

TAHAP II

PERALIHAN

Tema: Pembangunan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga

Tujuan:
1. Terbebaskannya anggota dari

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

2. Makin mantapnya suasana
kelompok dan kebersamaan.

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

Kegiatan:
0. Menjelaskan kegiatan yang

akan ditempuh pada tahap
berikutnya.

1. Menawarkan atau mengamati
apakah para anggota sudah siap
menjalani kegiatan pada tahap
selanjutnya (tahap ketiga).

2. Membahas suasana yang
terjadi.

3. Meningkatkan kemampuan
keikutsertaan anggota.

4. Kalau perlu kembali ke
beberapa 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.



33

Gambar 4.
Tahap III: Kegiatan

d. Tahap IV: Pengakhiran

Tahap pengakhiran, yaitu tahapan akhir kegiatan untuk melihat kembali apa

yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta merencanakan

kegiatan selanjutnya. Pola keseluruhan tahap keempat ini dapat disimpulkan

ke dalam bagan 5 di bawah ini:

TAHAP III

KEGIATAN
Kelompok Tugas

Tema: Kegiatan pencapaian tujuan

Tujuan:
1. Terbahasnya suatu masalah atau

topik yang relevan dengan
kehidupan anggota secara
mendalam dan tuntas.

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

Kegiatan:
1. Pemimpin kelompok

mengemukakan suatu masalah
atau topik.

2. Tanya jawab antara anggota dan
pemimpin kelompok tentang
hal-hal yang belum jelas yang
menyangkut masalah atau topik
yang dikemukakan pemimpin
kelompok.

3. Anggota membahas masalah
atau topik tersebut secara
mendalam dan tuntas.

4. Kegiatan selingan.

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK:
1. Sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka.
2. Aktif tetapi tidak banyak bicara.
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Gambar 5.
Tahap IV: Pengakhiran

e. Analisis dan Tindak Lanjut

Hasil penilaian kegiatan layanan perlu dianalisis untuk mengetahui lebih lanjut

seluk-beluk kemajuan para peserta dan seluk-beluk penyelenggaraan layanan.

Perlu dikaji apakah hasil-hasil pembahasan atau pemecahan masalah sudah

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

aspek penting yang belum dijangkau dalam pembahasan itu.

TAHAP IV

PENGAKHIRAN

Tema: Penilaian dan Tindak Lanjut

Tujuan:
1. Terungkapkannya kesan-kesan

anggota kelompok tentang
pelaksanaan kegiatan.

2. Terungkapnya hasil kegiatan
kelompok yang telah dicapai yang
dikemukakan secara mendalam
dan tuntas.

3. Terumuskannya rencana kegiatan
lebih lanjut.

4. Tetap dirasakannya hubungan
kelompok dan rasa kebersamaan
meskipun kegiatan diakhiri.

Kegiatan:
1. Pemimpin kelompok

mengemukakan bahwa kegiatan
akan segera diakhiri.

2. Pemimpin dan anggota
kelompok mengemukakan
kesan dan hasil-hasil kegiatan.

3. Membahas kegiatan lanjutan.
4. Mengemukakan pesan dan

harapan.

PERANAN PEMIMPIN KELOMPOK:
1. Tetap mengusahakan suasana hangat, bebas dan terbuka.
2. Memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan

angota.
3. Memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut.
4. Penuh rasa persahabatan dan empati.
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Tindak lanjut dapat dilaksanakan melalui pertemuan bimbingan kelompok

selanjutnya, atau melalui bentuk-bentuk layanan lainnya, atau bentuk-bentuk

kegiatan nonlayanan, atau kegiatan yang dianggap sudah memadai dan selesai

sehingga oleh karenanya upaya tindak lanjut tersendiri dianggap tidak

diperlukan.

Tindak lanjut yang berupa kegiatan layanan dan atau kegiatan lainnya

memerlukan perencanaan dan persiapan tersendiri pula dengan

mengikutsertakan secara aktif siswa yang bersangkutan dan sumber-sumber

lain yang diperlukan. Siswa yang tadinya mengikuti bimbingan kelompok

mungkin perlu mengikuti konseling kelompok, atau sebaliknya; siswa tertentu

mengikuti konseling kelompok lanjutan untuk pendalaman dan penuntasan

pemecahan masalahnya; siswa yang semula mengikuti bimbingan kelompok

atau konseling kelompok perlu mendapat layanan konseling perorangan,

layanan pembelajaran, layanan penempatan dan penyaluran.

Dalam tabel 1 di bawah ini dapat terlihat sistematika pelaksanaan layanan

bimbingan kelompok:

Tabel 1.
Sistematika Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok

Aspek Bimbingan Kelompok

1. Tujuan yang dicapai

2. Jumlah anggota

3. Kondisi dan
karakteristik anggota

1. Pengembangan pribadi
2. Pembahasan masalah atau

topik-topik umum secara luas
dan mendalam yang bermanfaat
bagi para anggota kelompok

Dibatasi: 10 orang

Homogen
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4. Format kegiatan

5. Peranan anggota
kelompok

6. Suasana interaksi

7. Sifat isi pembicaraan

8. Lama dan frekuensi
kegiatan

9. Evaluasi

10. Pelaksana

Kelompok kecil

Aktif membahas permasalahan atau
topik umum tertentu yang hasil
pembahasannya itu berguna bagi
para anggota kelompok:
a. Berpartisipasi aktif dalam

dinamika interaksi sosial
b. Menyumbang bagi pembahasan

masalah
c. Menyerap berbagai informasi

untuk diri sendiri

a. Interaksi multiarah
b. Mendalam dengan melibatkan

aspek kognitif

1. Umum
2. Tidak rahasia

Kegiatan berkembang sesuai
dengan tingkat perubahan dan
pendalaman masalah/topik

1. Evaluasi proses: keterlibatan
anggota

2. Evaluasi isi: kedalaman
pembahasan

3. Evalusi dampak: pemahaman dan
dampak kegiatan terhadap
anggota

Guru pembimbing (ahli)

5. Materi Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok memungkinkan siswa memperoleh kesempatan

bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika

kelompok. Materi layanan bimbingan kelompok terdiri dari materi umum

layanan bimbingan kelompok dan materi layanan bimbingan kelompok dalam

bidang-bidang bimbingan.

Hartinah (2009:106) mengemukakan bahwa materi umum layanan bimbingan

kelompok berupa permasalahan yang muncul di dalam kelompok, meliputi

berbagai masalah dalam bidang bimbingan yaitu mencakup:



37

a. pemahaman dan pemantapan kehidupan keberagamaan, hidup
sehat.

b. pemahaman penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana
adanya.

c. pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik, dan peristiwa yang
terjadi di masyarakat, serta pengendaliannya/pemecahannya.

d. pengaturan dan penggunaan waktu secara efektif.
e. pemahaman tentang adanya berbagai alternatif pengambilan

keputusan.

Materi secara khusus layanan bimbingan kelompok dalam bidang bimbingan

menurut Hartinah (2009:107) diantaranya :

a. layanan bimbingan kelompok dalam bidang pribadi
Kegiatan bimbingan kelompok membahas dan mengentaskan, antara lain:
1) kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang

maha esa.
2) pengenalan dan penerimaan perubahan serta petumbuhan dan

perkembangan fisik dan psikis yang terjadi oada diri sendiri sebagai
remaja.

3) pengenalan tentang kekuatan diri sendiri, bakat dan minat, serta
penyaluran dan perkembangannya.

4) pengenalan tentang kelemahan diru sendiri dan upaya
penanggulangannya.

5) kemampuan mengambil keputusan dan pengarahan diri sendiri.
6) pengenalan tentang kekuatan sendiri, bakat, minat dan penyaluran dan

perkembangannya.

b. layanan bimbingan kelompok dalam bimbingan sosial
Kegiatan bimbingan kelompok membahas, antara lain:
1) kemampuan berkomunikasi, serta menerima dan menyampaikan

pendapat secara logis, efektif, dan produktif.
2) kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial dengan

menjunjung tinggi tata krama, norma, dan nilai-nilai adat, kebiasaan
bertingkah laku.

3) hubungan teman sebaya di sekolah dan di masyarakat.
4) pengendalian emosi, penanggulangan konflik, dan permasalahan yang

timbul di masyarakat (baik di sekolah, maupun di luar sekolah).
5) pemahaman dan pelaksanaan disiplin dan peraturan sekolah, di rumah

dan di masyarakat.
6) pengenalan dan pengalaman pola hidup sederhana yang sehat dan

bergotong royong.
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c. layanan bimbingan kelompok dalam belajar
Kegiatan bimbingan kelompok membahas dan mengentaskan masalah
belajar, antara lain:
1) motivasi dan tujuan belajar.
2) sikap dan kebiasaan belajar.
3) kegiatan disiplin belajar serta berlatih secara efektif, efisien, dan

produktif.
4) penguasaan materi pelajaran dan latihan/keterampilan.
5) keterampilan teknis belajar.
6) pengenalan dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya di

sekolah.
7) orientasi belajar di perguruan tinggi.

d. layanan bimbingan kelompok dalam bidang karir
a. kegiatan bimbingan kelompok membahas, antara lain:
b. pilihan dan latihan keterampilan.
c. orientasi dan informasi pekerjaan/karir, dunia kerja, dan upaya

memperoleh penghasilan.
d. orientasi dan informasi tentang lembaga-lembaga keterampilan sesuai

dengan pilihan pekerjaan dan arah pengembangannya.
e. pilihan, orientasi, dan informasi perguruan tinggi sesuai dengan arah

perkembangan karir.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa layanan

bimbingan kelompok dapat memberikan kontribusi kepada siswa untuk dapat

bersama-sama mengentaskan masalah secara efektif dan berkekeluargaan

sehingga tercipta suasana yang dinamis.

C. Hubungan Motivasi Belajar dengan Bimbingan Kelompok

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

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
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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 ekstrinsik. 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. Di sekolah

sebagian siswa mungkin telah 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 Gadza (1978), bahwa  dengan bimbingan kelompok siswa dapat

saling bertukar informasi yang bersifat personal, vokasional, dan sosial.

Layanan bimbingan kelompok akan dapat membantu siswa dalam

pengungkapan permasalahannya yang kemudian akan membantu siswa dalam

bertukar informasi, sebagaimana diungkapkan oleh Gadza, serta dengan

bertukar informasi yang ada siswa memperoleh motivasi atau dorongan baik

dari luar, dalam hal ini teman sebaya maupun dari dalam diri siswa atau dalam

hal ini kesadaran pribadi. Selain itu pula siswa SMA masih dalam masa
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perkembangan masa remajanya, dimana pada masa ini, remaja juga dalam

proses perkembangan 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.

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.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa

layanan bimbingan kelompok dapat membantu  siswa dalam  mengungkapan

masalah belajar  dan saling bertukar informasi tentang motivasi belajar,

sehingga dapat membantu  siswa dalam  mengatasi masalah  motivasi belajar.

Hal ini berarti motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan layanan

bimbingan kelompok.


