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ABSTRAK 

Khasanah, Ayu Zumaroh. 2013. Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Underachiever Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa SD Negeri 

Pekunden Semarang. Skripsi, Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Anwar Sutoyo, 

M.Pd dan Pembimbing II: Drs. Eko Nusantoro, M.Pd 

 

Kata Kunci : Layanan Bimbingan Kelompok, Motivasi Belajar, Underachiever 

 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di kelas VA 

SD Negeri Pekunden Semarang ada beberapa siswa underachiever yang 

diakibatkan oleh rendahnya motivasi belajar mereka. Melalui layanan bimbingan 

kelompok diharapkan motivasi belajar siswa ini dapat ditingkatkan. Tujuan utama 

penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang 

tepat untuk meningkatkan motivasi belajar.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas Bimbingan dan Konseling dengan melaksanakan dua siklus. 

Subyek penelitian ini yaitu 10 siswa kelas VA SD Negeri Pekunden yang terdiri 

atas 7 siswa underachiever dan 3 siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi, 

agar terjadi dinamika kelompok. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 

skala motivasi belajar dan observasi. Sedangkan teknik analisis datanya 

menggunakan analisis data kuantitatif yaitu deskriptif persentase dan kualitatif. 

Hasil penelitian diperoleh persentase rata-rata motivasi belajar siswa 

underachiever di kelas VA sebelum mendapatkan layanan sebesar 48.71% 

kategori rendah dengan rincian sebagai berikut: R-02 memiliki tingkat motivasi 

sebesar 53.5 % kriteria rendah, R-06 tingkat motivasi belajar 49.5% kriteria 

rendah, R-09 tingkat motivasi belajar 48.5% kriteria rendah, R-16 tingkat 

motivasi belajar 39.5% kriteria sangat rendah, R-24 tingkat motivasi belajar 49% 

kriteria rendah, R-25 tingkat motivasi belajar 49.5% kriteria rendah, dan R-36 

tingkat motivasi belajar 51.5% kriteria rendah. Persentase rata-rata motivasi 

belajar siswa underachiever di kelas VA selama pemberian tindakan setelah siklus 

I sebesar 60.71% kategori sedang dengan rincian R-02 sebesar 60.5% kriteria 

sedang, R-06 sebesar 63% kriteria sedang, R-09 sebesar 61% kriteria sedang, R-

16 sebesar 48% kriteria rendah, R-24 sebesar 65.5% kriteria sedang, R-25 sebesar 

58.5% kriteria sedang, R-36 sebesar 68.5% kriteria sedang. Persentase setelah 

siklus 2 sebesar 79% kategori tinggi dengan rincian R-02 sebesar 75.5% kriteria 

tinggi, R-06 sebesar 75% kriteria tinggi, R-09 sebesar 74.5% kriteria tinggi, R-16 

sebesar 71% kriteria tinggi, R-24 sebesar 76% kriteria tinggi, R-25 sebesar 75.5% 

kriteria tinggi, R-36 sebesar 87.5% kriteria sangat tinggi. 

Simpulan dari penelitian ini adalah motivasi belajar siswa underachiever 

dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok yang tepat. Saran yang 

diberikan adalah hendaknya di SD Negeri Pekunden ada guru bimbingan 

konseling yang dengan khusus mengurusi perkembangan siswa, karena guru kelas 

saja tidak cukup dan kurang berkompeten dalam menangani permasalahan siswa 



 v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 
Motto: 

“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. AlInsyiroh: 5-6) 

 

“ Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan 

jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri...” (QS. Al-

Isro’: 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persembahan: 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

1. Kedua orangtua ku: Bapak Warli Irsyad dan Ibu 

Nurokhmah yang sentiasa mendoakan dan 

mendukung penulis baik secara materi maupun 

non materi dalam menyelesaikan pendidikan 

Strata I ini 

2. Kakak-kakak ku: M.Shaiful Mu’min, M.Shaiful 

Bahri, Ayu Izzaturokhmah, dan Imam 

Fattahillah yang selalu memberikan doa dan 

dukungannya demi terselesaikannya skripsi ini 

3. Sahabat-sahabat ku: Prisa, Anik, Mera, Estu, 

Vina dan Krisna yang selalu mendukung dan 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini  

4. Teman-teman BK angkatan 2008 

5. Almamaterku 

 

 

 



 vi 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusun skripsi dengan judul “Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa 

Underachiever Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa SD Negeri 

Pekunden Semarang” guna diajukan dalam rangka meraih gelar Sarjana 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Dalam proses penulisan skripsi ini tidak banyak kendala, meskipun diakui 

penyelesaian skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun berkat 

rahmat Allah SWT dan usaha, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1) Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menempuh studi di Fakultas Ilmu Pendidikan. 

2) Drs. Hardjono, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan ijin penelitian, untuk penyelesaian skripsi 

ini. 

3) Drs. Eko Nusantoro,M.Pd., Ketua jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan 

bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini. 



 vii 

4) Dr. Anwar Sutoyo, M.Pd., Dosen pembimbing I yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran, dan ilmunya motivasinya serta dengan sabar dan 

bertanggung jawab telah membimbing penulisan skripsi ini hingga selsai. 

5) Drs. Eko Nusantoro,M.Pd., Dosen pembimbing II yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran, dan ilmunya motivasinya serta dengan sabar dan 

bertanggung jawab telah membimbing penulisan skripsi ini hingga selsai. 

6) Bapak dan Ibu dosen jurusan bimbingan dan konseling yang telah 

memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

7) Kepala SD Negeri Pekunden Semarang yang telah memberikan ijin dan 

fasilitas selama peneliti melaksanakan penelitian ini. 

8) Guru kelas VA SD Negeri Pekunden Semarang yang telah membantu penulis 

melaksanakan penelitian ini. 

9) Guru-Guru dan Karyawan SD Negeri Pekunden Semarang yang telah 

membantu jalannya pelaksanaan penelitian hingga selsai. 

10) Bapak, Ibu, Kakak serta keluarga besarku yang tiada henti memberikan doa 

dan dukungan.  

11) Teman-teman seangkatan yang selalu memberikan motivasi yang tiada henti-

hentinya. 

12) Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu.    

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai 



 viii 

pihak demi kesempurnaan skripsi ini.  Penulis juga berharap, semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. 

 

 Semarang,  Maret 2013 

 Penulis 

 



 ix 

DAFTAR ISI 
  

 Halaman 
 

JUDUL  

PENGESAHAN ..............................................................................................  ii  

PERNYATAAN ..............................................................................................  iii 

ABSTRAK ......................................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................  v 

KATA PENGANTAR ....................................................................................  vi 

DAFTAR ISI ...................................................................................................  ix  

DAFTAR TABEL...........................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................  xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................  xiv 

 

BAB 1 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang ...................................................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ..............................................................................  3 

1.3 Tujuan Penelitian ...............................................................................  5 

1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................  5 

1.4.1 Manfaat Teoritis ...................................................................................  5 

1.4.2 Manfaat Praktis ....................................................................................  5 

1.5 Sistematika Skripsi.............................................................................  6 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu  ........................................................................  7 

2.2 Motivasi Belajar .................................................................................  9 

2.2.1  Pengertian Motivasi Belajar .................................................................  9 

2.2.2 Macam-macam Motivasi Belajar .........................................................  13 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar..........................  18 

2.2.4  Ciri-Ciri Motivasi Belajar ....................................................................  23 

2.2.5  Fungsi Motivasi Belajar .......................................................................  24 

2.2.6  Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar ...............................................  25 

2.3 Underachiever  ....................................................................................  29 

2.3.1  Pengertian Underachiever  ...................................................................   29 

2.3.2  Kriteria Underachiever  .......................................................................  30 

2.3.3  Faktor-Faktor Penyebab Underachiever  .............................................  32 

2.4 Layanan Bimbingan Kelompok ........................................................  34 

2.4.1  Pengertian Bimbingan Kelompok ........................................................  35 

2.4.2  Tujuan Bimbingan Kelompok  .............................................................  36 

2.4.3  Komponen Bimbingan Kelompok ..........................................................  37 

2.4.4  Jenis-Jenis Bimbingan Kelompok ....................................................... . 39 

2.4.5  Fungsi Bimbingan Kelompok.......................................................... ....  39 

2.4.6  Pembentukan Kelompok ..............................  ....................................... 40 

2.4.7  Tahap-Tahap Bimbingan Kelompok ....................................................  42 

2.4.8  Evaluasi Kegiatan Bimbingan Kelompok ............................................  44 



 x 

2.5 Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok ........................................................  45 

2.6 Hipotesis  .............................................................................................  48 

 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian     ................................................................................     49 

3.2 Desain Penelitian .................................................................................     50 

3.3 Lokasi dan Tempat Penelitian ...........................................................     54 

3.4 Partisipan dalam Penelitian ...............................................................     54 

3.5 Peran dan Posisi Peneliti  ...................................................................     55 

3.6 Data dan Sumber Data  ......................................................................     55 

3.7 Metode dan Alat Pengumpulan Data  ...............................................     55 

3.7.1  Skala Psikologis  ...................................................................................     55 

3.7.2  Observasi  ..............................................................................................     58 

3.8 Validitas dan Reliabilitas  ...................................................................     59 

3.8.1 Validitas  ...............................................................................................     59 

3.8.2  Reliabilitas.............................................................................................     60 

3.9 Hasil Uji Coba Instrumen  .................................................................     61 

3.9.1  Uji Validitas instrumen Skala Motivasi Belajar  ..................................     61 

3.9.2  Uji Reliabilitas Instrumen Skala Motivasi Belajar................................     62 

3.10 Teknik Analisis Data ...........................................................................     62 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian .....................................................................................   64 

4.1.1 Gambaran Kondisi Awal Motivasi Belajar Siswa Kelas VA dan Siswa 

Underachiever Sebelum Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok 65 

4.1.2 Gambaran Motivasi Belajar SiswaUnderachiever Selama Mendapat 

Layanan Bimbingan Kelompok .............................................................    68 

4.1.2.1Teknik Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Siklus 1 ...............  68 

4.1.2.1.1 Perencanaan (Panning) ......................................................................  69 

4.1.2.1.2 Tindakan (Action)................................................................................  70 

4.1.2.1.3 Pengamatan (Observation) .................................................................  74 

4.1.2.1.4 Refleksi (Reflektion) ............................................................................  78 

4.1.2.2 Teknik Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Siklus 2 ..............  82 

4.1.2.2.1 Perencanaan (Panning) ......................................................................  83 

4.1.2.2.2 Tindakan (Action)................................................................................  84 

4.1.2.2.3 Pengamatan (Observation) .................................................................  89 

4.1.2.2.4 Refleksi (Reflektion) ............................................................................  92 

4.1.3 Gambaran Motivasi Belajar SiswaUnderachiever Setelah Mendapat 

Layanan Bimbingan Kelompok .............................................................    94 

4.2 Pembahasan ..........................................................................................  96 

4.3 Keterbatasan Penelitian ......................................................................  100 

 

 

 

 



 xi 

BAB 5 PENUTUP 

5.1  Simpulan ...............................................................................................  101 

5.2 Saran......................................................................................................  103 

 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................  104 



 xii 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel             Halaman 

 

2.1 Distribusi Normal Tingkat Kecerdasan .................................................   32 

3.1 Perencanaan Tindakan  .........................................................................   53 

3.2 Kategori Jawaban Skala Psikologi ........................................................   56 

3.3 Kriteria Penilaian Skala Motivasi Belajar  ............................................   56 

3.4 Kisi-Kisi Instrumen Skala Motivasi Belajar  ........................................   57 

4.1 Hasil Persentase Seluruh Siswa Kelas VA............................................   66 

4.2 Rencana Tindakan Siklus 1 ...................................................................   69 

4.3 Hasil Pengamatan Proses Layanan Bimbingan Kelompok Pada 

Siklus 1 ..................................................................................................   75 

4.4 Motivasi Belajar SiswaUnderachiever Setelah Mendapatkan 

Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siklus 1......................................   76 

4.5 Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Sebelum dan 

Sesudah Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok Pada 

Siklus 1 ..................................................................................................   77 

4.6 Rencana Tindakan Siklus 2 ..................................................................   83 

4.7 Hasil Pengamatan Proses Layanan Bimbingan Kelompok Pada 

Siklus 2 ..................................................................................................   90 

4.8 Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Sesudah 

MendapatkanLayanan Bimbingan Kelompok Pada Siklus 1 dan 

Siklus 2 ..................................................................................................   90 

4.9 Hasil Persentase Motivasi Belajar Siswa Underachiever Setelah 

Tindakan Layanan Bimbingan Kelompok Siklus 1 dan Siklus 2 .........   95 

 

 

 



 xiii 

DAFTAR GAMBAR 
 

 

Gambar         Halaman 

 

2.1 Tata letak ruang bimbingan kelompok   ................................................   42 

2.2 Bagan kerangka berfikir peneltian  .......................................................   48 

3.1 Siklus penelitian tindakan  ....................................................................   50 

4.1 Grafik Hasil Persentase Seluruh Siswa Kelas VA ................................   67 

4.2 Grafik Persentase Motivasi Belajar Siswa Underachiever ...................   68 

4.3 Grafik Motivasi Belajar SiswaUnderachiever Setelah 

Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siklus 1 ...............   76 

4.4 Grafik Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Underachiever 

Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Layanan Bimbingan 

Kelompok Pada Siklus 1 .......................................................................   78 

4.5 Grafik Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Hasil 

Siklus 1 dan Siklus 2 .............................................................................   91 

4.6 Grafik Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Dari 

Kondisi Awal Sampai Mendapatkan Layanan Bimbingan 

Kelompok Pada Siklus 1 dan Siklus 2 ..................................................   96 

 



 xiv 

DAFTAR LAMPIRAN 
 

 

Lampiran Halaman 

 

Lampiran 1 Kisi-kisi Skala Motivasi Belajar  ........................................... 107 

Lampiran 2 Skala Motivasi Belajar (try out) ............................................. 108 

Lampiran 3 Analisis DataTry Out.............................................................. 111 

Lampiran 4 Skala Motivasi Belajar ........................................................... 115 

Lampiran 5  Perhitungan Validitas ............................................................. 120 

Lampiran 6  Perhitungan Reliabilitas ......................................................... 122 

Lampiran 7 Pedoman Observasi ................................................................ 124 

Lampiran 8 Operasional Layanan Bimbingan Kelompok Topik 

Tugas ...................................................................................... 125 

Lampiran 9 Satuan Layanan (SATLAN) ................................................... 131 

Lampiran 10 Materi Layanan ...................................................................... 154 

Lampiran 11 Daftar Peringkat Kelas Siswa Inkusi SD Negeri 

Pekunden Semarang ............................................................... 170 

Lampiran 12 Hasil Pemeriksaan Psikologis ................................................ 172 

Lampiran 13 Daftar Siswa Kelas VA .......................................................... 173 

Lampiran 14 Analisis Deskriptif Persentase Pre Test, Post Test 1, 

Post Test 2 .............................................................................. 175 

Lampiran 15 Tabel Proses dan Hasil Siklus 1 ............................................. 181 

Lampiran 16 Hasil Pengamatan Proses Layanan Bimbingan 

Kelompok Siklus  1 ................................................................ 193 

Lampiran 17 Refleksi Siklus 1 .................................................................... 195 

Lampiran 18 Tabel Proses dan Hasil Siklus 2 ............................................. 203 

Lampiran 19 Hasil Pengamatan Proses Layanan Bimbingan 

Kelompok Siklus 2 ................................................................. 214 

Lampiran 20 Refleksi Siklus 2 .................................................................... 216 

Lampiran 21 Resum Kegiatan Bimbingan Kelompok................................. 221 

Lampiran 22 Penilaian Hasil Layanan Bimbingan Kelompok 

(LAISEG) ............................................................................... 245 

Lampiran 23 Rekapitulasi Hasil Penilaian Segera....................................... 246 

Lampiran 24 Daftar Hadir Anggota Bimbingan Kelompok ........................ 258 

Lampiran 25 Dokumentasi Penelitian ......................................................... 264 

Lampiran 26 Lembar Pengesahan Profesional Judgement .......................... 266 

Lampiran 27 Surat Keterangan Penelitian dari Sekolah .............................. 267 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

SDN Taman Pekunden adalah salah satu SD di Semarang yang 

menyelenggarakan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan 

dengan sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan 

khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah umum yang terdekat 

dengan tempat tinggalnya. 

Berdasarkan data yang diberikan pihak sekolah, diketahui bahwa ada 

sejumlah 25 siswa berkebutuhan khusus yang ada di SD Negeri Pekunden 

Semarang.  Secara rinci mereka tersebar pada kelas-kelas sebagai berikut: pada 

kelas satu tedapat 1 siswa berkebutuhan khusus yang berada di kelas I A, di kelas 

dua terdapat 1 siswa yang berada di kelas IIA, di kelas tiga terdapat 4siswa, yang 

berada di kelas IIIA sebanyak 3 siswa dan dikelas IIIB sebanyak 1 siswa. Pada 

kelas empat terdapat 4 siswa yang tergabung pada kelas IVA sebanyak 3 siswa 

dan sisanya 1 siswa pada kelas IVB. Pada kelas empat terdapat 10 siswa yang 

tergabung pada kelas 5A sebanyak 7 siswa dan 3 siswa pada kelas IVB. Kelas 

enam terdapat 5 siswa, pada kelas VIA sebanyak 2 siswa, kelas VIB sebanyak 3 

siswa. 

Di SD Negeri Pekunden Semarang masing-masing kelas memiliiki dua 

paralel, yaitu kelas A dan B. Keduanya merupakan kelas inklusi, karena anak 
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berkebutuhan khusus di tiap tingkat pendidikannya tidak dijadikan satu kelas, 

namun disebar secara random di tiap kelasnya. Dari staf tata usaha sekolah 

diketahui bahwa, jenis ketunaan di sini dibagi menjadi delapan macam, yaitu: 

gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, lamban belajar, gangguan 

pemusatan perhatian, tuna laras/gangguan emosi, autis, gangguan belajar, dan 

kecerdasan luar biasa. Namun, mayoritas siswa disini tergolong dalam gangguan 

belajar. Gangguan belajar yang dimaksudkan di sekolah ini adalah underachiever. 

(Gustian,2002: 30) ”Underachiever adalah anak yang berprestasi rendah 

dibandingkkan tingkat kecerdassan yang dimilikinya”  

Selama kegiatan belajar mengajar sangat terasa sekali perbedaan motivasi 

belajar pada siswa yang normal dengan siswa yang tergolong dalam 

underachiever. Siswa underachiever cenderung pasif dan tidak memiliki 

ketertarikan mengikuti pelajaran yang berlangsung. Jarang mengerjakan tugas 

rumah, lamban jika menyelesaikan tugas di sekolah, dan kurang cepat menangkap 

apa yang dikatakan oleh guru, merupakan beberapa ciri yang ada pada anak-anak 

underachiever di SD Negeri Pekunden Semarang. 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara 

potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan (reinforced practice) 

yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi yang rendah yang 

dimiliki siswa underachiever mengakibatkan rendahnya prestasi belajar mereka. 

Dan apabila hal ini dibiarkan terus menerus, maka siswa akan semakin kurang 

bersemangat belajarnya. 
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Pemberian motivasi telah dilakukan bagi disetiap kelas dengan berbagai 

cara, ceramah bimbingan, pemberian reward dan punishment sampai pelaksanaan 

pendampingan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus telah dilakukan guna 

meningkatkan motivasi belajar siswa underachiever. Akan tetapi, upaya tersebut 

tidak memberikan perubahan, pasalnya hasil belajar siswa underachiever lebih 

rendah dari kemampuannya. 

Berdasarkan masalah yang terjadi di SD Pekunden ini, penulis 

memandang perlu menggunakan layanan bimbingan untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa, dan dari beberapa layanan bimbingan konseling, 

bimbingan kelompoklah  yang diduga paling tepat digunakan, karena dengan 

bimbingan kelompok siswa yang tergolong dalam underachiever tidak akan 

merasa di ”bedakan” sebab dalam bimbingan  kelompok nanti mereka akan 

berbaur dengan teman lainnya dalam kelompok kecil yang santai namun tetap 

serius dan terarah. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa Underachiever Melalui Bimbingan Kelompok Pada Siswa 

SD Negeri Pekunden Semarang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah seperti di atas, maka masalah yang muncul 

adalah “Apakah bimbingan kelompok  dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

underachiever SDN Pekunden Semarang?” 
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Dari rumusan di atas, maka selanjutnya dijabarkan pertanyaan penelitian 

yang lebih spesifik sebagai berikut: 

1. Siapa saja yang menjadi anggota bimbingan kelompok? Apakah hanya 

siswa underachiever atau campuran? 

2. Siapa yang menjadi pemimpin kelompok? Apakah guru, praktikan, 

motivator, atau yang lainnya?  

3. Bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan kelompok? Apakah dengan 

ceramah, pengguanaan alat media, atau berupa apa? 

4. Apa hambatan dalam melaksanakan bimbingan kelompok? Apakah 

pesertanya yang hiperaktif  atau justru pasif, atau keterbatasan ruang dan 

waktu atau yang lainnya? 

5. Kapan bimbingan kelompok dilaksanakan? Sewaktu jam pelajaran, di 

waktu istirahat, sepulang sekolah, atau di hari libur sekolah?  

6. Dimana bimbingan kelompok dilaksanakan? Di lingkungan sekolah, 

seperti ruang kelas, taman sekolah, atau kantor guru? Atau justru di luar 

lingkungan sekolah seperti di rumah siswa, taman umum, atau yang 

lainnya? 

7. Apa peran anggota kelompok? Ikut aktif berperan serta dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok, ataukah hanya duduk mendengarkan pemimpin 

kelompok?  

8. Apa peran pemimpin kelompok? Apakah hanya memimpin jalannya 

bimbingan kelompok atau juga sambil mengamati aktivitas dan perubahan 

peserta bimbingan kelompok? 
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9. Apa peran pihak sekolah dalam pelaksanaann bimbingan kelompok? 

Apakah pihhak sekolah berperan aktif dalam kegiatan bimbingan 

kelompok atau hanya sebagai fasilitator saja? 

10. Adakah perubahan tingkat motivasi belajar siswa underachiever setelah 

diberikan layanan bimbingan kelompok? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuannya 

adalah “Mengetahui apakah bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa underachiever SDN Taman Pekunden Semarang” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya bagi konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan 

kelompok utamanya bagi siswa underachiever. 

 
1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi konselor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan konselor dalam upaya 

meningkatkan motivasi belajar siswa underachiever di SDN Pekunden 

Semarang. 
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b. Bagi siswa 

Bagi siswa yang mengikuti layanan bimbingan kelompok, hasil penelitian 

ini diharapakan dapat meningkatkan motivasi belajarnya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Gambaran singkat mengenai seluruh sitematika penulisan skripsi sebagai berikut: 

a. Bagian awal, berisi: judul skripsi, lembar pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran. 

b. Bagian isi skripsi, meliputi: 

Bab 1 :Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, dan garis besar 

sistematika skripsi. 

Bab 2 :Landasan Teori, berisi tentang penelitian terdahulu, teori 

mengenai motivasi belajar, underachiever, bimbingan 

kelompok, anak sekolah dasar. 

Bab 3 :Metode dan Prosedur Penelitian, menjelaskan tentang jenis 

pennelitian, rancangan penelitian, lokasi penelitian, subyek 

penelitian, focus penelitian, metode pengumpulan data, 

keabsahan  data, dan analisis data. 

Bab 4 :Hasil Penelitian dan Pembahasan. 

Bab 5 :Penutup, yang berisi simpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang memuat 

tentang deskripsi pelaksanaan bimbingan kelompok. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

M. Dalyono (2005: 258) dalam bukunya yang berjudul Psikologi 

Pendidikan mengungkapkan bahwa: 

Anak yang tergolong underachiever adalah anak yang memiliki taraf 

intelegensi yang tergolong tinggi, akan tetapi prestasi belajar yang 

dicapainya tergolong rendah (dibawah rata-rata) 

Secara potensial anak yang memiliki taraf intelegensi yang tinggi 

mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk memperoleh prestasi 

belajar yang tinggi, gejala berprestasi kurang ini sesungguhnya dirasakan 

sebagai salah satu masalah dalam belajar, karena potensial mereka 

memiliki kemungkinan untuk memperoleh prestasi belajar yang lebih 

tinggi. Timbulnya gejala ini berkaitan dengan aspek motivasi, minat, 

sikap, dan kebiasaan belajar, ciri-ciri kepribadian tertentu, dan pola-pola 

pendidikan yang diterima dari orang tuanya serta suasana rumah tangga 

pada umumnya. Hal ini telah ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Anak-

anak dari golongan ini memerlukan perhatiannya yang sebaik-baiknya dari 

para guru dan terutama petugas bimbingan  sekolah. 

Adanya fenomena underachiever dapat diketahui berdasarkan penelitian 

sebagai berikut: 

Penelitian Mufarokhah (2012) dengan judul meningkatkan motivasi 

belajar pada siswa underachiever melalui konseling rational emotive behavior di 

SMA N 1 Kendal kelas XI IPA 3 tahun ajaran 2011/2012 dapat disimpulkan 

bahwa klien 1 (DA) dan klien 2 (RW) pada awalnya mempunyai permasalahan 

pribadi yaitu DA belum bisa menerima keputusan ibunya sedangkan RW merasa 

dirinya kurang berkompeten untuk mencapai hasil yang baik sehingga 

menyebabkan mereka tidak bisa berkonsentrasi dalam belajar, menunda 
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mengerjakan tugas, tidak bisa mengatur jadwalnya sendiri serta mudah gelisah. 

Setelah dilaksanakan konseling dengan dua siklus tindakan, masing-masing klien 

dapat mengatasi permasalahannya dengan merubah cara berfikir yang lebih 

rasional sehingga mereka bisa menjaga konsentrasinya dalam belajar, segera 

mengerjakan tugas yang diberikan dan melaksanakan belajar setiap hari meskipun 

tidak ada PR. 

Penelitian Bejo Davit Rahmanto (2011) dengan judul upaya meningkatkan 

motivasi belajar melalui layanan penguasaan konten dengan teknik modeling pada 

siswa SMA NU 05 Brongsong tahun ajaran 2010/2011 dapat diketahui ada 

peningkatan motivasi belajar sebesar 4,92% setelah dilakukan layanan modeling. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui 

layanan penguasaan konten dengan teknik modeling. 

Penelitian Fina Melati (2011) dengan judul upaya meningkatkan motivasi 

belajar melalui layanan penguasaan konten dengan teknik permainan pada siswa 

kelas VII RSBI di SMP Negeri 3 Batang tahun ajaran 2010/2011, berdasarkan 

analisis inferensial menggunakan uji t-Test menunjukkan adanya perbedaan 

motivasi belajar sebelum dan sesudah diberi perlakuan, dengan menggunakan 

taraf signifikansi 5%, hasil analisis uji beda diperoleh thitung=10,02 dan ttabel=2,045 

jadi nilai t hitung> t tabel. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan motivasi belajar melalui layanan penguasaan  konten dengan teknik 

permainan. 

Penelitian Sigit Hariyadi (2011) dengan judul upaya meningkatkan 

motivasi belajar melalui layanan penguasaan konten dengan dukungan tampilan 
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kepustakaan berbasis TIK di SMA N 2 Ungaran tahun ajaran 2010/2011 hasil 

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar siswa kelas XII IPA 2 

SMA Negeri 2 Ungaran dapat ditingkatkan dengan layanan penguasaan konten 

dengan dukungan tampilan kepustakaan berbasis TIK. 

 

2.2 Motivasi Belajar 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang tidak 

mempunyai motivasi dalam belajar, tak akan mungkin melakukan aktivitas 

belajar. 

 
2.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Makmun (2007: 37) motivasi merupakan: 

1) Suatu kekuatan (power) atau tenaga (forces) atau daya (energy); atau 

2) Suatu keadaan yang kompleks (a complex state) dan kesiapsediaan 

(preparatory set) dalam diri individu (organisme) untuk bergerak (to 

move, motion, motive) ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak 

disadari. 

 

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak 

atau berbuat (Uno, 2009: 3). Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi 

dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya berupa rangsangan, dorongan, atau 

pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Menurut Uno (2009: 3) 

motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha 

mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. 
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Suryabrata (2011: 70) mengemukakan motif adalah keadaan dalam pribadi 

orang yang mendorong individu untuk melakukan aktiviatas-aktivitas tertentu 

guna mencapai suatu tujuan. Motif manusia merupakan dorongan, hasrat, 

keingianan dan tenaga penggerak lainnya, yang berasal dari dalam dirinya,untuk 

melakukan sesuatu menurut Alex Sobour (2003: 265). Sedangkan Sheriff & 

Sheriff dalam Alex Sobour (2003) menyebutkan motif sebagai suatu istilah 

genetic yang meliputi semua faktior internal yang mengarah pada berbagai jenis 

perilaku yang bertujuan, semua pengaruh internal, seperti kebutuhan (need) yang 

berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi dan selera 

sosial, yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut.  

Sebenarnya motivasi merupakan istilah yang lebih umum untuk menunjuk 

pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang 

timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkannya, dan tujuan atau 

akhir dari gerakan atau perbuatan. Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2010: 

73) motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Dari pengertian tersebut ada tiga hal penting yaitu:  1) motivasi itu mengawali 

terjadinya energi pada setiap individu manusia, 2) motivasi tersebut ditandai 

dengan munculnya rasa ”feeling” atau afeksi seseorang, dan 3) motivasi akan 

dirangsang karena adanya tujuan. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri manusia yang berkaitan dengan perasaan dan 

juga emosi kemudian dapat menentukan tingkah laku manusia, dorongan yang 

muncul itu karena adanya tujuan kebutuhan atau keinginan. 
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Menurut Purwanto (2007: 60) motif adalah suatu pernyataan yang 

kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku/ perbuatan 

ke suatu tujuan atau perangsang. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil pengertian motivasi adalah 

suatu kekuatan atau dorongan dalam diri individu membuat individu tersebut 

bergerak, bertindak untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. 

Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku akibat latihan dan 

pengalaman (Oemar Hamalik, 2009: 106). Menurut Makmun (2007: 157) adalah 

suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau 

pengalaman tertentu. Hal senada juga diungkapkan Uno (2009: 22) belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan Sardiman (2011: 20) dalam 

bukunya mengemukakan usaha pemahaman mengenai makna belajar akan diawali 

dengan mengemukakan beberapa definisi tentang belajar sebagai berikut: 

1) Cronbach memberikan definisi: Learning is shown by a change in 

behavior as a result of experience. 

2) Harold Spears memberikan batasan: Learning is to observe, to read, 

to imitate, to try something themselves, to listen, to folleo direction. 

3) Geoch, mengatakan: Learning is a change in performance as a result 

of practice. 

 

Ketiga definisi tersebut dapat diterangkan bahwa belajar itu senantiasa 

merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain 

sebagainya. Belajar akan lebih baik, jika subjek belajar mengalami atau 

melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. 



 

 

 

 

12 

Pengertian belajar menurut Purwanto belajar dapat diartikan sebagai 

berikut: 

a. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku, dimana 

perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi 

juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. 

b. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman; dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh 

pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar; seperti 

perubahan-perubahan yang terjadi pada seorang bayi. 

c. Untuk dapat disebut sebagai belajar, maka perubahan itu harus relatif 

mantap; harus merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup 

panjang. Beberapa lama periode waktu itu berlangsung ditentukan dengan 

pasti, tetapi perubahan itu hendaknya merupakan akhir dari suatu periode 

yang mungkin berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan maupun bertahun-

tahun. Ini beratti kita harus mengenyampingkan perubahan-perubahan 

tingkah laku yang disebabkan oleh motivasi, kelelahan, adaptasi, 

ketajaman perhatian atau kepekaan seseorang, yang biasanya hanya 

berlangsung sementara. 

d. Tingkah laku yang megalami perubahan karena belajar menyangkut 

berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan 

dalam pengertian, pemecahan suatu masalah/berfikir, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan, ataupun sikap. 

. 

Dari beberapa pengertian belajar di atas, maka dapat diambil pengertian 

bahwa belajar adalah suatu proses seorang individu melakukan perubahan 

perilaku berdasar pengalaman dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 

Dari kedua pengertian motivasi dan juga belajar, maka dapat digabungkan 

pengertian motivasi belajar adalah suatu kekuatan atau dorongan dalam diri 

individu membuat individu tersebut bergerak, bertindak untuk memenuhi 

kebutuhan dan mencapai tujuannya yaitu proses seorang individu melakukan 

perubahan perilaku berdasar pengalaman dengan serangkaian kegiatan misalnya 

dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 
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2.2.2 Macam-Macam Motivasi Belajar 

Ada beberapa macam motivasi belajar dalam diri manusia, yang 

digolongkan menurut pendapat para ahli. Beberapa macam motivasi menurut 

Sardiman (2011:86) 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a. Motif-motif bawaan 

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak 

lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh, misalnya: dorongan 

untuk makan, dorongan untuk minum, dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat, 

dorongan seksual. Motif-motif ini seringkali disebut motif-motif yang disyaratkan 

sebagai secara biologis. Relevan dengan ini, maka Arden N. Frandsen memberi 

istilah jenis motif Physiological Drives.  

b. Motif-motif yang dipelajari  

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh: 

dorongan unuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar 

sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif ini seringkali disebut dengan motif-

motif yang diisyaratkan secara sosial. Sebab manusi hidup dalam lingkungan 

sosial dengan sesama manusia lain, sehingga motivasi itu terbentuk . Frandsen 

mengistilahkan dengan affiliatiive needs. Sebab justru dengan kemampuan 

berhubungan, kerja sama di dalam masyarakat tercapailah suatu kepuasan diri. 

Sehinnga manusia perlu mengembangkan sifat-sifat ramah, kooperatif, membina 

hubungan baik dengan sesama, apalagi orang tua dan guru. Dalam kegiatan 

belajar mengajar, hal ini dapat membantu dalam usaha mencapai prestasi. 



 

 

 

 

14 

2. Jenis motivasi menurut pembagian dari Wodworth dan Marquis 

a. Motif atau kebutuan organis, meluputi misalnya: kebutuuhan untuk 

minum, makan, bernapas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk 

beristirahat. Ini sesuai dengan jenis Physiological drives dari Frandsen 

seperti telah disinggung di depan 

b. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: 

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk 

berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena 

rangsangan dari luar 

c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk 

melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, unttuk menaruh minat. 

Motif-motif ini muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia 

luar secara efektif. 

3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang mengggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua 

jenis jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk motivasi jasmaniah misalnya: 

reflex, insting otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah 

adalah kemauan. 

Soal kemauan itu pada setiap diri manusia terbentuk melalui empat 

momen, yaitu: 

a. Momen timbulkanya alasan. 

Sebagai contoh seorang pemuda yang sedang giat berlatih olah raga untuk 

menghadapi suatu porseni di sekolahnya, tetapi tiba-tiba disuruh ibunya untuk 
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mengantarkan seseorang tamu membeli tiket karena tamu itu mau kembali ke 

Jakarta. Si pemuda itu kemudian mengantarkan tamu tersebut. Dalam hal ini si 

pemuda tadi timbul alasan baru untuk melakukan sesuatu kegiatan (kegiatan 

mengantar). Alasan baru itu bisa karena untuk menghormat tamu atau mungkin 

keinginan untuk tidak mengecewakan ibunya. 

b. Momen pilih 

Momen pilih, maksudnya dalam keadaan pada waktu ada alternatif-

alternatif yang mengakibatkan persaingan diantara alternatif  atau alas an-alasan 

itu. Kemudian seorang menimbang-nimbang dari berbagai alternatif untuk 

kemudian menentukan pilihan alternatif yang akan dikerjakan. 

c. Momen putusan 

Dalam persaingan antara berbagai alasan, sudah barang tentu akan 

berakhir dengan dipilihnya satu alternatif. Satu alternatif yang dipiilih inilah yang 

menjadi putusan untuk dikerjakan. 

d. Momen terbentuknya kemauan 

Kalau seseorang sudah menetapkan satu putusan untuk dikerjakan, 

timbullah dorongan pada diri seseorang untuk bertindak, melaksanakan putusan 

itu. 

4. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

a. Motivasi intrinsik. 

Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh 
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seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau 

mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian 

kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya (misal dengan kegiatan 

belajar) maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai 

tujuan yang terkandung di dalam perbuatan brlajar itu sendiri. Sebagai contoh 

konkret, seorang siswa itu melakukan  belajar, karena betul-betul ingin 

mendapatkan pengetahuan, nilai atau keterampilan agar dapat berubah tingkah 

lakunya secara konstruktif, tidak karena tujuan yang lain-lain. Intrinsic motivation 

are inherent in the learning situations and meet pupil-need and purposes. Itulah 

sebabnya motivasi intrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di 

dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan 

dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan aktivitas belajarnya. Seperti tadi 

dicontohkan bahwa seseorang belajar, memang benar-benar ingin mengetahui 

segala sesuatunya, bukan karena ingin pujian atau ganjaran. 

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi intrinsik akan 

memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpengetahuan, yang ahli 

dalam bidang studi tertentu. Satu-satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin 

dicapai ialah belajar., tanpa belajar tidak mungkin mendapat pengetahuan, tidak 

mungkin menjadi ahli. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu 

kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang 

terdidik dan berpengetahuan. Jadi memang motivasi itu muncul dari kesadaran 

diri sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekadar simbol dan seremonial. 
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b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena tahu 

besok paginya akan ujian dengan harapan mendapatkan nilai baik, sehingga akan 

dipuji oleh pacarnya, atau temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin 

mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat 

hadiah. Jika dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukkannya, tidak secaara 

langsung berhubungan dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, 

motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakaan sebagai bentuk motivasi yang di 

dalamnya aktivittas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar 

yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. 

Perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik 

dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar mengajar tetap penting. Sebab 

kemungkinan besar keadaan siswa itu  dinamis, berubah-ubah dan juga mungkin 

komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang kurang 

menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

Djamarah (2002: 115) dalam bukunya yang berjudul psikologi belajar, 

membagi motivasi dalam dua macam, yaitu motivasi instrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. 

1. Motivasi Instrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam 

setiap diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. 
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Motivasi itu instrinsik bila tujuannya inheren dengan situasi belajar dan 

bertemu dengan kebutuhan dan tujuan anak didik untuk menguasai nilai-nilai 

yang terkandung di dalam pelajaran itu. Anak didik termotivasi untuk belajar 

semata-mata untuk menguasai nilai-nilai yang terkandung dalam bahan pelajaran, 

bukan karena keinginan lain seperti ingin mendapat pujian, nilai yang tinggi, atau 

hadiah, dan sebagainya. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi instrinsik. Motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang 

dari luar 

Motivasi dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan 

belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar (resides in some faktors outside the 

learning situation). Anak didik belajar karena hendakmencapai tujuan yang 

terletak di luar hal yang dipelajari. Misalnya,untuk mencapai angka tinggi, 

diploma,gelar, kehormatan, dan sebagainya 

 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Anni (2007: 

158) ada enam faktor yaitu: 1) sikap, 2) kebutuhan, 3) rangsangan, 4) afeksi, 5) 

kompetensi, 6) penguatan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing faktor 

yaitu: 

1. Sikap 

Sikap merupakan kombinasi dari konsep, informasi, dan emosi yang 

dihasilkan di dalam predisposisi untuk merespon orang, kelompok, gagasan, 
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peristiwa, atau objek tertentu secara menyenangkan atau tidak menyenangkan. 

Sikap memiliki pengaruh kuat terhadap perilaku dan belajar siswa karena sikap itu 

membantu siswa dalam merasakan dunianya dan memberikan pedoman kepada 

perilaku yang dapat membantu dalam menjelaskan dunianya. Sikap juga akan 

membantu seseorang merasa aman di suatu lingkungan yang pada mulanya 

tampak asing. Sikap akan memberikan pedoman dan peluang kepada seseorang 

untuk mereaksi secara lebih otomatis. Sikap akan membuat kahidupan lebih 

sederhana dan membebaskan seseorang dalam mengatasi unsure-unsur kehidupan 

sehari-hari yang bersifat unik. Sikap merupakan produk dari kegiatan belajar. 

sikap diperoleh melalui proses seperti pengalaman, pembelajaran, identifikasi, 

perilaku peran (guru-murid, orang tua-anak, dan sebagainya). Pengalaman baru 

mempengaruhi sikap, membuat sikap berubah, intensif, lemah atau sebaliknya. 

Sikap dapat membantu secra personal karena berkaitan dengan harga diri yang 

positif, atau dapat merusak secara personal karena adanya intensitas perasaan 

gagal. Sikap berada pada diri setiap orang sepanjang waktu dan secara konstan 

sikap itu mempengaruhi perilaku dan belajar. 

2. Kebutuhan 

Kebutuhan merupakan kondisi yang dialami oleh individu sebagai 

kekuatan internal yang memandu siswa untuk mencapai tujuan. Semakin kuat 

seseorang merasakan kebutuhan, semakin besar peluangnya untuk mengatasi 

perasaan yang menekan di dalam memenuhi kebutuhannya. Tekanan ini dapat 

diterjemahkan ke dalam suatu keinginan ketika indvidu menyadari adanya 

perasaan dan berkeinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila siswa 
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membutuhkan atau menginginkan sesuatu untuk dipelajari, mereka cenderung 

sangat termotivasi. Konsep kebutuhan yang paling terkenal adalah yang 

dikembangkan oleh Maslow. Teori tersebut mengasumsikan pemenuhan 

kebutuhan merupakan prinsip yang paling penting yang mendasari perkembangan 

manusia. 

3. Rangsangan 

Rangsangan merupakan perubahan di dalam persepsi atau pengalaman 

dengan lingkungan yang membuat seseorang bersifat aktif. Stimulus yang unik 

akan menarik perhatian setiap orang dan cenderung mempertahankan keterlibatan 

diri secara aktif terhadap stimulus tersebut. Rangsangan secara langsung 

membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Apabila siswa tidak 

memperhatikan pembelajaran, maka sedikit sekali belajar akan terjadi pada diri 

siswa tersebut. Proses pembelajaran dan materi yang terkait dapat membuat 

sekumpulan kegiatan belajar. Setiap siswa memilikii keinginan untuk mempelajari 

sesuatu dan memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. Apabila mereka 

tidak menemukan proses pembelajaran yang merangsang mangakibatkan siswa 

yang pada mulanya termotivasi untuk belajar pada akhirnya menjadi bosan dan 

perhatiannya akan menurun. 

4. Afeksi 

Konsep afeksi berkaitan dengan pengalaman emosional-kecemasan, 

kepedulian, dan pemilikan-dari individu atau kelompok pada waktu belajar. tidak 

kegiatan belajar yang terjadi di dalam kevakuman emosional. Siswa merasakan 

sesuatu saat belajar, dan emosi siswa tersebut dapat memotivasi perilakunya 
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kepada tujuan. Afeksi dapat menjadi motivator intrinsik. Apabila emosi bersifat 

positif pada waktu kegiatan belajar berlangsung, maka emosi mempu mendorong 

siswa untuk belajar keras. Integritas emosi dan berpikir siswa itu dapat 

mempengaruhi motivasi belajar dan menjadi kekuatan terpadu yang positif, 

sehingga akan menimbulkan kegiatan belajar yang efektif. 

5. Kompetensi 

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk memperoleh 

kompetensi dari lingkungannya. Teori kompetensi mengasumsikan bahwa siswa 

secara alamiah berusaha keras berinteraksi dengan lingkungannya secara efektif. 

Siswa secara intrinsik termotivasi untuk menguasai lingkungan dan mengerjakan 

tugas-tugas secara berhasil agar menjadi puas. Dalam situasi pembelajaran, rasa 

kompetensi pada diri siswa itu akan timbul apabila menyadari bahwa pengetahuan 

atau kompetensi yang diperoleh telah memenuhi standar yang telah ditentukan. 

Apabila siswa mengetahui bahwa dia merasa mampu terhadap apa yang telah 

dipelajari, dia akan merasa percaya diri. Hubungan antara kompetensi dan 

kepercayaan diri adalah saling melengkapi. Kompetensi memberikan peluang 

pada kepercayaan diri untuk berkembang, dan memberikan dukungan emosional 

terhadap usaha tertentu dalam menguasai keterampilan dan pengetahuan baru. 

Perolehan kompeten dari belajar baru itu selanjutnya menunjang kepercayaan diri, 

yang selanjutnya dapat menjadi faktor pendukung dan motivasi belajar yang lebih 

luas. 
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6. Penguatan  

Penguatan merupakan peristiwa yang mempertahankan atau meningkatkan 

kemungkinan respon. Penggunaan peristiwa penguatan yang efektif, seperti 

penghargaan terhadap hasil karya siswa, pujian, penghargaan sosial, dan 

perhatian, dinyatakan sebagai variabel penting di dalam perancangan 

pembelajaran. 

Menurut Uno (2009: 23) motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik dan ekstrinsik.  

a. Faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan 

belajar, harapan akan cita-cita. 

b. 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. 

Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsik 

maupun ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan adanya motivasi, pelajar dapat 

mengembangkan aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara 

ketekunan dalam melakukan kegiatan belajar. 

 

2.2.4 Ciri-ciri Motivasi Belajar  

Motivasi belajar, pada umumnya memiliki beberapa indikator atau unsur 

yang mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar.  

Indikator motivasi belajar menurut Uno (2009: 23) dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 
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1. adanya hasrat dan keinginan berhasil 

2. adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

3. adanya harapan dan cita-cita masa depan 

4. adanya penghargaan dalam belajar 

5. adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

6. adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik. 

 

Sedangkan Sardiman (2011: 83) menyatakan motivasi yang ada pada diri 

setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu lama, 

tidak berhenti sebelum selesai) 

2. ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapainya) 

3. menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah “untuk orang 

dewasa” (misalnya masalah pembangunan agama, politik, ekonomi, 

keadilan, pemberantasan korupsi, dan sebagainya) 

4. lebih senang bekerja mandiri 

5. cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

6. dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu) 

7. tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

8. senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

 

Penjelasan mengenai ciri-ciri motivasi belajar yang dikemukakan beberapa 

pendapat, maka dapat diambil indikator atau ciri-ciri motivasi belajar  yaitu tekun 

menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, senang bekerja mandiri, percaya 

pada hal yang diyakini, senang mencari dan memecahkan soal-soal, adanya hasrat 

dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar (variasi dalam aktivitas belajar) dan 

lingkungan belajar yang kondusif. 
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2.2.5 Fungsi Motivasi Belajar  

Fungsi motivasi menurut Sardiman (2011:85) adalahsebagai berikut: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan.  

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan  arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentuakan perbuatan-erbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang siswa yang 

akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan mellakukan 

kegiatan beljar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu 

atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan. 

Selain itu, motivasi juga berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi. Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan 

hasil yang baik. Dengan kata lain, dengan adanya usaha yang tekun dan 

terututama didasari adanya motivasi, mmaka seseorang yang belajar ituu akan 

dapat melahirkan prestasi yangbaik. 

Purwanto (2007: 70) menyebutkan fungsi motif adalah: 

1. Motif itu mendorong manusia untuk berbuat / bertindak. Motif itu berfungsi 

sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi (kekuatan) 

kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. 

2. Motif itu menentukan arah perbuatan. Yakni kea rah perwujudan suatu tujuan 

aau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan yang harus 

ditempuh untk mencapai tujuan itu. Makin jelas tujuan itu, makin jelas pula 

terbentang jalan yang haruus ditempuh. 

3. Motif itu menyeleksi perbuatan kita. Artinya menentukan perbuatan-perbuatan 

mana yang harus dilakukan, yang  serasi, guna mencapai tujuan itu degan 

mengenyampingkan perbuatan yang tak bermanfaat bagi tujuan itu. Seorang 

yang benar-benar ingin mencapai gelarnya sebagai sarjana, tidak akan 

menghambur-hamburkan waktunya dengan berfoya-foya/bermain kartu, sebab 

perbuatan itu tidak cocok dengan tujuan. 

 



 

 

 

 

25 

Sedangkan Djamarah (2002: 122) ada tiga fungsi dari motivasi belajar 

yaitu: 1) motivasi sebagai pendorrong perbuatan, 2) motivasi sebagai penggerak 

perbuatan, 3) motivasi sebagai pengarah perbuatan. 

 

2.2.6 Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

Dalam kegiatan belajar peranan motivasi baik instrinsik maupun ekstrinsik 

sangat diperlukan. Dengan motivasi, siswa dapat mengembangkan segala 

aktivistas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam 

melakkan kegiatan belajar. Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting 

karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk 

melakukan belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana 

cara mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Demikian pula dalam kegiatan 

belajar mengajaran seorang anak didik akan berhasil jika mempunyai motivasi 

untuk belajar. 

Sardiman (2011: 97) menyatakan bahwa ada beberapa bentuk dan cara 

untuk menumbuhkann motivasi dalam kegiatan belajar mengajar disekolah, antara 

lain: 

1. Memberi angka 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak 

siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka/nilai yang baik. Sehingga 

siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada raport 

angkanya baik-baik. 

Angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi yang 

sangat kuat. Tetapi  juga, bahakan banyak siswa bekerja atau belajar  hanya ingin 
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mengejar pokoknya naik kelas saja. Ini menujukkan motivasi yang dimilikinya 

kurang berbobot bila dibandingkan dengan siswa-siswa yang menginginkan angka 

baik. Namun demikian semua itu harus diingat oleh guru bahwa pencapaian 

angka-angka seperti itu belum merupakan hasil belajar yang sejati, hasil belajar 

yang bermakna. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh guru 

adalah bagaimana cara memberikan angka-angka dapat dikaitkan dengan value 

yang terkandung di dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada para siswa 

sehingga tidak sekadar konitif saja tetapi juga keterampilan dan afeksinya. 

2. Hadiah 

Hadiah dpat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik bagi 

seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. 

Sebagai contoh hadiah yang diberikan untuk gambar yang terbaik mungkin tidak 

akan menarik bagi seseorang yang tidak memiliki bakat menggambar. 

3. Saingan / kompetisi 

Saingan atau kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa.  Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Memang unsur 

persaingan ini banyak dimanfaatkan di dalam dunia industri atau perdagangan, 

tetapi juga sangat baik digunakan untuk meningkatkan kegiatan belajar siwa. 
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4. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas 

dan menerimaannya sebgai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan haarga diri, adaah sebagai slah satu bentukmotivasi yang cukup 

penting.  Seseorang akan berusaaha dengan segenap tenaga untuk mencapai 

prestasi yang baik denga menjaga harga dirinya.penyelesaian tugas dengan baik 

adalah simbol kebanggaan dan harga diri, begitu juga untuk siswa si subjek 

belajar. Para siswa akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga dirinya.  

5. Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. 

Oleh karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Tetapi 

yang harus diingat oleh guru, adalah jangan terlalu sering (misalnya tiap hari) 

karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas. Dalam hal ini guru harus juga 

terbuka, maksudnya kalau akan ulangan harus diberitahukan kepada siswanya. 

6. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau tahu terjadi kemajuan, 

akan terdorong siswa untuuk lebih giat belajar. Semakin mengetahui bahwa grafik 

hasil belajar meningkat maka akan ada motivasi dalam diri siswa untuk terus 

belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus menungkat. 

7. Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyekesaikan tugas dengan 

baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif 

dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Olehkarena itu, supaya pujian ini 
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merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan 

memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertingi gairah belajar serta 

sekaligus akan membangkitkan harga diri.  

8. Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negative tetapi kalau diberikan 

secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu guru harus 

memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

9. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesenjangan, ada maksud untuk 

belajar. Hal ini akan lebbihh baik  bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan yang 

tanpa maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak didik itu memang ada 

motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik. 

10. Minat 

Di depan sudah diuraikan bahwa soal motivasi sangat erat hubungannya 

dengan unsur minat. Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat 

sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar 

itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat. Mengenai minat ini antara 

lain dapat dibangkitkan dengan cara-cara sebagai  berikut: 

a. Membangkitkan adanya suatu kebutuhan  

b. Menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau 

c. Memberi kesempatan  untuk mendapatkan hasil yang baik 

d. Menggunakan berbagai macam bentuk mengajar 

 

11. Tujuan yang diakui  

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan 

merupakan alat motivasi yang snagat penting. Sebab dengan memahami tujuan 
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yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan 

timbul gairah untuk terus belajar. 

Menurut De Dece dan Grawford (dalam Djamarah, 2002: 135)  

“Ada  empat fungsi guru sebagai pengajaryang berhubungan dengan cara 

pemeliharaan dan peningkatan motivasi belajar anak didik, yaitu guru 

harus dapat menggairahkan anak didik, memberikan harapan yang 

realistis, memberikan insentif,dan mengarahkan perilaku anak didik 

kearah yang menunnjang tercapainya tujuan pengajaran.” 

 

 

2.3 Underachiever 

2.3.1 Pengertian Underachiever 

Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004: 104) anak yang 

tergolong underachiever adalah anak yang memiliki taraf inteligensi yang 

tergolong tinggi akan tetapi prestasi belajar yang dicapainya tergolong rendah (di 

bawah rata-rata) 

Menurut Davis & Rimm (dalam Munandar, 2004: 239) underachievement 

atau berprestasi di bawah kemampuan ialah jika ada ketidaksesuaian antara 

prestasi sekolah anak dan indeks kemampuannya sebagaimana nyata dari tes 

inteligensi, prestasi atau kreativitas, atau dari data observasi, dimana tingkat 

prestasi sekolah  nyata lebih rendah daripada tingkat kemampuan anak. 

Underachiever adalah anak yang berprestasi rendah dibandingkan tingkat 

kecerdasan yang dimilikinya. Prestasi rendah ini bukan disebabbkan oleh adanya 

hambatan dalam menguasai pelajaran yang diberikan dalam proses belajar 

mengajar (Gustian, 2002: 30) 
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Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat penulis ambil pengertian 

underachiever adalah siswa yang memiliki prestasi belajar lebih rendah 

dibandingkan dengan tingkat IQ yang dimilikinya.  

 

2.3.2 Kriteria Underachiever 

Underachiever banyak dialami oleh siswa di sekolah mereka menentukan 

prestasi yang tidak sesuai dengan IQ yang dimilikinya. Menurut Whitmore (dalam 

Munandar, 2004: 243) menyebutkan ada beberapa kriteria yang biasanya ada pada 

siswa underachiever, yaitu: 

1. Nilai rendah pada prestasi 

2. Mencapai nilai rata-rata atau dibawah rata-rata kelas dalam keterampilan dasar 

membaca, menulis dan berhitung 

3. Pekerjaan sehari-hari tidak lengkap atau buruk 

4. Memahami dan mengingat konsep-konsep dengan baik jika berminat 

5. Kesenjangan antara tingkat kualitatif pekerjaan lisan dan tulisan (secara lisan 

lebih baik) 

6. Pengetahuan faktual sangat luas 

7. Daya imajinasi kuat 

8. Selalu tidak puas dengan pekerjaannya 

9. Kecenderungan perfeksionisme dan mengkritik diri sendiri, menghindari 

kegiatan baru seperti untuk menghindari kinerja yang tidak sempurna  

10. Menunjukkan prakarsa lain mengerjakan proyek di rumah yang dipilih diri 

sendiri 

11. Mempunyai minat yang luas dan keahlian yang khusus dalam suatu bidang 

penelitian 

12. Rasa harga diri rendah nyata dalam kecenderungan untuk menarik diri atau 

menjadi agresif di dalam kelas 

13. Tidak berfungsi konstruktif di dalam kelompok 

14. Menunjukkan kepekaan dalam persepsi terhadap diri sendiri, orang lain, dan 

hidup pada umumnya. 

15. Menetapkan tujuan yang tidak realistis untuk dirinya sendiri (terlalu tingggi 

atau terlalu rendah) 

16. Tidak menyukai pekerjaan praktis atau hafalan 

17. Tidak mampu memusatkan perhatian dan berkonsentrasi pada tugas-tugas 

18. Mempunyai sikap negative terhadap sekolah 

19. Menolak upaya guru untuk mermotivasi atau mendisiplinkan perilaku di 

dalam kelas 
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20. Mengalami kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya, kurang dapat 

mempertahankan persahabatan 

 

Menurut Delphie (2006: 24) karakteristik peserta didik yang tergolong 

dalam specific learning disability mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Kelainan yang terjadi berkaitan dengan faktor psikologis seingga mengganggu 

kelancaran berbahasa, saat berbicara, dan menulis. 

2. Pada umumnya mereka tidak mampu untuk menjadi pendengar yang baik, 

untuk berfikir, untuk berbicara, membaca dan menulis, mengeja huruf, bahkan 

perhitungan yang bbersifat matematika. 

3. Kemammpuan meraka yang rendah dapat dicirikan melalui hasil tes IQ atau 

tes prestasi belajar khususnya kemampuan-kemampuan berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan di sekolah. 

4. Kondisi kelainan dapat disebabkan oleh perceptual handicaps, brain injury, 

minimal brain dysfunction, dyslexia, dan developmental aphasia. 

5. Mereka tidak tergolong ke dalam penyandang tunagrahita, tunalaras, atau 

mereka yang mendapatkan hambatan dari faktor lingkungan, budaya atau 

faktor ekonomi. 

6. Mempunyai karakteristik khusus berupa kesulitan dibidang akademik 

(academic difficulties), masalah-masalah kognitif (cognitive problems), dan 

masalah-masalah emosi sosial (social emotional problems)  

 

Tabel 2.1 Distribusi Normal Tingkat Kecerdasan 

IQ (Intelligence Quotient/ 

tingkat kecerdasan) 

Deskripsi verbal Persentase 

populasi dalam 

setiapkelompok 

0-19 Idiot 1 

20-49 Embicile  

50-69 Moron 2 

70-79 Inferior 6 

80-89 Bodoh 15 

90-109 Normal 46 

110-119 Pandai 18 

120-129 Superior 8 

130-139 Sangat superior 3 

140-179 Gifted  

180 keatas Genius  1 

(Sobour, Alex. 2003. Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah. Hal. 

170.Bandung: CV Pustaka Setia) 
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2.3.3 Faktor-Faktor Penyebab Underachiever 

Anak tidak dilahirkan sebagai underachiever. Berprestasi dibawah taraf  

kemampuan adalah perilaku yang dipelajari, oleh karena itu dapat juga dihindari.  

Gustian (2002: 31) menjelaskan faktor-faktor  underachiever antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan sekolah sebagai penyebab underachiever 

Sekolah merupakan faktor yang sangat berperan dalam menyebabkan 

terjadinya underachiever pada anak. Cara pengajaran, materi-materi yang 

diberikan, dan ukuran-ukuran keberhasilan dan kkemampuan guru dapat menjadi 

penyebab anak mengalami underachiever. 

2. Faktor guru 

Guru juga memegang peranan penting dalam prestasi sekolah anak karena 

gurulah yang mentransfer pengetahuan kepada anak. Bagaimana guru dalam 

memperlakukan anak didiknya akan mempengaruhi prestasi yang akan dicapai 

anak. Harapan (expectancy) guru terhadap kemampuan anak sangat berpengaruh 

pada penilaian anak mengenai kemampuan dirinya.  

3. Keluarga dan lingkungan rumah 

Selain sekolah, lingkungan rumah juga  dapat menyebabkan anak menjadi 

underachiever. Bagaimana orang-orang terdekat memperlakukan anak akan 

mempengaruhi pencapaian anak dalam berprestasi. 
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4. Faktor dalam diri individu 

a. Persepsi diri 

Tidak tercapainya prestasi sekolah yang baik juga sangat ditentukan oleh 

karakteristik anak. Salah satunya adalah penilaian anak terhadap 

kemampuan yang dimilikinya. Penilaian anak terhadapkemampuannya 

berpengaruh banyak terhadap pencapaian prestasi sekolah. 

b. Hasrat berprestasi 

Faktor lain dalam diri anak yang menentukan prestasi yang akan 

dicapainya adalah faktor keinginan untuk berprestasi (need for 

achievement) itu sendiri. 

c. Lokus control 

Bagaimana anak menilai penyebab prestasi yang dimilikinya dapat 

menyebabkan tidak tercapainya prestasi yang tinggi. Anak dapat menilai 

bahwa penyebab terjadinya prestasi tersebut karena faktor usaha yang 

dilakukannya atau karena faktor-faktor di luar yang tidak dapat 

dikontrolnya. 

d. Pola belajar 

Faktor yang juga sangat penting adalah pola belajar anak. Pola belajar 

anak sangat mempengaruhi pencapaian prestasi anak. Ada anak yang 

terbiasa belajar secara teratur walaupun besok harinya tidak ada tes atau 

ujian, tetapi ada pula anak yang hanya belajar jika ada ujian. 
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Menurut Geddes (dalam Delphie, 2006: 32) penyebab hendaya terjadinya 

kesulitan belajar adalah faktor organ tubuh (organically based etiologies), dan 

lingkungan (environmentally based etiologies). 

Sedangkan menurut Hallahan & Kauffman (dalam Delphie, 2006: 32) 

menyebutkan bahwa penyebab terjadi anak dengan hendaya kesullitan belajar 

adalah disebabkan oleh tiga kategori yaitu: 

1. Faktor organic dan biologis (organic and biological faktors) 

2. Faktor genetika (genetic faktors), dan 

3. Faktor lingkungan (environmental faktors)  

 

Faktor-faktor yang menyebabkan, mendukung, dan memperkuat perilaku 

anak berbakat berprestasi kurang menurut Munandar (2004: 244) antara lain: 

1. Latar belakang keluarga 

Jika latar belakang keluarga anak berprestasi kurang dibandingkan dengan 

keluarga anak berbakat berprestasi, akan nyata beberapa karakteristik. 

Beberapa karakteristiik ini sulit diubah, seperti keluarga dengan moral rendah, 

atau keluarga yang terpecah, misalnya karena perceraian atau kematian. Tetapi 

beberapa dapat diubah dengan mudah oleh orang tua yang peduli dan 

memahami dinamika underachievement, seperti perlindungan yang berlebih 

oleh orang tua, sikap otoriter, sikap membiarkan atau membolehkan secara 

berlebih, dan ketidakajegan sikap kedua orang tua. 

2. Latar belakang sekolah 

Beberapa kondisi pribadi dan sekolah dapat menimbulkan masalah bagi anak 

berbakat yang merupakan awal dari pola perilaku berprestasi di bawah taraf 

kemampuan. 

 

2.4 Layanan Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok merupakan kegiatan untuk mencegah masalah-

masalah perkembangan. Di dalamnya terdapat informasi tentang pendidikan, 

karier, pribadi dan sosial tidak menyentuh mata pelajaran dalam susunan 

akademik. Penjelasan teori bimbingan kelompok dimulai dari pengertian 

bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, komponen bimbingan 
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kelompok, jenis-jenis bimbingan kelompok, fungsi bimbingan kelompok, 

pembentukan kelompok bimbingan kelompok, tahap-tahap bimbingan kelompok, 

dan evaluasi bimbingan kelompok yang akan diuraikan di bawah ini : 

 
2.4.1 Pengertian Bimbingan Kelompok 

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang 

yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, 

maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan 

dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu yang ada 

dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Mugiarso, 

2009: 4). 

 Kelompok pada dasarnya didukung dan terbentuk melalui berkumpulnya 

sejumlah orang. Kumpulan orang-orang itu kemudian menjunjung suatu atau 

beberapa kualitas tertentu, sehingga dengan demikian kumpulan tersebut menjadi 

sebuah kelompok (Prayitno, 1995: 14).  

 Bimbingan kelompok mengupayakan perubahan sikap dalam perilaku 

secara tidak langsung, melalui penyampaian informasi yang menekankan 

pengolahan kognitif oleh para peserta sehingga mereka dapat menerapkan sendiri 

suatu pengolahan kognitif tentang informasi yang diberikan kepada anggota 

kelompok (Winkel, 2006: 543). 

 Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok dimana pimpinan 

kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar 

anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk membantu anggota-anggota 

kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama (Wibowo, 2005: 17). 
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat diambil pengertian 

bimbingan kelompok merupakan upaya pemberian bantuan kepada siswa melalui 

kelompok untuk mendapatkan informasi, baik tentang pendidikan, karier, 

pribadi,dan sosial agar dapat menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, 

serta untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman terhadap dirinya 

sendiri, orang lain dan lingkungan dalam menunjang terbentuknya perilaku yang 

efektif. 

 

2.4.2 Tujuan Bimbingan Kelompok  

Tujuan dari layanan bimbingan kelompok yaitu supaya orang yang 

mengikuti bimbingan kelompok mampu mengatur kehidupannya sendiri, memiliki 

pandangan sendiri dan tidak sekedar mengikuti pendapat orang lain, mampu 

dalam mengambil sikap sendiri dan berani menanggung sendiri konsekuensi-

konsekuensi dan tindakannya (Winkel, 2006: 548). 

 Tujuan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa 

secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari konselor sekolah sebagai 

narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu 

maupun pelajar, anggota dan masyarakat (Mugiarso, 2009: 66). 

 Tujuan umum bimbingan kelompok adalah berkembangnya kemampuan 

sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Dalam 

kaitan ini, sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan 

bersosialisasi/berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, 

persepsi, wawasan dan sikap yang tidak objektif, sempit dan terkungkung serta 

tidak efektif (Prayitno, 2004: 2) 
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 Melalui layanan bimbingan kelompok hal-hal yang mengganggu atau 

menghimpit perasaan dapat diungkapkan, dilonggarkan, diringankan melalui 

berbagai cara; pikiran yang suntuk, buntu atau beku dicairkan dan didinamikkan 

melalui berbagai masukkan dan tanggapan baru; persepsi dan wawasan yang 

menyimpang dan/atau sempit diluruskan dan diperluas melalui peserta seintensif 

mungkin yang mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan umum dan khusus 

tersebut di atas. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hal yang paling penting dalam 

kegiatan bimbingan kelompok merupakan proses belajar baik bagi  petugas 

bimbingan maupun bagi individu yang dibimbing. Bimbingan kelompok juga 

bertujuan untuk membantu individu menemukan dirinya sendiri, mengarahkan 

diri, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.   

 

2.4.3 Komponen Bimbingan Kelompok 

Dalam Bimbingan Kelompok  ada komponen–komponen yang harus 

diketahui sehingga Bimbingan Kelompok dapat berjalan. Komponen Bimbingan 

kelompok yaitu: (1) pemimpin kelompok, (2) anggota kelompok, (3) dinamika 

kelompok (Prayitno, 2004: 4). 

1. Pemimpin Kelompok 

Pemimpin Kelompok (PK) adalah konselor yang terlatih dan berwenang 

menyelenggarakan praktik konseling professional. Sebagaimana untuk jenis 

layanan konseling lainnya, konselor memiliki ketrampilan khusus 

menyelengarakan Bimbingan Kelompok secara Khusus, PK diwajibkan 
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menghidupkan dinamika kelompok antara semua peserta seintensif mungkin yang 

mengarah kepada pencapaian tujuan –tujuan umum dalam Bimbingan Kelompok. 

2. Anggota Kelompok 

Tidak semua kumpulan atau individu dapat dijadikan anggota bimbingan 

kelompok. Untuk terselengaranya Bimbingan Kelompok seorang konselor harus 

membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki 

persyaratan sebagaimana tersebut di atas. Besarnya kelompok (jumlah anggota 

kelompok) dan homogenitas/ heterogenitas anggota kelompok dapat 

mempengaruhi kinerja kelompok. Sebaiknya jumlah kelompok tidak terlalu besar 

dan tidak terlalau kecil. Kekurang efektifakan kelompok akan terasa jika jumlah 

kelompok melebihi sepuluh orang. 

3. Dinamika Kelompok 

Dalam kegiatan Bimbingan Kelompok dinamika Bimbingan Kelompok 

sengaja ditumbuh kembangkan, karena dinamika kelompok adalah hubungan 

interpersonal yang ditandai dengan semangat, kerja sama antar anggota kelompok, 

saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan mencapai tujuan kelompok. 

Hubungan interpersonal ini yang nantinya akan mewujudkan rasa kebersamaan 

diantara anggota kelompok, menyatukan kelompok untuk dapat lebih menerima 

satu sama lain, lebih saling mendukung dan cenderung untuk membentuk 

hubungan yang berarti dan bermakna di dalam kelompok. Dinamika kelompok 

merupakan jiwa yang menghidupkan dan menghidupi suatu kelompok.  

Dinamika kelompok akan terwujud dengan baik apabila kelompok 

tersebut, benar-benar hidup, mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai, dan 
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membuahkan manfaat bagi masing-masing anggota kelompok, juga sangat 

ditentukan oleh peranan kelompok. 

 

2.4.4 Jenis-jenis Bimbingan Kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok perlu jelaskan  jenis-jenis 

bimbingan kelompok. Menurut Prayitno (1995:25) dalam penyelengaraan 

Bimbingan kelompok dikenal dua jenis yaitu kelompok bebas dan kelompok 

tugas, adapun uraiannya sebagai berikut: 

1. Topik tugas, yaitu topik secara langsung dikemukakan oleh pemimpin 

kelompok (guru pembimbing) dan ditugaskan kepada seluruh anggota 

kelompok untuk bersama-sama membahasnya. 

2. Topik bebas, yaitu anggota secara bebas mengemukakan permasalahan yang 

dihadapi yang sedang dirasakan kemudian dibahas satu persatu. 

 

2.4.5 Fungsi Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk memungkinkan siswa 

secara bersama- sama memperoleh berbagai informasi (terutama dari dari guru 

pembimbing) yang bermanfaaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu  

maupun sebagai siswa, anggota keluarga dan masyarakat. Dengan layanan 

bimbingan kelompok para siswa diajak untuk dapat mengemukan pendapat 

tentang sesuatu dengan membicarakan topik-topik penting, mengembangkan nilai-

nilai dan mengembangkan langkah-langkah bersama untuk menangani masalah 

yang akan dibahas dalam kelompok. Dengan demikian selain dapat menciptakan 
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hubungan baik diantara anggota kelompok, kemampuan berkomunikasi antar 

anggota kelompok dan untuk mengembangkan sikap. 

Fungsi utama dari layanan bimbingan kelompok adalah fungsi 

pemahamanan dan pengembangan. 

 

2.4.6 Pembentukan Kelompok 

Ada beberapa yang harus dilakukan dalam pembentukan bimbingan 

kelompok sehingga ada kerjasama antar anggota kelompok, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Memilih Anggota Kelompok 

Pada pelaksanaan bimbingan kelompok yang peneliti laksanakan 

pemilihan anggota dilakukan setelah memperoleh siswa yang berkesulitan 

berinteraksi sosial, selain itu siswa juga telah mengetahui bahwa pembentukan 

kelompok adalah untuk kegiatan kelompok. 

2. Jumlah Peserta 

Keanggotaan merupakan salah satu unsur pokok dalam proses kehidupan 

kelompok, dapat dikatakan bahwa tidak ada anggota kelompok tidak mungkin ada 

sebuah kelompok. Untuk keanggotaan dalam bimbingan kelompok yang ideal 

adalah enam orang meskipun pada umumnya anggota berjumlah empat sampai 

delapan orang  (Wibowo, 2005: 18). 

3. Frekuensi dan Lamanya Pertemuan 

Kegiatan bimbingan kelompok dapat dilaksanakan di luar jam pelajaran 

sekolah yaitu pada siang hari setelah pulang sekolah. Dilaksanakan dua kali 
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seminggu dan memungkinkan bisa ditambah dan dikurangi, frekuensi pertemuan 

tergantung tujuan kelompok. 

4. Jangka Waktu 

Dalam penelitian ini melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok sekitar 

6 (enam kali pertemuan). Dengan alasan bahwa tujuan bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan motivasi belajar dalam dua siklus. Satu siklus tiga kali pertemuan. 

5. Tempat Pertemuan 

Kegiatan bimbingan kelompok dapat  diselengarakan menggunakan letak 

posisi duduk seperti gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Skema letak posisi duduk Bimbingan Kelompok 

 

Keterangan  

 

: Leader 

: Anggota Bimbingan Kelompok 

: Observer 
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2.4.7 Tahap-tahap Bimbingan Kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ada beberapa tahap yang harus 

dilaksanakan. Menurut Prayitno (1995: 40) ada 4 tahap pada pelaksanaan 

Bimbingan kelompok yaitu tahap pembentukan (awal), peralihan, pelaksanaan 

kegiatan dan tahap pengahiran. Tahap- tahap tesebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Tahap pembentukan ( awal ) 

Tahap ini tahap pengenalan dan keterlibatan anggota kedalam kelompok 

dengan tujuan agar anggota kelompok memahami maksud bimbingan kelompok. 

Pemahaman anggota kelompok memungkinkan anggota kelompok aktif berperan 

dalam kegiatan bimbingan kelompok yang selanjutnya dapat menumbuhkan minat 

pada diri mereka untuk mengikutinya. Pada tahap ini bertujuan untuk saling 

menumbuhkan suasana saling mengenal, percaya, menerima dan membantu 

teman-teman yang ada dalam anggota kelompok. 

Kegiatan dilakukan pada tahap ini adalah pengungkapan pengertian dan 

tujuan kegiatan kelompok dalam rangka pelayanan Bimbingan kelompok; 

menjelaskan cara-cara dan azas kegiatan kelompok; anggota kelompok saling 

memperkenalkan diri dan mengungkapkan diri; dan melakukan permainan 

keakraban. 

2. Tahap Peralihan 

Tahap ini transisi dari pembentukan ketahap kegiatan. Dalam menjelaskan 

kegiatan apa yang harus dilaksanakan pemimpin kelompok dapat menegaskan 

jenis kegiatan Bimbingan Kelompok yaitu tugas dan bebas. Setelah jelas kegiatan 
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apa yang harus dilakukan maka tidak akan muncul keraguan atau belum siapnya 

anggota dalam melaksanakan kegiatan dan manfaat yang diperoleh setiap anggota 

kelompok. 

3. Tahap Kegiatan 

Tahap ini merupakan tahap inti dari kegiatan Bimbingan kelompok dengan 

suasana yang akan dicapai, yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang 

dihadapi anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, 

baik menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun 

menyangkut tentang pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok. 

Kegiatan dilakukan pada tahap ini untuk topik tugas adalah pemimpin 

kelompok mengemukakkan topik untuk dibahas oleh kelompok, kemudian tejadi 

tanya jawab antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok tentang hal-hal 

yang belum jelas mengenai topik yang akan dikemukakan oleh pemimpin 

kelompok. Selanjutnya anggota membahas topik tersebut secara mendalam dan 

tuntas, serta dilakukan kegiatan selingan bila diperlukan. Sedangkan untuk 

Bimbingan kelompok topik bebas, kegiatan yang akan dilakukan adalah masing-

masing anggota secara bebas mengemukakan topik bahasan, menetapkan topik 

yang akan dibahas dulu, kemudian anggota membahas secara mendalam  dan 

tuntas, serta diakhiri kegiatan selingan bila perlu. 

4. Tahap Pengakhiran 

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

lanjut ( follow Up). Tahap ini merupakan tahap penutup dari serangkaian kegiatan 

Bimbingan kelompok dengan tujuan telah tuntasnya topik yang dibahas oleh 
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kelompok tersebut. Dalam kegiatan kelompok berpusat pada pembahasan dan 

penjelasan tentang kemampuan anggota kelompok untuk menetapkan hal-hal yang 

telah diperoleh melalui layanan Bimbingan kelompok dalam kehidupan sehari- 

hari. Oleh karena itu pemimpin kelompok berperan untuk memberikan penguatan  

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

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah pemimpin kelompok 

mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, pemimpin kelompok dan 

anggota mengemukakan pesan dan kesan dari hasil kegiatan, membahas kegiatan 

lanjutan dan kemudian mengemukakan pesan dan harapan. 

 

2.4.8 Evaluasi Kegiatan Bimbingan Kelompok 

 Prayitno menjelaskan bahwa evaluasi atau penilaian kegiatan bimbingan 

kelompok tidak bertolak pada benar salah, namun berorientasi pada 

perkembangannya, yaitu mengenali kemajuan atau perkembangan positif yang 

terjadi pada diri anggota. Penilaian terhadap bimbingan kelompok dapat dilakukan 

secara tertulis baik melalui essai, daftar cek, maupun daftar isian sederhana. 

Secara tertulis para peserta diminta mengungkapkan perasaannya, pendapat, 

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

selama kegiatan kelompok (yang menyangkut isi maupun proses), maupun 

keterlibatan mereka untuk kegiatan serupa selanjutnya. Selain itu anggota juga 

diminta untuk mengungkapkan (baik lisan maupun tulisan) tentang hal-hal yang 

paling berharga dan atau kurang mereka senangi selama kegiatan berlangsung. 

(Prayitno, 1995:81) 



 

 

 

 

45 

Menurut Prayitno (1995:81) penilaian terhadap layanan bimbingan 

kelompok “dalam proses” dapat dilakukan melalui : 

1. Mengamati partisipasi dan aktivitas anggota selama kegiatan berlangsung 

2. Mengungkapkan atas pemahaman peserta atas materi yang dibahas 

3. Mengungkapkan kegunaan layanan bagi mereka, dan perolehan mereka 

sebagai hasil dari keikutsertaan mereka 

4. Mengungkapkan minat dan sikap mereka tentang kemungkinan kegiatan 

lanjutan 

5. Mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan layanan. 

 

Hasil akhir penilaian tersebut berupa diskripsi yang menyangkut aspek-

aspek proses dan isi penyelenggaraan layanan, baik yang menyangkut 

penyelenggaraannya itu sendiri maupun pribadi-pribadi peserta  

 

2.5 Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Underachiever 

Melalui Layanan Bimbingan Kelompok  

Pada hakikatnya motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia 

yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu, 

artinya tanpa motivasi seorang siswa tidak akan membaca, belajar dan sekolah 

dan akhirnya tentu saja tidak akan mencapai suatu keberhasilan dalam belajar. 

Begitu pentingnya motivasi belajar bagi seorang siswa khususnya, namun pada 

beberapa kasus di sekolah adanya banyaknya siswa yang tidak atau kurang 

memiliki motivasi dalam belajar. 

Dengan tidak adanya motivasi belajar dalam diri siswa, maka akan 

mengakibatkan siswa tidak semangat dalam belajar yang berimbas pada hasil 

prestasi belajar yang tidak optimal. Seharusnya siswa bisa mendapatkan nilai 8 

berdasarkan IQ yang dimilikinya, akan tetapi kerena tidak ada atau kurangnya 

motivasi belajar, maka siswa tersebut hanya mendapatkan nilai 6. Siswa seperti 
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itu disebut siswa yang underachiever. Ada banyak faktor yang dapat 

mennyebabkan siswa menjadi underachiever, salah satunya adalah tidak ada atau 

kurangnya motivasi belajar. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan layanan bimbingan kelompok. 

Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang 

berupaya memberikan bantuan kepada siswa melalui kelompok untuk 

mendapatkan informasi, baik tentang pendidikan, karier, pribadi,dan sosial agar 

dapat menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, serta untuk 

memperbaiki dan mengembangkan pemahaman terhadap dirinya sendiri, orang 

lain dan lingkungan dalam menunjang terbentuknya perilaku yang efektif. 

Layanan bimbingan kelompok dipilih karena dimaksudkan agar siswa 

yang tergolong dalam underachiever tidak merasa dibedakan dengan siswa lain 

dan juga agar ada pembelajaran bagi siswa yang memiliki motivasi belajar rendah 

kepada siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi (meniru dalam kelompok). 

Selain itu dengan format kelompok kecil diharapkan siswa dapat dengan intensif 

menangkap pembelajaran yang dilaksanakan selama proses bimbingan kelompok 

berlangsung.
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Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian 

 

Siswa underachiever dengan 

motivasi belajar rendah: 

1. Malas belajar 

2. Malas mengerjakan tugas 

3. Tidak ada keinginan 

untuk mengetahui 

4. Tidak peduli dengan 

nilainya 

5. Tidak ada rasa semangat 

di dalam kelas 

6. Mendapat nilai yang 

buruk 

 

 

 

 

Layanan bimbingan kelompok 

 Siklus 1 

Pertemuan 1 

Pertemuan 2 

Pertemuan 3 

 Siklus 2 

Pertemuan 1 

Pertemuan 2 

Pertemuan 3 

 

Siswa dengan motivasi belajar 

yang tinggi: 

Indikator: 

1. tekun menghadapi tugas 

2. ulet menghadapi 

kesulitan 

3. senang bekerja mandiri 

4. percaya pada hal yang 

diyakini 

5. senang mencari dan 

memecahkan soal-soal 

6. adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 

7. adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar 

8. adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

(variasi dalam aktivitas 

belajar) dan lingkungan 

belajar yang kondusif. 



 

 

 

 

48 

2.6 Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan landasan teoritis di atas, maka hipotesis tindakan dari 

penelitian ini yaitu layanan bimbingan kelompok yang dilaksanakan secara tepat 

dapat meningkatkan motiivasi belajar siswa underachiever pada siswa SD Negeri 

Pekunden Semarang. 
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BAB 3 

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan dari penelitian ini maka 

pendekatan yang digunakan peneliti adalah penelitian tindakan (action research). 

Pemilihan metode tersebut didasarkan atas pertimbangan karena peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok yang bisa 

meningkatkan motivasi belajar siswa underachiever di SD Negeri Pekunden.  

Menurut Dede Rahmat dan Aip Badrujaman (2012: 12) penelitian 

tindakan merupakan salah satu strategi yang memanfaatkan tindakan nyata dan 

proses pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah. 

Mulyasa (2009: 3) menyatakan penelitian tindakan adalah nama yang diberikan 

kepada suatu pergerakan yang secara umum semakin berkembang di dalam 

bidang penelitian pendidikan. Sedangkan Imam (2010: 4) PTBK dapat 

didefinisikan sebagai penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh konselor melalui 

refleksi dengan tujuan untuk memperbaiki mutu layanan BK agar kesehatan 

mental siswa meningkat. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan penelitian 

tindakan bimbingan konseling adalah suatu rangkaian kegiatan  tindakan yang 

terdiri dari perencanaan, tindakan, pelaksanaan, dan refleksi untuk memperbaiki 

49 
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dan meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling secara klasikal 

dengan tujuan untuk mensejahterakan siswa. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Model penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model penelitian Kemmis dan Me Taggart (dalam 

Arikunto. 2010: 137). Model penelitian tersebut terdiri dari studi pendahuluan, 

kemudian dilanjutkan dengan prosedur penelitian yang terdiri dari beberapa siklus 

dan setiap siklusnya terdiri dari empat langkah, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, 

observasi, dan refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Siklus Penelitian Tindakan 

Studi Pendahuluan 

Perencanaan 

SIKLUS I 

Pengamatan 

Pelaksanaan Refleksi 

Perencanaan 

SIKLUS II 

Pengamatan 

Refleksi Pelaksanaan 
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Berdasarkan diagram di atas dapat diuraikan penjelasan singkat mengenai 

penelitian tindakan dalam penelitian ini: 

1. Studi Pendahuluan 

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan analisis 

terhadap motivasi belajar siswa underachiever yang ada di SD Negeri 

Pekunden Semarang. Kemudian, dari data itu peneliti menyusun rencana 

tindakan atas dasar hasil diagnosis yang dilakukan. 

2. Siklus I 

a. Perencanaan 

Perencanaan dalam PTBK berupa perincian kegiatan mengenai 

tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu peningkatan dan 

perbaikan suatu kondisi tertentu sesuai dengan permasalahan yang 

dialami untuk dipecahkan oleh guru BK. Perencanaan tersebut terdiri 

dari tentang apa, mengapa, kapan, dimana,oleh siapa, dan bagaimana 

tindakan tersebut dilakukan. Yang selanjutnya rencana yang telah 

disusun akan dilaksanakan pada tahap pelaksanaan. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaaan tindakan yaitu implementasi atau penerapan isi 

rancangan yang sebelumnya sudah direncanakan dengan mengenakan 

tindakan kelas. Kemudian selama pelaksanaaan berlangsung, peneliti 

sambil mengamati. 
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c. Pengamatan  

Pengamatan yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh pengamat selama 

pelaksanaan berlangsung.  Ada beberapa alat bantu yang digunakan 

untuk mmengamati,yaitu daftar riwayat kelakuan, catatan berkala, 

daftar cek, skala penilaian, catatan anekdot,catatan lapangan, catatan 

harian, log, portofolio, rekaman video, foto slide, angket, dsb. Dari 

pengamatan tersebut, disapatkan refleksi. 

d. Refleksi 

Refleksi yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

terjadi. Refleksi dilakukkan oleh pelaksana dan pengamat untuk 

mengevaluasi secara keseluruhan baik kekurangan dan kelebihan dari 

pelaksanaan tindakan yang telah  dilakukan pada setiap siklusnya 

sehinggga jika dipertemukan kekurangan dan ketidakberhasilan dari 

siklus tersebut dapat menentukan rencana tindakan berikutnya sebagai 

tindakan perbaikan layaanan bimbingan konseling pada siklus 

berikutnya. 

3. Siklus II 

a. Perencanaan 

Perencanaan pada siklus kedua ini di dapatkan dari hasil refleksi pada 

siklus I yang kemudian langsung masuk pada tahap pelaksanaan. 
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b. Pelaksanaan 

Dari perencanaan yang telah dilakukan pada tahap awal di siklus II ini 

langsung masuk kedalam tahap pelaksanaan, yang kemudian dilakukan 

pengamatan. 

c. Pengamatan  

Pengamatan ini dilaksanakan selama proses pelaksanaan berlangsung 

dalampenelitian ini adalah bimbingan kelompok. Kemudian dari 

proses pengamatan ini disusun refleksi kegatan. 

d. Refleksi 

Dari refleksi ini maka dapat diketahui kelebihan dan kekurangan yang 

terjadi selama siklus II berlangsung yang kemudian dapat digunakan 

sebagai bahan acuan pembuatan perencanaan pada siklus berikutnya. 

Berdasar penjelasan di atas mengenai desain penelitian tindakan kelas 

dalam bimbingan dan konseling, dapat peneliti aplikasikan melalui rencana 

rancangan penelitian secara jelas melalui tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Perencanaan Tindakan 

No Siklus  Kegiatan yang Dilaksanakan 

1 Siklus I 

 Planning 

 

 

 

 

 Action 

 

 

 Evaluation 

 Reflection 

 

 Melakukan analisis terhadap kondisi awal 
motivasi belajar partisipan yang dikenai tindakan 

 Menyusun diagnosis terhadap penyebab tindakan 
berdasarkan hasil penelitian awal 

 Menentukan tindakan berdasarkan penyebab 

motivasi belajar rendah 

 Melakukan tindakan I, yaitu bimbingan 
kelompok biasa/tanpa modifikasi (metode 

ceramah) 

 Melakukan evaluasi terhadap hasil tindakan I 

 Melakukan refleksi tindakan mana yang 

menyebabkan hasilnya belum optimal 
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2 Siklus II 

 Planning 

 

 Action 

 

 Evaluation 

 Reflection 

 

 Melakukan perencanaan ulang dengan 

menghindari kekurangan terhadap siklus I 

 Melakukan tindakan ke II, yaitu bimbingan 
kelompok dengan menggunakan media 

 Melakukan evaluasi terhadap hasil tindakan II 

 Melakukan refleksi tindakan mana yang 

menyebabkan hasilnya belum optimal 

3 Siklus III 

 Planning 

 

 Action 

 

 

 Evaluation 

 Reflection 

 

 Melakukan perencanaan ulang dengan 
menghindari kekurangan terhadap siklus II 

 Melakukan tindakan III, yaitu bimbingan 

kelompok dengan mendatangkan seorang ahli 

motivasi 

 Melakukan evaluasi terhadap hasil tindakan III 

 Melakukan refleksi tindakan mana yang 
menyebabkan hasilnya belum optimal 

 

3.3 Lokasi dan Tempat Penelitian  

Lokasi dan tempat penelitian ini adalah SD Negeri Pekunden Semarang.  

 

3.4 Partisipan dalam Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini adalah beberapa siswa kelas VA yang 

berjumlah 10 orang yang terdiri dari gabungan siswa underachiever dan siswa 

bermotivasi tinggi, hal ini dilakukan agar terjadi dinamika kelompok dalam 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok.  Anggota kelompok yang tergolong 

underachiever adalah R-02, R-06, R-09, R-16, R-24, R-25, R-36 dan anggota 

yang bermotivasi tinggi di kelas VA adalah R-10, R-22, R-29. 

Prosedur pengambilan partisipan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sesuai dengan tujuan. Prosedur 

pengambilan sampel ini dipilih karena diharapkan dengan menggunakan 
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purposive sampling kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

 

3.5 Peran dan Posisi Peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pihak luar yang sedang 

mengadakan penelitian dan ingin memberikan kontribusi dalam konteks layanan 

bimbingan kelompok pada siswa kelas VA SD Negeri Pekunden Semarang 

 

3.6 Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang diambil berupa data kuantitatif yang 

berupa angka-angka dari data skala motivasi belajar dan data kualitatif yang 

berupa pendeskripsian dari perolehan data selama observasi yang dilakukan oleh 

peneliti .  

 

3.7 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

3.7.1 Skala psikologis 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan  metode skala psikologis 

dengan alat pengumpulan datamya menggunakan skala motivasi belajar. Hal ini 

dipilih karena yang akan diukur dalam penelitian ini adalah motivasi belajar yang 

sifatnya abstrak atau tidak dapat diamati langsung maka skala psikologislah yang 

dirasa peneliti metode paling tepat untuk mengukur motivasi belajar. Menurut 

Syaifuddin Azwar (2005:3-4) dalam Anwar (2009:167) yang mengungkapkan 

bahwa, skala psikologis sebagai alat ukur yang memiliki karakteristik khusus, 

yaitu: 
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1. Cenderung digunakan untuk mengukur aspek afektif-bukan kognitif 

2. Stimulasinya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap indicator perilaku dari atribut yang bersangkutan 

3. Jawabannya lebih bersifat proyektif 

4. Selalu berisi banyak aitem berkenaan dengan atribut yang diukur 

5. Respon subyek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau “salah”, 

semua jawaban dianggap benar sepanjang sesuai keadaan yang sebenarnya, 

jawaban yang berbeda diinterpretasikan berbeda pula. 

 

Tabel 3.2 Kategori Jawaban Skala Psikologi 

Pernyataan Positif (+) Nilai Pernyataan Negatif (-) Nilai 

Sangat Sesuai (SS) 4 Sangat Sesuai (SS) 1 

Sesuai (S) 3 Sesuai (S) 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 Tidak Sesuai (TS) 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 Sangat Tidak Sesuai (STS) 4 

Dalam mendeskripsikan tingkat motivasi belajar memiliki rentangan skor 1-

4, dibuat interval kriteria motivasi belajar yang ditentukan dengan cara sebagai 

berikut: 

Data maksimal  = Skor tertinggi x Jumlah Item = 4X 50 = 200 

    = 4/4 x 100% = 100% 

Data minimal   = Skor terendah x Jumlah Item = 1 X 50 = 50 

    = 1/4 x 100% = 25% 

Range    = Data maksimal – Data minimal 200 – 50 =150 

    = 100% - 25 % = 75% 

Panjang kelas interval  = Range : Panjang kelas = 150 : 5 = 30 

    = 75% : 5 = 15% 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Skala Motivasi Belajar 

Skor Interval presentase Kriteria  

170  Skor  200 85%  %  100% Sangat tinggi 

140  Skor  170 70%  %  85% Tinggi 

110  Skor  140 55%  %  70% Sedang 

80  Skor  110 40%  %  55% Rendah 

50  Skor  80 25%  %  40% Sangat rendah 
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Berikut dibawah ini adalah kisi-kisi instrument dari skala psikologis yaitu 

skala motivasi belajar  

Tabel 3.4 Kisi – Kisi Instrument Skala Motivasi Belajar 

Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

+ - 

Motivasi 

belajar 

tekun 

menghadapi 

tugas 

 

 Semangat siswa dalam 

menghadapi tugas 

 Usaha siswa dalam 

mengerjakan tugas 

1, 3, 

5 

2, 4, 6 

ulet menghadapi 

kesulitan 

Kesabaran siswa dalam 

menghadapi tugas yang sulit 

7, 9 8 

senang bekerja 

mandiri  

 

 Pertanggung jawaban 

siswa atas penyelesaian 

tugasnya 

 Kemampuan siswa 

bekerja mandiri dalam 

penyelesaian tugas 

10, 

11,  

12 

percaya pada hal 

yang diyakini  

 

 keyakinan terhadap 

kemampuan diri 

 keyakinan terhadap hasil 

tugas yang dikerjakan 

 tidak ragu-ragu dalam 

bertindak 

 berbicara lantang 

13, 

14, 

16, 

17, 

18 

15, 19 

senang mencari dan 

memecahkan soal-

soal,  

 

 Respon siswa terhadap 

soal yang sulit 

 Respon siswa terhadap 

soal yang mudah 

21, 

22, 

23,  

20, 

24,  

adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 

 

 Keinginan siswa untuk 

berhasil yang dapat 

mendorong siswa untuk 

belajar 

 Upaya siswa dalam 

meraih tujuan hidupnya 

 Memperhatikan orang 

lain berbicara 

 Bertanya bila tidak 

memahami sesuatu 

30 31, 35 

adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar, 

 Dorongan baik dari dalam 

maupun luar siswa dalam 

kegiatan belajar 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

33, 37 
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  Tingkat kepentingan 

belajar bagi siswa 

 Memiliki rasa ingin tahu 

 Mampu berpendapat 

32, 

34, 

38 

adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar 

(variasi dalam 

aktivitas belajar) 

 

 Gaya belajar siswa yang 

baru 

 Keaktifan siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar 

 Penciptaan suasana 

belajar yang nyaman 

36, 

41, 

42, 

45 

39, 

40, 

43, 44 

lingkungan belajar 

yang kondusif. 

 

 Lingkungan belajar di 

sekolah 

 Lingkungan belajar di 

rumah 

46, 

48, 

50 

47,49 

 

3.7.2 Observasi 

Terdapat dua rumusan pengertian observasi secara sempit dan luas. Secara 

sempit, observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala yang 

diteliti, dalam arti luas, observasi meliputi pengamatan yang dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang sedang diteliti (Anwar, 

2009:73). 

Bentuk observasi yang digunakan untuk pengamatan dalam penelitian ini 

adalah catatan anecdotal (anecdotal record). Catatan anecdotal merupakan catatan 

pengamatan informal memfokuskan pada hal-hal spesifik yang terjadi dalam 

proses pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang menggambarkan 

perkembangan bahasa maupun perkembangan social, kebutuhan, kelebihan, 

kekurangan, kemajuan, gaya belajar, keterampilan, dan strategi yang digunakan 

peserta didik atau yang berkaitan dengan hal apa saja yang tampak bermakna 

ketika keterampilan, dan strategi yang digunakan peserta didik atau berkaitan 

dengan hal apa saja yang tampak bermakna ketika dilakukan pengamatan. 
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Penggunaan anecdotal ini karena catatan dalam anecdotal sangat berguna 

bagi guru untuk megevaluasi dan mendesain strategi pembelajaran yan sesuai bagi 

siswanya serta meningkatkan efektifitas pembelajaran, catatan anecdotal juga 

mempunyai kegunaan dalam pengamatan terhadap tingkah laku siswa selama 

mengikuti layanan bimbingan kelompok sehiingga peneliti memperoleh 

pemahaman yang lebih tepat tentang siswa sebagai dasar pengentasan masalah 

siswa. Catatan anecdotal disajikan dalam bentuk naratif tentang aktivitas siswa 

selama mengikuti proses layanan bimbingan kelompok yang kemudian kejadian 

tersebut dideskripsikan secara rinci dan lugas. 

 

3.8 Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1 Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrument. (Arikunto, 2006: 168). Suatu instrument yang 

valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, dan sebaliknya. Uji validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas internal yaitu dengan 

mengkorelasikan skor tiap item instrument dalam skor total, rumus yang 

digunakan  adalah korelasi Product Moment dari Pearson. Rumus Product 

Moment dari Pearson digunakan untuk menganalisis hasil dari skala motivasi 

belajar siswa. 
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Keterangan: 

r xy  : koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

X  : jumlah skor butir 

Y  : jumlah skor total 

X
2

 : jumlah kuadrat butir 

Y 2  : jumlah kuadrat total 

XY : jumlah perkalian skor item dengan skor total 

N  : jumlah responden 

(Arikunto, 2006:170). 

Sedangkan untuk menguji validitas instrumen wawancara dan observasi 

menggunakan validitas konstruksi (construct validity). validitas konstruksi 

(construct validity) yaitu validitas yang menggunakan pendapat ahli (jugment 

experts) dengan berkonsultasi dengan dosen ahli untuk menguji kevalidan 

instrumen yang digunakan. 

 

3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan suatu instrument cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2006: 178). Seperangkat tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut 

dapat memberikan hasil tes yang tetap, artinya apabila tes tersebut dikenakan pada 
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sejumlah subyek yang sama pada waktu lain, maka hasilnya akan tetap sama atau 

relatif sama.  

Dalam penelitian ini, pengukuran reliabilitasnya dilakukan dengan rumus 

Alpha, yaitu: 

t

b

k

k
r

2

2

11
1

)1(
 

Keterangan: 

r 11  : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan  

b
2

: jumlah varian butir 

t
2

 : varian total 

(Arikunto,2006:196) 

 

3.9 Hasil Uji Coba Instrumen  

3.9.1 Uji Validitas Instrumen Skala Motivasi Belajar 

Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan rumus 

product moment dengan taraf signifikan 5% di dapat rtabel = 0,329. Item soal 

dikatakan valid jika rhitung > 0,329. Hasil uji coba dari 50 item skala motivasi 

belajar yang diajukan terhadap 36 responden diperoleh 35 item yang valid 

sedangkan item yang tidak valid berjumlah 15. 15 item yaitu tidak valid tersebut 

yaitu item 5, 10, 13, 17, 22, 30, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 48. Butir instrumen yang 

tidak valid tersebut kemudian diperbaiki untuk digunakan kembali karena dirasa 
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item yang valid jumlahnya sedikit sehingga jumlah item yang digunakan untuk 

mengukur tingkat motivasi belajar siswa jumlahnya tetap 50 item. 

 

3.9.2 Uji Reliabilitas Instrument Skala Motivasi Belajar 

Setelah dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha dari 

36 responden dengan taraf signifikansi 5%, dapat diketahui bahwa instrumen 

skala motivasi belajar sudah reliabel. Hal itu dapat dibuktikan dari hasil pengujian 

reliabilitis bahwa r11 > r tabel, yaitu 0,88> 0,329. 

 

3.10 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan 

kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang berupa 

angka hasil dari skala motivasi belajar setelah pemberian tindakan pada setiap 

siklusnya. Kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif 

prosentase, statistik deskriptif yang menyajikan data dalam bentuk data 

presentase. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono 2010:207). Analisis kuantitatif 

digunakan untuk menganalisis data yang berupa angka yaitu hasil dari skala 

motivasi belajar. Pemberian skala dilakukan melalui pre test  dan post test.  

Adapun rumus dari deskriptif prosentse adalah, sebagai berikut: 

 

% = nilai prosentase/hasil 
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n = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah skor yang diharapkan  (Ali 1985:184). 

Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data berkaitan 

dengan meningkatnya motivasi belajar kemudian dideskripsikan. Analisis 

deskriftif/kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengetahui gambaran 

peningkatan motivasi belajar siswa underachiever melalui layanan bimbingan 

kelompok. 
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BAB 4 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian disertai hasil analisis dan 

pembahasan tentang meningkatkan motivasi belajar siswa underachiever melalui 

layanan bimbingan kelompok pada kelas VA di SD Negeri Pekunden Semarang. 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, di bawah ini dipaparkan 

hasil penelitian secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian secara kualitatif 

meliputi analisis hasil pengamatan selama proses layanan bimbingan kelompok. 

Sedangkan secara kuantitatif meliputi hasil analisis deskriptif prosentase terhadap 

skala motivasi belajar, yaitu gambaran motivasi belajar siswa kelas VA pada 

kondisi awal sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (Pre Tes), 

tehnik pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, gambaran motivasi belajar 

partisipan selama mendapatkan layanan bimbingan kelompok siklus 1 (Post-Test 

1) dan siklus 2 (Post-Test 2), serta gambaran motivasi belajar partisipan sesudah 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok siklus 1 (Post-Test 1) dan siklus 2 

(Post-Test 2). 
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4.1.1 Gambaran Kondisi Awal Motivasi Belajar Siswa Kelas VA dan Siswa 

Underachiever Sebelum Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok 

SD Negeri Pekunden merupakan SD percontohan kota Semarang yang 

ditunjuk sebagai SD Negeri untuk melaksanakan sekolah inklusi. Namun karena 

keterbatasan alat dan tenaga professional untuk mengajar siswa berkebutuhan 

khusus yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, maka SD Negeri 

Pekunden melaksanakan sekolah inklusi dengan menerima siswa berkebutuhan 

khusus yang mengalami gangguan belajar, seperti lambat belajar dan 

underachiever.  

Subjek penelitian tindakan bimbingan dan konseling (PTBK) ini adalah 10 

orang siswa kelas VA yang terdiri atas 7 siswa yang tergolong underachiever dan 

3 siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi berdasarkan analisis skala motivasi 

belajar yang dilakukan peneliti. Hal ini dilakukan agar subjek penelitian homogen 

dan juga heterogen. Homogen karena subjek penelitian berada dalam satu tingkat 

pendidikan yang sama, dan heterogen karena motivasi belajar subjek penelitian 

yang beragam.  

Setelah ditentukan kriteria subjek penelitian, peneliti melakukan pre-test 

untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa kelas VA. Berdasarkan hasil 

analisis dari skala motivasi belajar tersebut, diketahui bahwa memang benar siswa 

yang termasuk dalam daftar siswa berkebutuhan khusus memiliki motivasi yang 

rendah. Oleh karena itu siswa-siswa tersebut diambil sebagai subjek penelitian, 

dan ditambah dengan 3 siswa teratas yang memiliki motivasi belajar sangat tinggi 

dan tinggi. Siswa-siswa yang dimaksud adalah R-02, R-06, R-09, R-16, R-24, R-

25, R-36 (underachiever) dan R-10, R-22, R-29 (siswa motivasi tertinggi) 
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Berikut adalah hasil pre-test secara keseluruhan siswa kelas VA SD 

Negeri Pekunden Semarang dari skala motivasi belajar yang dilaksanakan pada 

hari Sabtu, 23 Februari 2013. 

Tabel 4.1 Hasil Persentase Seluruh Siswa Kelas VA 

No Interval Persentase Frekuensi % Kriteria 

1 85%  %  100% 3 7.5 Sangat Tinggi 

2 70%  %  85% 14 35 Tinggi 

3 55%  %  70% 16 40 Sedang 

4 40%  %  55% 5 13 Rendah 

5 25%  %  40% 1 2.5 Sangat Rendah 

Berdasarkan tabel persentase hasil perhitungan skala motivasi belajar di 

atas, dapat diketahui bahwa motivasi belajar siswa SD Negeri Pekunden kelas VA 

masih ada beberapa anak yang memiliki motiivasi belajar rendah bahkan sangat 

rendah. Dari analisis persentase kondisi awal tersebut diperoleh secara 

keseluruhan kelas VA memiliki rata-rata motivasi belajar sebesar 67.96 % dengan 

kriteria sedang. Adapun rincian jumalah siswa dalam kriteria yaitu 3 siswa yang 

mendapatkan kategori sangat tinggi dengan persentase 7.5%, 14 orang siswa yang 

mendapatkan kategori tinggi dengan persentase 35%, 16 orang siswa yang 

mendapatkan kategori sedang dengan persentase 40%, 5 orang siswa 

mendapatkan kategori rendah dengan persentase 13%, serta 1 orang siswa yang 

mendapatkan kriteria sangat rendah dengan persentase 2.5%.  

Hasil analisis deskriptif persentase seluruh siswa kelas VA dapat disajikan 

dalam bentuk grafik untuk melihat tingkat hasil presentase, yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik Hasil Persentase Seluruh Siswa Kelas VA 

Sedangkan kondisi awal motivasi belajar khusus siswa yang termasuk 

dalam underachiever secara rinci adalah sebagai berikut: R-02 memiliki tingkat 

motivasi sebesar 53.5 % dengan kriteria rendah, R-06 dengan tingkat motivasi 

belajar sebesar 49.5% kriteria rendah, R-09 dengan tingkat motivasi belajar 48.5% 

kriteria rendah, R-16 dengan tingkat motivasi belajar 39.5% kriteria sangat 

rendah, R-24 dengan tingkat motivasi belajar 49% kriteria rendah, R-25 dengan 

tingkat motivasi belajar 49.5% kriteria rendah, dan R-36 dengan tingkat motivasi 

belajar 51.5% kriteria rendah. 
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Gambar 4.2 Grafik Persentase Motivasi Belajar Siswa Underachiever 

 

4.1.2 Gambaran Motivasi Belajar Siswa Underachiever Selama Mendapat 

Layanan Bimbingan Kelompok 

4.1.2.1 Teknik Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Siklus 1 

Berdasarkan hasil diagnosis kondisi awal yang menunjukan bahwa siswa 

underachiever memiliki motivasi belajar yang rendah maka peneliti bersama 

kolabolator  memberikan tindakan kepada siswa yang tergolong underachiever 

dan beberapa siswa yang memiliki motivasi belajar sangat tinggi berupa layanan 

bimbingan kelompok. Pemberian layanan bimbingan kelompok menggunakan 

media visual sebagai alat bantu. Pemberian tindakan diberikan sebanyak dua 

siklus terhadap partisipan yang berjumlah 10 siswa. Teknik pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok tiap siklus terdiri dari perencanaan (Planning), tindakan 

(Action), pengamatan (Observation), refleksi (Reflection). Untuk mengetahui 

pelaksanaan layanan dan hasil dari layanan bimbingan kelompok pada siswa 

underachiever digunakan alat bantu berupa instrumen skala motivasi belajar dan 

observasi. Dari tahapan-tahapan siklus 1 tersebut dapat dijelaskan secara jelas, 

sebagai berikut: 
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4.1.2.1.1 Perencanaan (Planning) 

Berdasarkan diagnosis kondisi awal guru pamong, peneliti bersama 

kolaborator merencanakan pemberian tindakan berupa layanan bimbingan 

kelompok pada siklus 1 dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan 

hasil layanan kelompok khususnya layanan bimbingan kelompok . Adapun 

rencana pemberian tindakan tersebut, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Rencana Tindakan Siklus 1 

Pertemuan Waktu  Kelas  Kegiatan 

Pertemuan 1 50 Menit VA  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan metode ceramah dan 

diskusi 

 Menyiapkan materi layanan yaitu 

menumbuhkan semangat belajar 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar bimbingan 

kelompok, laiseg 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Pertemuan 2 50 Menit VA  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan metode ceramah dan 

diskusi 

 Menyiapkan materi layanan yaitu 

kemandirian belajar 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar bimbingan 

kelompok, laiseg 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Pertemuan 3 60 Menit VIII B  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan metode ceramah dan 

diskusi 

 Menyiapkan materi layanan yaitu 

lingkungan belajar 

 Menyiapkan kelengkapan administrasi 

berupa alat tulis, daftar bimbingan 

kelompok, laiseg, skala motivasi belajar 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

 Post-test 1 
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4.1.2.1.2 Tindakan (Action) 

Pada tahapan ini, peneliti melaksanakan rencanan tindakan layanan 

bimbingan kelompok sesuai prosedur dan perencanaan yang dilakukan oleh 

peneliti dan kolaborator sehingga penelitian tindakan dilaksanakan sebanyak tiga 

kali pertemuan setiap siklusnya, tiap kali pertemuan peneliti memberi materi 

layanan dengan pertemuan terakhir ditambah  pengisian post-test 1 berupa skala 

motivasi belajar oleh partisipan. Secara lebih rinci pelaksanaan tindakan tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pertemuan 1 

Hari, Tanggal, Waktu : Senin, 25 Februari 2013 

Materi Layanan  : Menumbuhkan Semangat Belajar 

Tempat Layanan  : Ruang aula 

Pada pertemuan pertama pemimpin kelompok menekankan pada tahap 

permulaan dengan saling memperkenalkan diri dan memberikan penjelasan 

mengenai kegiatan bimbingan kelompok. Pada tahap awal ini pemimpin 

kelompok dan anggota kelompok saling memberikan pertanyaan untuk saling 

mengenal satu sama lain. Pemimpin kelompok melakukan variasi dalam tahap 

peralihan dengan memberikan permainan “tiga dot”. Permainan tersebut 

merupakan permainan santai, lucu, dan mengundang tawa agar anggota 

kelompok merasa nyaman dan tidak tegang.  

Dalam tahap kegiatan topik yang dibahas adalah “menumbuhkan semangat 

belajar”. Pemberian topik tersebut bertujuan untuk menumbuhkan semangat 

belajar dalam diri siswa serta mengetahui seberapa besar semangat belajar 
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anggota kelompok dan menumbuhkannya. Selama kegiatan berlangsung 

anggota kelompok masih belum bisa mengikuti dengan baik, belum dapat 

memperhatikan orang lain berbicara.. Dalam tahap pengakhiran pemimpin 

kelompok menyampaikan hasil kesimpulan dari tahap kegiatan yang telah 

dilakukan dan menginformasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok 

lanjutan yang akan segera dilaksanakan. 

Pada pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang pertama, dinamika 

kelompok belum tercipta dengan baik karena masih ada sanggota kelompok 

yang mengobrol sendiri dan tidak memperhatikan jalannya kegiatan 

bimbingan kelompok secara utuh.. Pemahaman anggota kelompok tentang 

topik yang dibahas juga dirasa masih kurang.. Anggota kelompok merasa 

sangat tertarik untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. 

Dalam tahap pengakhiran pemimpin kelompok menyampaikan hasil 

kesimpulan dari tahap kegiatan yang telah dilakukan dan menginformasikan 

pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan yang akan segera 

dilaksanakan. 

2. Pertemuan 2 

Hari, Tanggal, Waktu : Selasa, 26 Februari 2013 

Materi Layanan  : Kemandirian Belajar 

Tempat Layanan  : Ruang aula 

Pemberian materi dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. 

Pada pertemuan kedua ini peneliti melaksanakan layanan bimbingan 

kelompok dengan topik tugas kemandirian belajar. Kegiatan ini diawali 
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dengan ucapan salam dan sapaan kepada para anggota kelompok dan 

dilanjutkan dengan menjelaskan pengertian, tujuan, manfaat serta asas-asas 

layanan bimbingan kelompok kemudian memberikan permainan barisan 

berurutan agar anggota kelompok merasa senang dan tidak tegang selama 

mengikuti layanan bimbingan kelompok ini.  

Masuk pada tahap kegiatan pemimpin kelompok memberitahukan pada 

anggota kelompok topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah 

kemandirian belajar. selama kegiatan berlangsung anggota kelompok cukup 

baik mengikuti jalannya bimbingan kelompok. Ada beberapa anggota 

kelompok yang sudah mulai mau mengemukakan pendapatnya. 

Pada pelaksanaan layanan bimbingan kelompok yang kedua, dinamika 

kelompok sudah lebih baik jika dibandingkan dengan pelaksanaan bimbingan 

kelompok yang pertama karena siswa sudah mulai berinteraksi secara positif. 

Pemahaman anggota kelompok tentang topik yang dibahas juga dirasa sudah 

cukup baik. Anggota kelompok merasa sangat tertarik untuk melakukan 

kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya. Dalam tahap pengakhiran 

pemimpin kelompok menyampaikan hasil kesimpulan dari tahap kegiatan 

yang telah dilakukan dan menginformasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok lanjutan yang akan segera dilaksanakan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

73 

3. Pertemuan 3 

Hari, Tanggal, Waktu : Rabu, 27 Februari 2013 

Materi Layanan  : Lingkungan Belajar 

Tempat Layanan  : Ruang aula 

Pada tahap permulaan, pemimpin kelompok masih menjelaskan 

pengertian, tujuan, manfaat serta asas-asas layanan bimbingan kelompok. Hal 

ini bertujuan agar anggota kelompok semakin paham mengenai kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. Pemimpin kelompok melakukan variasi 

sebelum ke tahap peralihan, yaitu dengan memberikan permainan kapal 

karam. Pemberian permainan tersebut bertujuan untuk memunculkan 

dinamika kelompok, agar anggota kelompok menunjukkan keakraban. Setelah 

dirasa suasana kelompok menjadi kondusif untuk melakukan layanan 

bimbingan kelompok maka pemimpin kelompok mengarahkan anggota 

kelompok supaya fokus pada kegiatan. Pada tahap peralihan, pemimpin 

kelompok menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk masuk pada tahap 

kegiatan. Semua anggota kelompok menjawab dengan bersemangat untuk 

melanjutkan kegiatan. 

Pada tahap kegiatan, topik yang dibahas yaitu lingkungan belajar. Tujuan 

dari pembahasan topik ini, yaitu agar anggota kelompok mengetahui 

lingkungan belajar yang baik untuk dirinya dan dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan belajar.  

Proses pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada pertemuan ketiga, 

dinamika kelompok yang diharapkan sudah muncul dan berkembang cukup 
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baik. Hampir semua anggota sudah aktif dan lebih terbuka dalam berpendapat, 

ada satu siswa yang cukup susahdiatur yaitu R-16. Pemahaman anggota 

kelompok mengenai lingkungan belajar sudah cukup, terlihat dari 

penyimpulan yang dikemukakan anggota kelompok.  

Dalam tahap pengakhiran pemimpin kelompok menyampaikan hasil 

kesimpulan dari tahap kegiatan yang telah dilakukan dan meminta anggota 

kelompok untuk mengisi skala motivasi belajar (pre-test 1) guna mengetahui 

tingkat motivasi belajar anggota kelompok khususny yang tergolong 

underachiever selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok siklus 1. 

 

4.1.2.1.3 Pengamatan (Observation) 

Tahap pengamatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tindakan 

layanan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik dan mengamati 

perubahan yang terjadi pada anggota kelompok. Tahap ini juga dilakukan oleh 

peneliti sebagai tindak lanjut dari proses layanan bimbingan kelompok yang telah 

selesai dilakukan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap 

anggota kelompok selama proses layanan bimbingan kelompok secara 

keseluruhan.  

Pengamatan terhadap anggota kelompok pada saat layanan bimbingan 

kelompok dilakukan oleh peneliti (pemimpin kelompok) dan kolabolator (guru 

pamong dan teman sejawat). Adapun hasil pengamatan perkembangan motivasi 

belajar dapat dilihat dalam  tabel hasil pengamatan perkembangan tingkat 

motivasi belajar siswa underachiever kelas VA SD Negeri Pekunden Semarang 

pada proses layanan bimbingan kelompok pada siklus 1.  
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Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Proses Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siklus 1 

Pertemuan Indikator Hasil Pencapaian Tiap Indikator 

I a. tekun menghadapi 

tugas 

b. ulet menghadapi 

kesulitan 

c. senang mencari 

dan memecahkan 

soal-soal 

Siswa lebih bersemangat dalam belajar 

Siswa mulai tertantang dengan tugas-

tugas yang sulit 

II Senang bekerja 

mandiri  

Siswa belajar untuk tidak mencontek 

tugas temannya 

III Lingkungan belajar  Siswa dapat menciptakan lingkungan 

belajar yang cocok dengan dirinya   

 

Berdasarkan tabel di atas, pengamatan proses dan hasil layanan bimbingan 

kelompok berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah 

direncanakan pada awal pertemuan. Sebagian anggota kelompok mengalami 

peningkatan pada indikator. 

Sedangkan berdasarkan hasil skala motivasi belajar dapat ketahui hasil 

layanan bimbingan kelompok setelah siklus 1. Adapun hasil penghitungan pada 

skala motivasi belajar setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok pada siklus 

1 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Motivasi Belajar Siswa Underachiever Setelah Mendapatkan Layanan 

Bimbingan Kelompok Pada Siklus 1 

No Kode 

Resp 

Motivasi belajar siswa 

underachiever 

 

∑ ℅ K 

1 R-02 123 61.5 S 

2 R-06 133 66.5 S 

3 R-09 133 66.5 S 

4 R-16 107 53.5 R 

5 R-24 137 68.5 S 

6 R-25 139 69.5 S 

7 R-36 140 70 S 

Rata-rata 121.43 60.71 S 
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Berdasarkan tabel di atas, hasil pemberian skala motivasi belajar pada 

anggota kelompok setelah siklus 1, maka dapat dilihat adanya peningkatan 

motivasi belajar pada siswa underachiever. Dari 7 responden underachiever, 6 

responden masuk kategori sedang, dan 1 responden masuk rendah. Untuk lebih 

jelasnya, hasil pemberian skala motivasi belajar pada anggota kelompok setelah 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok pada siklus 1 ini dapat digambarkan 

dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3 Grafik Motivasi Belajar Siswa Underachiever Setelah Mendapatkan 

Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siklus 1 

 

Adapun perbedaan tingkat motivasi belajar siswa underachiever sebelum 

dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok pada sebagian siswa kelas 

VA SD Negeri Pekunden Semarang berdasarkan hasil skala motivasi belajar, 

lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.5 Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Sebelum dan Sesudah 

Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siklus 1 

No 
Kode 

Resp 

Sebelum  Siklus 1  Peningkatan 

℅ 
∑ ℅ K ∑ ℅ K 

1 R-02 107 53.5 R 121 60.5 S 7 
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2 R-06 99 49.5 R 126 63 S 13.5 

3 R-09 97 48.5 R 122 61 S 12.5 

4 R-16 79 39.5 SR 96 48 R 8.5 

5 R-24 98 49 R 131 65.5 S 16.5 

6 R-25 99 49.5 R 117 58.5 S 9 

7 R-36 103 51.5 R 137 68.5 S 17 

Rata-rata 97.43 48.71 R 121.43 60.71 S 12 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa setelah diberikan layanan 

bimbingan kelompok, motivasi belajar siswa underachiever meningkat. tingkat 

motivasi belajar setelah siklus 1 masing-masing responden adalah R-02 sebesar 

60.5% dengan kriteria sedang, R-06 sebesar 63% dengan kriteria sedang, R-09 

sebesar 61% dengan kriteria sedang, R-16 sebesar 48% dengan kriteria rendah, R-

24 sebesar 65.5% dengan kriteria sedang, R-25 sebesar 58.5% dengan kriteria 

sedang, R-36 sebesar 68.5% dengan kriteria sedang.  

Adapun perbedaan tingkat motivasi belajar siswa underachiever sebelum 

dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok, lebih jelasnya dapat 

digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Grafik Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Sebelum 

dan Sesudah Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siklus 1 
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Berdasarkan hasil pengamatan, peningkatan motivasi belajar siswa 

underachiever terlihat dari perilaku siswa saat mendapatkan layanan bimbingan 

kelompok dan kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Siswa menunjukkan 

perkembangan yang cukup baik, terlihat beberapa siswa sudah berani 

berpendapat, berkonsentrasi, memperhatikan guru menjelaskan, mau bertanya, 

dan lebih rajin dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. 

 

4.1.2.1.4 Refleksi (Reflection) 

Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi terhadap keseluruhan 

pelaksanaan proses pemberian layanan bimbingan kelompok mulai dari 

keberhasilan, hambatan yang dihadapi beserta cara  untuk menanggulanginya. 

Tahap ini sangat berguna untuk menentukan perencanaan pada siklus berikutnya. 

Beberapa evaluasi yang dilakukan peneliti berupa: 

1. Evaluasi Proses 

Secara keseluruhan kegiatan layanan bimbingan kelompok pada siklus 1 

berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan rencana pelaksanaan tindakan 

yang telah disusun peneliti. Peneliti mengadakan layanan bimbingan kelompok 

selama kurang lebih 50 menit, karena menurut peneliti waktu ini sangat cukup 

untuk melaksanakan kegiatan, peneliti menghindari kebosanan yang dialami oleh 

anggota kelompok bila kegiatan layanan bimbingan kelompok dilakukan lebih 

lama lagi, selain itu peneliti juga menyesuaikan dengan jadwal kegiatan belajar 

mengajar di sekolah.  Perkembangan anggota kelompok pada siklus 1 ini tidak 

lepas dari adanya faktor pendukung dalam layanan bimbingan kelompok, faktor 

pendukung tersebut antara lain:  
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a. Anggota kelompok sudah antusias dalam mengikuti layanan bimbingan 

kelompok, dalam artian anggota kelompok bisa menerima kehadiran peneliti, 

anggota kelompok dengan kesungguhan hatinya bersedia mengikuti layanan 

bimbingan kelompok. 

b. Anggota kelompok dapat memahami topik yang dibahas. 

c. Anggota kelompok merasa senang mengikuti layanan bimbingan kelompok. 

d. Anggota kelompok mampu mengembangkan sikap sesuai topik yang dibahas. 

Keberhasilan yang didapat pada siklus 1 ini diharapkan akan tetap 

dipertahankan dan semakin meningkat. Namun pada siklus 1 ini peneliti juga 

sempat menemui beberapa hambatan walaupun hambatan tersebut tidak terlalu 

berakibat buruk pada hasil layanan bimbingan kelompok, hambatan serta solusi 

tersebut antara lain:   

a. Di awal proses layanan bimbingan kelompok, anggota kelompok masih 

nampak canggung dan belum leluasa untuk berpendapat. Hal ini dapat 

dimaklumi karena baru pertemuan pertama setelah lama peneliti dan pertisipan 

tidak bertemu. Pada pertemuan berikutnya peneliti terus membina hubungan 

baik dan menyampaikan kembali tentang konsep layanan bimbingan 

kelompok. 

b. Kolabolator melakukan pengamatan tidak sepenuhnya sampai kegiatan selesai, 

jadi peneliti kurang mendapatkan masukan dari kolabolator terkait dengan 

perkembangan anggota kelompok. 

c. Waktu yang kurang strategis, karena layanan bimbingan kelompok dilakukan 

pada saat jam kegiatan belajar mengajar. 
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d. Metode penyampaian materi ceramah dan diskusi membuat anggota kelompok 

cepat bosan dan kurang memperhatikan. 

e. Ruangan pelaksaan kegiatan bimbingan kelompok yang terlalu luas, sehingga 

mengakibatkan anggota kelompok mudah sekali teralihkan konsentrasinya. 

2. Evaluasi Hasil 

Pemberian tindakan berupa kegiatan layanan bimbingan kelompok 

ternyata dapat untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa underachiever. 

Hal ini terlihat terjadi perubahan perilaku siswa dan perubahan tingkat motivasi 

belajar berdasar skala psikologi. Adapun indikator motivasi belajar yang telah 

tercapai dalam siklus 1 ini yaitu:  

a. Tekun menghadapi tugas, yaitu anggota kelompok dapat mau berusaha keras 

dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

b. Ulet menghadapi kesulitan, yaitu anggota kelompok dapat dengan sabar 

mengerjakan soal-soal yang sulit..    

c. Senang mencari dan memecahkan soal, yaitu anggota kelompok mau mencoba 

menyelesaikan soal-soal yang sulit bagi dirinya. 

d. Senang bekerja mandiri, yaitu anggota kelompok berusaha tidak mencontek 

tugas temannya. 

e. Lingkungan belajar yang kondusif, yaitu anggota kelompok dapat 

mengkondisikan lingkungannya untuk belajar sesuai dengan tipe belajarnya 

masing-masing. 

Indikator yang telah tercapai pada siklus 1 diharapkan mampu 

dipertahankan dan terus dikembangkan oleh anggota kelompok, agar motivasi 
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belajar terus terjaga. Dari kelima indikator tersebut semuanya sudah tercapai 

dalam layanan bimbingan kelompok pada siklus 1. Dilihat dari hasil skala 

psikologi yang diberikan setelah siklus 1 selesai, bahwa motivasi belajar siswa 

underachiever semua anggota kelompok sudah meningkat meskipun masih dalam 

kriteria sedang. Setelah layanan bimbingan kelompok pada siklus 1, dari 10 

anggota kelompok ada 7 anggota kelompok yang termasuk dalam underachiever, 

dan 6 diantaranya masuk dalam kategori sedang, dan yang 1 masuk dalam 

kategori rendah. 

Berdasarkan diskusi antara peneliti dengan kolabolator, bahwa pemberian 

siklus 2 akan dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan. Hal ini dikarenakan 

peningkatan motivasi belajar siswa underachiever masih dalam kategori sedang, 

dan masih ada anggota kelompok yang motivasinya masih dalam kategori rendah, 

sehingga siklus 2 digunakan sebagai perbaikan dari siklus 1. Selain itu, alasan 

pemberian siklus 2 masih tiga kali pertemuan yaitu karena masih ada 4 indikator 

motivasi belajar tinggi yang belum tercapai. Tindakan yang akan dilakukan pada 

siklus 2 tidak jauh berbeda dengan siklus 1 yaitu pada saat pelaksanaan kegiatan 

bimbingan kelompok, peneliti masih menggunakan permainan sebagai 

penyemangat siswa sebelum masuk dalam tahap pembahasan. Namun, yang 

berbeda peneliti akan menggunakan media penayangan video motivasi yang 

berkaitan dengan topik. Pada siklus 2 direncanakan untuk meningkatkan indikator 

persesuaian. 
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4.1.2.2 Teknik Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok Siklus 2 

Hasil refleksi pada siklus 1 ditemukan adanya beberapa hal yang belum 

maksimal yang dijalankan oleh peneliti dalam melaksanakan perannya pada setiap 

tahapan kegiatan tindakan. Hal-hal yang kurang tersebut sekaligus menjadi 

rekomendasi perbaikan pada pelaksanaan tindakan layanan pada siklus 2.  Hasil 

perbaikan pelaksanaan tindakan  pada siklus 2 dapat dilihat pada proses hasil 

pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok yang meliputi tahap 

perencanaan (Planning), tindakan (Action), pengamatan (Observation), refleksi 

(Reflection). 

Siklus 2 dalam penelitian ini memberikan tindakan, yaitu layanan 

bimbingan kelompok dan bertujuan untuk menyempurnakan hasil siklus 1. 

Perbedaan siklus 1 dan siklus 2 terletak pada metode penyampaian materi daan 

tempat pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok. Jika pada siklus 1 

menggunakan metode ceramah dan diskusi, maka pada siklus 2 ini menggunakan 

metode video dan diskusi. Tempat pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok 

pada siklus 1 di aula, sedangkan pada siklus 2 dilaksanakan di ruang  bimbingan 

konseling. 

Pada pelaksanaan layanan bimbingan kelompok siklus 2 ini dilaksanakan 

dalam 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Berikut 

dipaparkan masing-masing tahapannya. 
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4.1.2.2.1 Perencanaan (Planning) 

Sebelum memulai tindakan pada siklus 2, peneliti terlebih dahulu 

membuat perencanaan kembali agar tindakan yang dilakukan peneliti pada siklus 

2 dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini 

adalah perencanaan yang disusun peneliti: 

Tabel 4.6 Rencana Tindakan Siklus 2 

Pertemuan Waktu  Kegiatan 

Pertemuan 4 50 Menit  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan media visual berupa video yang 

berhungan dengan kepercayaan diri 

 Menyiapkan metode video dan diskusi  

 Menyiapkan kelengkapan administrasi berupa alat 

tulis, daftar hadir siswa 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Pertemuan 6 50 Menit  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan media visual berupa video motivasi 

yang berjudul jejak perjalanan mahasiswa IPB 

 Menyiapkan metode video dan diskusi  

 Menyiapkan kelengkapan administrasi berupa alat 

tulis, daftar hadir siswa 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

Pertemuan 7 60 Menit  Menyiapkan Satuan Layanan (SATLAN) 

 Menyiapkan media visual berupa video kreativitas 

 Menyiapkan metode video dan diskusi  

 Menyiapkan kelengkapan administrasi berupa alat 

tulis, daftar hadir siswa, skala motivasi belajar 

 Menyiapkan alat bantu dokumentasi 

 Post-Test 2 

 

Selain perencanaan tabel diatas, peneliti juga melakukan perencanaan 

dengan perbaikan pada kondisi ruang pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok, 

yang semula bertempat di ruang aula menjadi bertempat di ruang bimbingan 

konseling. Hal ini dipilih berdasarkan refleksi dari siklus 1 yang bertempat di aula 

dirasa ruangan yang cukup besar mengakibatkan perhatiananggota kelompok 

mudah teralihkan dan tidak terkondisi dengan baik. Dengan berpindah ke ruang 
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bimbingan konseling yang lebih sempit, diharapkan anggota kelompok dapat lebih 

terkondisi dan berfokus pada kegiatan bimbingan kelompok yang sedang 

berlangsung.   

 

4.1.2.2.2 Tindakan (Action) 

Pada tahap tindakan ini, peneliti melaksanakan tindakan layanan 

bimbingan kelompok sesuai dengan tahapan layanan bimbingan kelompok. Tahap 

tindakan pada siklus 2 ini dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan. Masing-

masing pertemuan dilakukan satu kali layanan bimbingan kelompok topik tugas. 

Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pertemuan 4 

Hari, Tanggal, Waktu : Kamis, 28 Februari 2013 

Materi Layanan  : Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi 

Akademik Siswa 

Tempat Layanan  : Ruang bimbingan konseling 

Pada tahap permulaan, pemimpin kelompok menjelaskan sekilas tentang 

pengertian, tujuan, manfaat serta asas-asas layanan bimbingan kelompok. Hal 

ini dilakukan dengan maksud agar anggota kelompok semakin paham 

mengenai kegiatan layanan bimbingan kelompok yang dibahas. Kemudian 

pemimpin kelompok memberikan permainan kata berantai. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan semangat pada anggota kelompok dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok. Pada tahap peralihan, anggota kelompok sangat 

antusias dan siap untuk melanjutkan ke tahap kegiatan. 
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Pada tahap kegiatan, topik yang dibahas yaitu pengaruh kepercayaan diri 

terhadap prestasi akademik siswa. Tujuan dari pembahasan topik ini yaitu 

untuk menanamkan rasa percaya diri dalam belajar kepada anggota kelompok. 

Pada kegiatan ini pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok 

tentang kepercayaan diri. Selanjutnya pemimpin kelompok menayangkan video 

motivasi yang berkaitan dengan kepercayaan diri kepada para anggota 

kelompok. Anggota kelompok terlihat sangat antusias dalam memperhatikan 

tayangan tersebut. Setelah tayangan selesai maka pemimpin kelompok 

menanyakan kepada anggota kelompok mengenai apa yang dapat dipahami 

anggota kelompok pada video tersebut. Dalam tahap ini terlihat semua anggota 

kelompok aktif dan mampu berpendapat. Pada tahap pengakhiran pemimpin 

kelompok menanyakan pada anggota kelompok apa yang telah diperoleh dari 

pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok pada pertemuan ini. 

Selanjutnya memberikan kesimpulan dari topik yang telah dibahas yaitu 

tentang sikap kepercayaan diri dalam belajar. 

Pada proses pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada pertemuan 

ini, dinamika kelompok sudah nampak dengan sangat baik. Semua anggota 

kelompok sudah aktif untuk berpendapat. Pemahaman anggota kelompok 

mengenai sikap toleransi sudah baik. Pada pertemuan terakhir pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok, dinamika kelompok sudah nampak dengan 

sangat baik. Antusias anggota kelompok sangat tinggi, terlihat dari berbagai 

pendapat yang bervariasi. Selama tahap kegiatan anggota kelompok mampu 

bertukar pendapat dengan baik dan memberikan tanggapan secara positif.  
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2. Pertemuan 5 

Hari, Tanggal, Waktu : Jumat, 1 Maret 2013 

Materi Layanan  : Motivasi Belajar 

Tempat Layanan  : Ruang bimbingan konseling 

Pada tahap permulaan, pemimpin kelompok masih menjelaskan 

pengertian, tujuan, manfaat, serta asas-asas layanan bimbingan kelompok. Hal 

ini dilakukan dengan maksud agar anggota kelompok semakin paham 

mengenai kegiatan layanan bimbingan kelompok yang dibahas. Kemudian 

pemimpin kelompok memberikan permainan keluarga binatang. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan semangat pada anggota kelompok dalam 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok.  

Pada tahap kegiatan, topik yang dibahas yaitu motivasi belajar. Tujuan 

dari pembahasan topik ini, yaitu untuk memberikan pemahaman dan 

mengembangkan kepada anggota kelompok mengenai pentingnya memiliki 

hasrat dan keinginan untuk berhasil dan dorongan terhadap kebutuhan belajar. 

Pada kegiatan ini pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok 

tentang pengertian motivasi belajar. Kemudian pemimpin kelompok 

menayangkan sebuah video motivasi yang berjudul jejak perjalanan 

mahasiswa IPB. Anggota kelompok terlihat sangat antusias dalam 

memperhatikan tayangan tersebut. Setelah tayangan selesai maka pemimpin 

kelompok menanyakan kepada anggota kelompok mengenai apa yang dapat 

dipahami anggota kelompok pada video tersebut. Dalam tahap ini terlihat 

semua anggota kelompok aktif dan mampu berpendapat. Pada tahap 
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pengakhiran pemimpin kelompok menanyakan pada anggota kelompok apa 

yang telah diperoleh dari pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

pada pertemuan ini. Selanjutnya memberikan kesimpulan dari topik yang telah 

dibahas yaitu tentang motivasi belajar. 

Pada proses pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada pertemuan 

ini, dinamika kelompok sudah nampak dengan sangat baik. Semua anggota 

kelompok sudah aktif untuk berpendapat. Suasana mulai terkondisi dan 

perhatian anggota kelompok terpusat pada kegiatan bimbingan kelompok. 

Pemahaman anggota kelompok mengenai sikap toleransi sudah baik. Pada 

pertemuan terakhir pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, dinamika 

kelompok sudah nampak dengan sangat baik. Antusias anggota kelompok 

sangat tinggi, terlihat dari berbagai anggota kelompok yang berebut untuk 

mengemukakan pendapat. 

3. Pertemuan 6 

Hari, Tanggal, Waktu : Sabtu, 2 Maret 2013 

Materi Layanan  : Kreativitas 

Tempat Layanan  : Ruang bimbingan konseling 

Pada tahap permulaan, pemimpin kelompok masih menjelaskan 

pengertian, tujuan, manfaat, serta asas-asas layanan bimbingan kelompok. Hal 

ini dilakukan dengan maksud agar anggota kelompok semakin paham 

mengenai kegiatan layanan bimbingan kelompok yang dibahas. Kemudian 

pemimpin kelompok memberikan permainan membuat menara. Hal ini 
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bertujuan untuk memberikan semangat pada anggota kelompok dalam 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok.  

Pada tahap kegiatan, topik yang dibahas yaitu kreativitas dalam belajar. 

Tujuan dari pembahasan topik ini, yaitu untuk memberikan pemahaman dan 

mengembangkan anggota kelompok mengenai pentingnya kreativitas belajar 

agar kegiatan belajar tidak membosankan. Pada kegiatan ini pemimpin 

kelompok menayangkan sebuah video motivasi yang berjudul kreativitas 1 

dan kreativitas 2. Anggota kelompok terlihat sangat antusias dalam 

memperhatikan tayangan tersebut. Setelah tayangan selesai maka pemimpin 

kelompok menanyakan kepada anggota kelompok mengenai apa yang dapat 

dipahami anggota kelompok pada video tersebut. Dalam tahap ini terlihat 

semua anggota kelompok aktif dan mampu berpendapat. Pada tahap 

pengakhiran pemimpin kelompok menanyakan pada anggota kelompok apa 

yang telah diperoleh dari pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

pada pertemuan ini. Selanjutnya memberikan kesimpulan dari topik yang telah 

dibahas yaitu tentang kreativitas. 

Pada proses pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada pertemuan 

ini, dinamika kelompok sudah nampak dengan sangat baik. Semua anggota 

kelompok sudah aktif untuk berpendapat. Suasana mulai terkondisi dan 

perhatian anggota kelompok terpusat pada kegiatan bimbingan kelompok. 

Pemahaman anggota kelompok mengenai sikap toleransi sudah baik. Pada 

pertemuan terakhir pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, dinamika 

kelompok sudah nampak dengan sangat baik. Antusias anggota kelompok 
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sangat tinggi, terlihat dari berbagai anggota kelompok yang berebut untuk 

mengemukakan pendapat. 

Setelah kegiatan bimbingan kelompok diakhiri, peneliti meminta anggota 

kelompok untuk mengisi skala motivasi belajar, guna mengetahui tingkat 

motivasi belajar anggota kelompok setelah dilaksanakannya siklus 2 (post-

test2)  

 

4.1.2.2.3 Pengamatan (Observation) 

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tindakan layanan 

bimbingan kelompok dapat berjalan dengan baik. Tahap ini dilakukan 

pengamatan proses dan hasil dari pemberian tindakan layanan bimbingan 

kelompok. Selain itu, tahap ini juga dilakukan peneliti sebagai tindak lanjut dari 

proses layanan bimbingan kelompok yang telah selesai dilakukan. Pada tahap ini, 

peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa selama mengikuti layanan 

bimbingan kelompok secara keseluruhan.  

 

Tabel 4.7 Hasil Pengamatan Proses Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siklus 2 

Pertemuan Indikator Hasil Pencapaian Tiap Indikator 

IV percaya pada hal 

yang diyakini  

Tumbuhnya kepercayaan diri pada anggota 

kelompok yang ditunjukkan dengan ketidak 

ragu-raguannya mengemukakan pendapatnya 

V a. adanya hasrat 

dan keinginan 

berhasil 

b. adanya 

dorongan dan 

kebutuhan 

dalam belajar 

Munculnya motivasi anggota kelompok dalam 

belajar, hal ini ditunjukkan dengan 

pengumukakaan anggota akan lebih rajin lagi 

dalam belajar agar mencapai cita-citanya 

VI Adanya kegiatan 

yang menarik 

Adanya niatan siswa  untuk memvariasi cara 

belajar mereka agar tidak membosankan. 
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dalam belajar 

(variasi dalam 

belajar) 

misalnya, dengan menberi coretan warna warni 

pada rangkuman yang dirasa penting 

 

Berdasarkan skala motivasi belajar dapat diketahui hasil layanan 

bimbingan kelompok setelah siklus 2. Adapun perbedaan hasil perhitungan skala 

motivasi belajar setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok pada siklus 1 dan 

siklus 2 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.8 Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Sesudah 

Mendapatkan Layanan Bimbingam Kelompok Pada Siklus 1 dan Siklus 2 

No Kode 

Resp 

Siklus 1 Siklus 2 Peningkatan  

℅ 

  ∑ ℅ K ∑ ℅ K  

1 R-02 123 61.5 S 151 75.5 T 14 

2 R-06 133 66.5 S 150 75 T 8.5 

3 R-09 133 66.5 S 149 74.5 T 8 

4 R-16 107 53.5 R 142 71 T 17.5 

5 R-24 137 68.5 S 152 76 T 7.5 

6 R-25 139 69.5 S 151 75.5 T 6 

7 R-36 140 70 S 175 87.5 ST 17.5 

Rata-rata 121.43 60.71 S 158 79 T 18.21 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh peningkatan motivasi belajar siswa 

underachiever setelah  layanan bimbingan kelompok pada siklus 2 dengan rata-

rata 18.21%. Dari 7 anggota kelompok yang tergolong dalam underachiever pada 

siklus 2 ini. Dengan masing masing responden memiliki tingkat motivasi belajar  

sebagai berikut: R-02 sebesar 75.5% dengan kriteria tinggi, R-06 sebesar 75% 

dengan kriteria tinggi, R-09 sebesar 74.5% dengan kriteria tinggi, R-16 sebesar 

71% dengan kriteria tinggi, R-24 sebesar 76% dengan kriteria tinggi, R-25 sebesar 

75.5% dengan kriteria tinggi, R-36 sebesar sebesar 87.5% dengan kriteria sangat 

tinggi. 
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Untuk lebih jelasnya perbedaan tingkat motivasi belajar pada siswa 

underachiever setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok pada siklus 1 

dan siklus 2 ini dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 Grafik Perbedaan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Hasil Siklus 

1 dan Siklus 2 

 

 

4.1.2.2.4 Refleksi (Reflektion) 

Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi terhadap keseluruhan 

pelaksanaan proses pemberian layanan bimbingan kelompok mulai dari 

keberhasilan, hambatan yang dihadapi beserta cara untuk menanggulanginya. 

Beberapa evaluasi yang dilakukan peneliti berupa: 

1. Evaluasi Proses 

Secara keseluruhan proses pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada 

siklus kedua berjalan baik dan lancar serta berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah disusun peneliti. Peneliti mengadakan layanan bimbingan kelompok 
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selama kurang lebih 50 menit. Waktu 50 menit ini oleh peneliti sangat cukup 

untuk mengadakan satu kali pertemuan layanan bimbingan kelompok, peneliti 

menghindari kebosanan yang akan dialami oleh anggota kelompok bila layanan 

bimbingan kelompok dilakukan lebih lama lagi, selain itu jumlah waktu 

layanan bimbingan kelompok disesuaikan dengan kebutuhan anggota 

kelompok, bila dirasa cukup atau kurang peneliti akan bersikap fleksibel pada 

anggota kelompok. Pada siklus 2 ini, peneliti video motivasi sebagai bahan 

materi yang nantinya akan didiskusikan bersama. Pertimbangan dari dipilihnya 

metode video agar lebih menarik dalam pembahasan dan agar anggota 

kelompok mempunyai motivasi yang lebih tinggi. Keberhasilan yang didapat 

dari siklus 2 ini cukup bagus, karena seluruh indikator dari motivasi belajar 

tinggi  telah tercapai. 

Perkembangan anggota kelompok pada siklus 2 ini tidak lepas dari adanya 

faktor pendukung dalam bimbingan kelompok, faktor pendukung tersebut 

antara lain: 

a. Anggota kelompok sangat antusias dalam mengikuti proses bimbingan 

kelompok. 

b. Anggota kelompok yang ikut serta aktif dalam kegiatan bimbingan 

kelompok. 

c. Guru kelas VA yang memberikan pengarahan pada peneliti 

d. Teman sejawat dengan senang hati bersedia melakukan pengamatan pada 

anggota kelompok dan juga peneliti. 
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Namun adapula faktor penghambat yang dihadapi peneliti pada siklus 2, 

antara lain: 

a. Peneliti harus benar-benar bisa membuat suasana tidak membosankan, 

karena layanan bimbingan kelompok yang dilakukan berturut-turut selama 

seminggu. 

b. Keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak sekolah kepada peneliti 

untuk melaksanakan penelitian ini. 

Dari keseluruhan hambatan tersebut tidak terlalu memberikan pengaruh 

besar pada peneliti, terutama dalam kegiatan kelompoknya. 

2. Evaluasi Hasil 

Setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus 2, peneliti 

memberikan materi sesuai dengan indikator motivasi belajar tingggi yang 

belum dilaksanakan pada siklus 1. Tingkat keberhasilan yang didapat dari 

siklus 2 ini cukup bagus, hal ini ditunjukkan pada persentase peningkatan dari 

silkus 1 ke siklus 2 yang lebih besar jika dibandingkan dengan persentase 

peningkatan dari kondisi awal ke siklus 1. 

Adapun indikator motivasi belajar yang telah tercapai dalam siklus 2 ini 

yaitu:  

a. Percaya pada hal yang diyakini, yaitu anggota kelompok memiliki 

kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapatnya, tidak ragu-ragu. 

b. Adanya hasrat dan keinginan berhasil, yaitu tumbuhnya rasa keinginan 

untuk menjadi rangking 1 dikelasnya. 
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c. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, yaitu anggota kelompok 

memiliki cita-cita sebagai pendorong dalam mereka belajar. 

d. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar (variasi dalam aktivitas 

belajar), yaitu anggota kelompok berinisiatif untuk merubah ruang belajar 

mereka dan membuat catatan-catatan yang menarik. 

 

4.1.3 Gambaran Motivasi Belajar Siswa Underachiever Setelah Mendapat 

Layanan Bimbingan Kelompok   

Mengacu pada tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran tingkat 

motivasi belajar siswa underachiever di SD Negeri Pekunden Semarang 

khususnya kelas VA setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok. Maka 

akan dipaparkan mengenai gambaran motivasi belajar siswa underachiever pada 

kondisi awal sebelum diberikan tindakan layanan bimbingan kelompok, siklus 1 

dan siklus 2 setelah diberikan tindakan layanan bimbingan kelompok.  

Tabel presentase per responden dengan perbedaan persentase setelah 

tindakan siklus 1 dan setelah tindakan siklus 2. Secara lengkap dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Persentase Motivasi Belajar Siswa Underachiever Setelah 

Tindakan Layanan Bimbingan Kelompok Siklus 1 dan Siklus 2   

No 
Kode 

Resp 

Sebelum  Sesudah Siklus 1  Sesudah Siklus 2 

∑ ℅ K ∑ ℅ K ∑ ℅ K 

1 R-02 107 53.5 R 121 60.5 S 151 75.5 T 

2 R-06 99 49.5 R 126 63 S 150 75 T 

3 R-09 97 48.5 R 122 61 S 149 74.5 T 

4 R-16 79 39.5 SR 96 48 R 142 71 T 

5 R-24 98 49 R 131 65.5 S 152 76 T 

6 R-25 99 49.5 R 117 58.5 S 151 75.5 T 

7 R-36 103 51.5 R 137 68.5 S 175 87.5 ST 

Rata-rata 97.43 48.71 R 121.43 60.71 S 158 79 T 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi perubahan yang 

signifikan pada persentase motivasi belajar siswa underachiever dari kondisi awal 

ke siklus 1 dan ke siklus 2. terlihat dari nilai rata-rata dari kondisi awal sebesar 

48.71 % dengan kriteria rendah, kemudian setelah dilakukan silkus 1 meningkat 

menjadi 60.71% dengan kriteria sedang, dengan kata lain dari kondisi awal ke 

siklus 1 mengalami peningkatan sebesar 12% . Kemudian dari siklus 1 sebesar 

60.71% dengan kriteria sedang ke siklus 2 meningkat menjadi 79% dengan 

kriteria tinggi, maka dari siklus 1 ke siklus 2 mengalami peningkatan sebesar 

18.29%. Besar persentase peningkatan motivasi belajar siswa underachiever lebih 

tinggi terjadi pada siklus 1 ke siklus 2 dibandingkan dengan besar peningkatan 

dari kondisi awal ke siklus 1, hal ini berarti dalam pelaksanaan siklus 2 lebih tepat 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa underachiever kelas VA di SD Negeri 

Pekunden Semarang. Peningkatan total dari kondisi awal ke siklus 2 sebesar 

30.29% 

Untuk lebih jelasnya peningkatan motivasi belajar siswa underachiever 

pada siswa kelas VA SD Negeri Pekunden Semarang dari kondisi awal sampai 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok pada siklus 1 dan siklus 2 ini dapat 

digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut: 
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Gambar 4.6 Grafik Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Dari 

Kondisi Awal Sampai Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siklus 

1 dan Siklus 2 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian meningkatakan motivasi belajar siswa 

underachiever pada siswa SD Neegri Pekunden Semarang melalui layanan 

bimbingan kelompok didapat hasil bahwa motivasi belajar siswa underachiever 

dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. layanan bimbingan 

kelompok ini dilaksanakan sebanyak dua siklus. Siklus 2 digunakan sebagai 

penyempurna pada siklus 1. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok diikuti 

oleh 10 anggota kelompok dan peneliti sebagai pemimpin kelompok. anggota 

kelompok terdiri dari 7 siswa underachiever dan 3 siswa yang memiliki motivasi 

belajar tertinggi dikelasnya. 

Kondisi awal motivasi belajar siswa underachiever sebelum dilakukan 

layanan bimbingan kelompok memiliki rata-rata motivasi belajar sebesar 48.5% 

kategori rendah dengan masing masing tingkat motivasi siswa underachiever  R-
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02 sebesar 53.5% kriteria rendah, R-06 sebesar 49.5% kriteria rendah, R-09 

sebesar 48.5% kriteria rendah, R-16 sebesar 39.5% kriteria sangat rendah R-24 

sebesar 49% kriteria rendah, R-25 sebesar 49.5% kriteria rendah , R-36 sebesar 

51.5% kriteria rendah. 

Setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus 1 sebanyak 3 

kali pertemuan dengan metode ceramah dan diskusi dan materi layanan 

menumbuhkan semangat belajar, kemandirian belajar dan lingkungan belajar 

selama tiga hari berturut-turut dan diakhiri dengan pengisian skala motivasi 

belajar guna mengetahui tingkat motivasi belajar saat itu, diketahui dari hasil 

analisis terjadi peningkatan pada motivasi belajar siswa underachiever sebesar 

12%, rata-rata tingkat motivasi belajar siswa underachiever menjadi 60.71% pada 

kategori sedang.  

Tingkat motivasi belajar masing-masing siswa underachiever pada siklus 

1 adalah R-02 sebesar 60.5% kriteria sedang, R-06 sebesar 63% kriteria sedang, 

R-09 sebesar 61% kriteria sedang, R-16 sebesar 48% kriteria rendah, R-24 sebesar 

65.5% kriteria sedang, R-25 sebesar 58.5% kriteria sedang , R-36 sebesar 68.5% 

kriteria sedang. 

Meskipun sudah ada peningkatan pada tingkat motivasi belajar siswa 

underachiver setelah diberikan layanan bimbingan kelompok pada siklus 1, 

namun hasil rata-rata nya masih dalam kategori sedang dan masih ada 1 anggota 

yang masih dalam kategori rendah. Oleh karena itu, peneliti perlu dilakukan siklus 

2. Dalam siklus 2 ini peneliti dengan kolaborator dan observer menyepakati akan 
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melakukan siklus 2 dengan 3 kali pertemuan lagi, hal ini mengingat masih ada 4 

indikator motivasi belajar tinggi yang belum terlakasanakan.  

Refleksi dari siklus 1 digunakan sebagai acuan dalam merancang dan 

melaksanakan siklus 2.  Pada siklus 2 peneliti menggunakan metode video dan 

diskusi dengan materi layanan pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi 

akademik siswa, motivasi belajar dan kreativitas. Siklus 2 dilaksanakan 3 hari 

berturut-turut, pada pertemuan ketiga diakhiri dengan pengisian kembali skala 

motivasi belajar untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa setelah 

diberilakan layanan bimbingan kelompok pada siklus 2.  

Berdasarkan hasil analisis skala motivasi belajar pada post-test 2, rata-rata 

tingkat motivasi belajar siswa underachiever meningkat menjadi 79% dengan 

kriteria tinggi. Tingkat motivasi siswa underachiever setelah siklus 2 ini menjadi 

R-02 sebesar 75.5% kriteria tinggi, R-06 sebesar 75% kriteria tinggi, R-09 sebesar 

74.5% kriteria tinggi, R-16 sebesar 71% kriteria tinggi, R-24 sebesar 76% kriteria 

tinggi, R-25 sebesar 75.5% kriteria tinggi , R-36 sebesar 87.5% kriteria sangat 

tinggi. 

Berdasarkan hasil pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada siklus 1 

dan siklus 2, motivasi belajar siswa underachiever menjadi meningkat. Hal ini 

dibuktikan hasil perhitungan deskripsif prosentase skala motivasi belajar 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebelum diberikan tindakan berupa 

layanan bimbingan kelompok rata-rata siswa tingkat motivasi belajarnya dalam 

tingkat rendah, namun setelah diberikan layanan bimbingan kelompok selama 6 
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kali pertemuan rata-rata tingkat motivasi belajar siswa underachiever menjadi 

tinggi. 

Selain dari hasil perhitungan deskriptif prosentase skala motivasi belajar, 

peningkatan siswa juga dapat terlihat dari hasil observasi yang dilaksanakan 

selama kegiatan belajar mengajar di kelas dengan bantuan guru kelas VA sebagai 

kolaborator. Peningkatan siswa yang dapat terlihat antara lain adalah siswa 

menjadi lebih berani dalam berpendapat, siswa lebih rajin dalam mengerjakan 

tugas-tugas, siswa lebih tepat waktuu dalam mengumpulkan tugas, siswa terlihat 

lebih bersemangat mengikuti kegitan belajar mengajar, dan lain sebagainya. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat motivasi belajar siswa 

underachiever pada kelas VA di SD Negeri Pekunden Semarang meningkat 

setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok. Dengan kata lain motivasi 

belajar siswa underachiever  dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan 

kelompok yang tepat. 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok. Dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa 

keterbatasan yang ditemukan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Keterbatasan waktu penelitian, sehingga peneliti memadatkan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok menjadi satu minggu penuh. 

2. Keterbatasan fasilitas sekolah yang mendukung pelaksanaan penelitian 

3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam melaksankan Penelitian Tindakan 

Bimbingan dan Konseling (PTBK) namun demikian masalah tersebut teratasi 
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dengan adanya dua dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya 

dalam hal Penelitian Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK). 

4. Tidak adanya guru bimbingan konseling di SD Negeri Pekunden Semarang, 

sehingga peneliti hanya bisa berkonsultasi dengan guru kelas sebagai 

kolaborator. 

5. Hasil penelitian tindakan tidak dapat digeneralisasikan. Hasil pemberian 

tindakan layanan bimbingan kelompok pada sebagian siswa kelas VA  ini 

tidak dapat disimpulkan untuk kelas yang lain, meskipun memiliki masalah 

yang sama. Karena hasil penelitian tindakan yang dilakukan ini hanya dapat 

dijadikan sebagai rujukan pada partisipan saja. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Anggota kelompok terdiri atas 7 siswa yang tergolong dalam 

underachiever dan 3 siswa yang memiliki tingkat motivasi belajar 

tertinggi dikelasnya berdasarkan perhitingan skala motivasi belajar.  

2. Pemimpin kelompok dalam pelaksanaan bimbingan kelompok adalah 

peneliti yang bertugas mengatur jalannya kegiatan bimbingan kelompok. 

3. Penelitian dilakukan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari 

tiga pertemuan. Siklus 1 peneliti menggunakan metode ceramah dan 

diskusi, sedangkan siklus 2 menggunakan metode video dan diskusi. 

4. Ada beberapa hambatan yang ditemui selama pelaksaan siklus 1, 

diantaranya adalah anggota kelompok yang pasif hanya mendengarkan 

pemimpin kelompok, tetapi ada juga yang ribut sendiri dan ruang aula 

yang digunakan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan bimbingan 

kelompok dirasa terlalu besar sehingga perhatian anggota kelompok 

mudah teralihkan. Refleksi siklus 1 ini menjadi bahan pertimbangan 

dilaksanakannya siklus 2. pada siklus 2 kegiatan bimbingan kelompok 

dilakukan di ruang bimbingan konseling yang cenderung lebih kecil 
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dibandingkan dengan ruang aula, dengan perpindahan ruang ini anggota 

kelompok menjadi lebih terkondisi. 

5. Kegiatan bimbingan kelompok dilakukan setelah istirahat ke dua, yaitu 

pukul 11.15 WIB sampai dengan ± 12.00 WIB sampai tiba waktunya 

siswa melaksanakan sholat Dhuhur berjamaah di mushola sekolah. kecuali 

pada hari jumat dan sabtu, kegiatan bimbingan kelompok dilaksanakan 

setelah jam istirahat pertama, yaitu pukul 09.15 WIB sampai 10.15 WIB. 

6. Pada siklus 1 bimbingan kelompok dilaksanakan di ruang aula, sedangkan 

pada siklus 2 dilaksanakan di ruang bimbingan konseling. 

7. Anggota kelompok berperan sebagai subjek penelitian yang aktif ikut turut 

serta dalam mengaktifkan dinamika kelompok selama kegiatan bimbingan 

kelompok berlangsung 

8. Pemimpin kelompok berperan sebagai pengatur jalannya kegiatan 

bimbingan kelompok, memberikan topik pembahasan disetiap pertemuan, 

dan mengamati siswa selama kegiatan bimbingan kelompok berlangsung. 

9. Peran pihak sekolah dalam hal ini yaitu guru kelas VA adalah sebagai 

kolaborator yang memberikan pengarahan dan sumber informasi keadaan 

siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dikelas. 

10. Dengan pelaksanaan bimbingan kelompok yang tepat dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa underachiever. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

analisis deskripstif prosentase pada kondisi awal tingkat motivasi belajar 

siswa sebesar 48.71%, kemudian setelah diberikan layanan bimbingan 
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kelompok pada siklus 1 meningkat menjadi 60.71%, lalu meningkat lagi 

pada siklus 2 menjadi 79% 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di SD Negeri Pekunden Semarang 

di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa saran: 

1. Pihak Sekolah 

Hendaknya pihak sekolah memiliki guru bimbingan konseling yang 

khusus mengurusi perkembangan siswa. karena guru kelas saja tidak 

cukup dan kurang berkompeten dalam menangani permasalahan siswa. 

2. Peneliti selanjutnya 

Berdasarkan penelitian tentang meningkatkan motivasi belajar siswa 

underachiever melalui layanan bimbingan kelompok diharapkan peneliti 

berikutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk 

penelitian selanjutnya mengenai motivasi belajar siswa underachiever. 
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Tabel 2. Kisi – Kisi Instrument Skala Motivasi Belajar 

Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

+ - 

Motivasi 

belajar 

tekun 

menghadapi 

tugas 

 

 Siswa gigih 

dalam 

menyelesaikan 

tugas yang sulit 

 Siswa sungguh-

sungguh 

mengerjakan 

tugas 

1, 3, 5 2, 4, 6 

ulet menghadapi 

kesulitan 

Siswa sabar dalam 

menyelesaikan tugas 

yang sulit 

7, 10 8, 9,  

senang bekerja 

mandiri  

 

 Siswa memiliki 

rasa tanggung 

jawab terhadap 

tugasnya 

 Siswa mampu 

mengerjakan 

tugas tanpa 

bantuan orang 

lain 

12, 14, 

15,   

11, 13, 

16,  

percaya pada hal 

yang diyakini  

 

 Siswa tidak 

mudah 

terpengaruh oleh 

orang lain 

 Siswa memiliki 

pendirian yang 

kuat 

17, 19, 

20,  

18,  

senang mencari 

dan memecahkan 

soal-soal,  

 

 Siswa menyukai 

tantangan 

 Siswa 

tidakmenyukai 

soal yang terlalu 

mudah 

21, 23 22, 24,  

adanya hasrat dan 

keinginan berhasil 

 

 Siswa memiliki 

keinginan yang 

kuat untuk 

berhasil 

 Siswa akan 

berusaha sekuat 

tenaga untuk 

mencapai 

tujuannya 

25, 26, 

29 

27, 28, 

30 

Lampiran 1 
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adanya dorongan 

dan kebutuhan 

dalam belajar, 

 

 Siswa memiliki 

alasan yang kuat 

untuk terus 

belajar 

 Siswa merasa 

bahwa belajar 

adalah sebuah 

kebutuhan yang 

penting 

31, 

33,37  

32, 34, 

36,  

adanya kegiatan 

yang menarik 

dalam belajar 

(variasi dalam 

aktivitas belajar) 

 

 Siswa selalu 

memiliki inovasi 

dalam belajar 

sehingga ia tidak 

cepat merasa 

bosan 

 Siswa cukup 

kreatif 

 Siswa mampu 

menciptakan 

suasana belajar 

yang 

menyenangkan 

35, 39, 

40, 41 

38, 42, 

43 

lingkungan belajar 

yang kondusif. 

 

Siswa membutuhkan 

lingkungan belajar 

yang nyaman untuk 

belajar 

46, 48 44, 45, 47, 

49, 50 
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SKALA MOTIVASI BELAJAR ( TRY OUT) 

Nomor pertanyaan 

Jawaban 

 

SS 
S 

 

TS 

 

STS 

1 Saya berusaha mengerjakan PR sampai selesai     

2 
Saya akan mengerjakan tugas bila sudah 

menumpuk 
    

3 Sesulit apapun saya berusaha mengerjakan tugas     

4 
Saya lebih senang mencontek tugas teman dari 

pada harus mengerjakan sendiri 
    

5 
Saya berusaha mengerjakan tugas saya sebaik 

mungkin 
    

6 
Bagi saya, yang penting tugas selesai tanpa harus 

benar 
    

7 
Meskipun dalam keadaan capek, saya tetp 

berusaha mengerjakan tugas hingga selesai 
    

8 Saya tidak suka mengerjakan tugas yang sulit     

9 
Saya merasa jenuh jika mendapat tugas yang 

banyak dari guru 
    

10 
Saya senang jika mendapat tugas, karena bias 

digunakan sebagai bahan belajar 
    

11 
Saya membutuhkan teman untuk belajar dan 

mengerjakan tugas 
    

12 Saya lebih bangga mengerjakan tugas saya sendiri     

13 Saya lebih memilih belajar kelompok     

14 Saya lebih memilih belajar sendiri     

15 Sebelum mengakhiri dalam mengerjakan tugas, 

saya menelitipekerjaan saya kembali 

    

16 Setelah selesai mengerjakan tugas, saya tidak 

menelitinya kembali 

    

Lampiran 2 
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17 Saya yakin dengan jawaban saya, walaupun 

berbeda dengan teman saya 

    

18 Saya ragu-ragu dengan jawaban saya     

19 Dalam mengerjakan tugas, saya tidak 

menggantungkan pada orang lain 

    

20 Saya yakin mampu mengerjakan tugas dengan 

baik 

    

21 Saya lebih suka mengerjakan tugas yang sulit     

22 Sayarajin mengerjakan tugas jika tugas yang 

sangat mudah 

    

23 Saya akan bertanya pada siapapun jika saya tidak 

mengetahuinya 

    

24 Saya akan cepat putus asa jika jawaban atas 

pertanyaaan tidak kunjung saya dapatkan 

    

25 Saya memiliki cita-cita untuk memotivasi saya 

belajar 

    

26 Tanpa disuruh orang tua, saya sudah memulai 

untuk belajar 

    

27 Saya belajar alau disuruh orang tua     

28 Saya merasa sangat malas untuk belajar     

29 Saya akan meminta remedi ketika nilai saya jelek     

30 Saya sudah cukup puas dengan nilai saya yang 

jelek, yang penting memenuhi nilai KKM 

    

31 Menurut saya belajar itu penting     

32 Mentargetkan menjadi juara kelas hanya 

membebani pikiran saya 

    

33 Saya selalu ingin menjadi peringkat satu di kelas     

34 Saya lebih senang bermain daripada belajar     

35 Saya merasa senang dan tertarik saat belajar 

sesuatu yang baru 
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36 Saya merasa sudah cukup dengan ilmu yang saya 

miliki 

    

37 Saya selalu merasa bodoh, oleh karena itu saya 

rasa sangat perlu belajar 

    

38 Mencoba-coba sesuatu yang baru menurut saya 

hanya membuang-buang waktu saja 

    

39 Tugas yang sama dan berulang membuat saya 

bosan 

    

40 Saya senang mengajak teman saya yang lebih 

pandai untuk mendiskusikan tugas yang belum 

saya pahami 

    

41 Saya senang mengerjakan tugas yang belum 

dijelaskan oleh guru 

    

42 Lebih baikmengerjakan sesuatu yang jelas sudah 

dipahami karena tidak menanggung resiko 

    

43 Saya menjadi pesimis saat menghadapitugas yang 

lebih sulit 

    

44 Saya merasa kurang nyaman dengan kondisi 

lingkungan di sekolah 

    

45 Saya tidak bisa belajar kalau ada gangguan     

46 Saya tidak terpengaruh oleh kebiasaaan belajar 

teman-teman 

    

47 Saya tidak bisa belajar ditempat yang ramai     

48 Saya dapat belajar dalam keadaan apapun     

49 Saya merasa mengantuk jika belajar     

50 Saya belajar pada waktu-waktu tertentu     
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No Kode 
Item Pernyataan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 R-1 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 

2 R-2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 3 4 4 2 2 4 

3 R-3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 

4 R-4 4 3 2 2 3 4 1 2 3 3 3 3 4 4 4 

5 R-5 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 

6 R-6 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 2 2 4 

7 R-7 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 4 

8 R-8 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 

9 R-9 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 

10 R-10 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 4 

11 R-11 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 

12 R-12 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 2 1 4 

13 R-13 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 4 

14 R-14 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 

15 R-15 1 2 1 1 4 1 2 2 1 4 1 2 4 1 2 

16 R-16 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 2 4 

17 R-17 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 

18 R-18 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 

19 R-19 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 4 2 2 4 

20 R-20 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 3 4 

21 R-21 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 

22 R-22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 

23 R-23 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 

24 R-24 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 

25 R-25 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

26 R-26 4 3 4 3 4 2 4 3 1 4 1 3 2 3 3 

27 R-27 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 2 2 4 

28 R-28 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 4 

29 R-29 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 

30 R-30 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 

31 R-31 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 1 4 3 

32 R-32 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 1 1 1 

33 R-33 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 

Lampiran 3 
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34 R-34 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 

35 R-35 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 

36 R-36 4 2 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 

V
a

li
d

it
a

s 
R

el
ia

b
il

it
a

s 

X 134 117 126 131 127 102 117 116 114 132 115 126 87 99 131 

X
2
 512 393 458 493 457 306 409 388 382 492 389 456 229 303 495 

XY 21039 18323 19826 20588 19743 16001 18368 18212 17948 20546 18053 19702 13426 15576 20556 

rxy 0.7147 0.481 0.716 0.688 0.048 0.44 0.419 0.594 0.609 0.16 0.472 0.385 -0.246 0.415 0.561 

rtabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 

Kriteria valid valid valid valid tidak valid valid valid valid tidak valid valid tidak valid valid 

 

No Kode 
Item Pernyataan 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 R-1 4 3 3 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 2 4 

2 R-2 4 3 4 2 3 1 2 4 3 3 4 4 3 2 4 

3 R-3 4 4 3 4 4 3 1 3 4 4 4 3 4 3 3 

4 R-4 2 2 2 3 1 1 2 3 4 2 2 3 3 3 3 

5 R-5 4 4 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 

6 R-6 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 1 

7 R-7 3 2 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 4 2 3 

8 R-8 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 

9 R-9 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 

10 R-10 4 3 3 2 4 1 2 2 3 4 4 2 4 1 4 

11 R-11 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 

12 R-12 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 1 

13 R-13 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 2 3 3 

14 R-14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 

15 R-15 3 3 1 1 4 1 3 1 2 2 1 2 1 1 3 

16 R-16 4 4 3 3 4 2 2 3 4 4 3 4 4 2 2 

17 R-17 3 3 3 3 4 1 2 2 3 4 4 3 2 3 2 

18 R-18 3 3 3 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 1 4 

19 R-19 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 4 2 3 2 3 

20 R-20 3 3 1 3 4 3 3 2 4 4 3 3 1 3 3 

21 R-21 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 

22 R-22 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 

23 R-23 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 
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24 R-24 3 2 3 3 4 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 

25 R-25 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

26 R-26 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 

27 R-27 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

28 R-28 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 

29 R-29 3 4 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 

30 R-30 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 2 2 

31 R-31 4 3 4 3 4 3 3 1 3 4 4 4 3 3 4 

32 R-32 3 4 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 4 4 4 

33 R-33 3 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 

34 R-34 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 

35 R-35 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 

36 R-36 4 4 3 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 2 3 

V
a

li
d

it
a

s 
R

el
ia

b
il

it
a

s 

X 120 118 108 115 131 94 88 105 119 129 132 117 121 101 107 

X
2
 410 400 340 389 493 274 230 335 411 479 500 397 433 309 337 

XY 18754 18414 16971 18081 20404 14824 13634 16471 18646 20250 20750 18326 18988 15845 16609 

rxy 0.412 0.264 0.565 0.543 0.151 0.485 -0.12 0.347 0.443 0.6 0.714 0.428 0.435 0.357 -0.04 

rtabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 

Kriteria valid tidak valid valid tidak valid tidak valid valid valid valid valid valid valid tidak 
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No Kode 
Item Pernyataan 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

1 R-1 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 3 

2 R-2 4 2 4 4 4 2 4 3 1 4 1 4 3 4 3 

3 R-3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 4 2 

4 R-4 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 

5 R-5 4 3 3 4 4 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 

6 R-6 4 1 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 

7 R-7 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 

8 R-8 4 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 

9 R-9 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 2 1 1 4 4 

10 R-10 4 2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 2 2 3 3 

11 R-11 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 

12 R-12 4 3 4 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 3 3 

13 R-13 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

14 R-14 4 2 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 2 

15 R-15 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 

16 R-16 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 

17 R-17 4 3 4 4 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 

18 R-18 4 3 4 4 4 1 3 3 2 3 2 3 3 3 1 

19 R-19 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 1 2 3 4 3 

20 R-20 4 4 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 4 3 1 

21 R-21 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 

22 R-22 4 4 3 4 3 2 4 3 1 3 4 3 4 2 1 

23 R-23 4 2 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 1 

24 R-24 4 3 4 3 4 1 4 3 1 3 3 3 3 3 3 

25 R-25 4 3 4 4 3 2 4 3 1 4 2 4 3 3 1 

26 R-26 4 1 4 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 

27 R-27 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 

28 R-28 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

29 R-29 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 

30 R-30 4 3 4 4 3 3 4 1 1 3 3 1 4 2 1 

31 R-31 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 3 1 4 2 

32 R-32 4 2 4 2 2 3 3 2 3 1 3 4 2 4 2 

33 R-33 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 2 3 3 4 2 
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34 R-34 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 

35 R-35 4 3 3 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 3 

36 R-36 2 4 4 2 4 2 4 2 4 3 2 2 3 1 1 

V
a

li
d

it
a

s 
R

el
ia

b
il

it
a

s 

X 136 101 130 125 125 91 112 110 77 104 99 98 97 106 80 

X
2
 524 307 480 459 451 253 366 352 195 326 299 292 285 336 206 

XY 21291 15888 20289 19717 19615 14261 17516 17237 12052 16339 15401 15359 15230 16609 12388 

rxy 0.596 0.476 0.334 0.7 0.557 0.303 0.325 0.435 0.191 0.423 0.046 0.313 0.388 0.339 -0.09 

rtabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 

Kriteria valid valid valid valid valid tidak tidak valid tidak valid tidak tidak valid valid tidak 
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No Kode 

Item Pernyataan   

46 47 
48 49 50 Y Y

2
 

  

1 R-1 2 2 2 3 4 169 28561 

2 R-2 2 2 3 3 3 157 24649 

3 R-3 2 2 2 4 3 169 28561 

4 R-4 3 4 2 4 2 140 19600 

5 R-5 2 2 4 3 3 153 23409 

6 R-6 2 2 4 4 2 151 22801 

7 R-7 2 3 4 3 3 150 22500 

8 R-8 2 2 3 3 3 152 23104 

9 R-9 4 4 2 4 3 175 30625 

10 R-10 4 4 3 4 2 157 24649 

11 R-11 4 4 4 3 3 167 27889 

12 R-12 2 2 4 4 2 164 26896 

13 R-13 3 3 3 3 2 160 25600 

14 R-14 4 4 4 3 2 161 25921 

15 R-15 1 1 1 2 1 88 7744 

16 R-16 4 4 4 4 2 170 28900 

17 R-17 3 3 4 3 3 152 23104 

18 R-18 1 1 2 4 1 150 22500 

19 R-19 3 3 3 3 3 144 20736 

20 R-20 3 3 3 4 3 152 23104 

21 R-21 3 3 4 4 2 157 24649 

22 R-22 2 2 4 4 3 166 27556 

23 R-23 3 3 2 3 4 163 26569 

24 R-24 2 2 2 3 1 148 21904 

25 R-25 3 3 2 3 3 168 28224 

26 R-26 2 2 3 3 3 148 21904 

27 R-27 3 3 3 3 3 154 23716 

28 R-28 3 3 3 3 3 154 23716 

29 R-29 2 2 2 3 2 151 22801 

30 R-30 4 4 4 4 3 161 25921 

31 R-31 3 3 2 4 4 159 25281 

32 R-32 2 4 3 2 4 141 19881 

33 R-33 3 3 2 4 4 167 27889 

34 R-34 3 3 2 4 3 154 23716 

35 R-35 3 3 4 3 4 165 27225 

36 R-36 2 2 2 4 4 156 24336 

V
a

li
d

it
a

s 
R

el
ia

b
il

it
a

s 

X 96 100 105 122 100 5593 876141 

X
2
 280 304 335 426 304 

k 

t
2        = 

b
2    = 

68 
200,17515 
27,588735 

XY 15119 15691 16451 19098 15716 

rxy 0.491 0.356 0.303 0.479 0.414 

rtabel 0.329 0.329 0.329 0.329 0.329 

Kriteria valid valid tidak valid valid 
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SKALA MOTIVASI BELAJAR 

A. Pengantar  

Skala psikologis ini disusun untuk mengetahui gambaran motivasi belajar 

siswa pada saat ini. Jawaban anda tidak berpengaruh terhadap prestasi 

anda, oleh karena itu diharapkan anda dapat memberikan jawaban yang 

menggambarkan keadaan anda yang sebenarnya dengan jujur. Manfaat 

bagi anda adalah benar-benar mengetahui tingkat motivasi belajar anda 

yang sebenarnya. 

B. Petunjuk pengisian 

Dibawah ini terdapat 50 butir pertanyaan . cara menjawab skala psikologi 

ini dengan memberi tanda cek (√) pada kolom yang sesuai dengan 

pendapat atau keadaan anda. Adapun alternative jawabannya adalah: 

SS : Apabila pernyataan tersebut sangat sesuai dengan keadaan anda 

S : Apabila pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan anda  

TS : Apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan anda  

STS : Apabila pernyataan tersebut sangat tidak sesuai dengan keadaan 

anda  

 

Contoh; 

No Pernyataan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya akan mempertimbangkan sesuatu 

secara matang terhadap tindakan yang 

akan saya lakukan kepada orang lain 

  √  
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No Pernyataan  
Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya berusaha mengerjakan PR sampai selesai     

2 Saya mengerjakan tugas bila sudah menumpuk     

3 Sesulit apapun saya berusaha mengerjakan 

tugas dengan sebaik mungkin 
    

4 Saya lebih senang mencontek tugas teman dari 

pada harus mengerjakan sendiri 
    

5 Saya berusaha mengerjakan tugas saya sebaik 

mungkin 
    

6 Bagi saya, yang penting tugas selesai tanpa 

harus benar 
    

7 Meskipun dalam keadaan lelah, saya tetap 

berusaha mengerjakan tugas hingga selesai 
    

8 Saya tidak suka mengerjakan tugas yang sulit     

9 Saya merasa jenuh jika mendapat tugas yang 

banyak dari guru 
    

10 Saya senang jika mendapat tugas, karena bisa 

digunakan sebagai bahan belajar 
    

11 Saya membutuhkan teman untuk belajar dan 

mengerjakan tugas 
    

12 Saya lebih bangga mengerjakan tugas saya 

sendiri 
    

13 Saya lebih memilih belajar kelompok dari pada 

belajar sendiri 
    

14 Saya lebih memilih belajar sendiri daripada 

belajar kelompok 
    

15 Sebelum mengakhiri dalam mengerjakan tugas, 

saya meneliti pekerjaan saya kembali 

    

16 Setelah selesai mengerjakan tugas, saya tidak 

menelitinya kembali 

    

17 Saya yakin dengan jawaban saya, walaupun 

berbeda dengan teman saya 

    

18 Saya ragu-ragu dengan jawaban saya     

19 Dalam mengerjakan tugas, saya tidak 

menggantungkan pada orang lain 

    

20 Saya yakin mampu mengerjakan tugas dengan 

baik 

    

21 Saya lebih suka mengerjakan tugas yang sulit     

22 Saya rajin mengerjakan tugas jika tugas yang 

sangat mudah 

    

23 Saya akan bertanya pada siapapun jika saya 

tidak mengetahuinya 
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24 Saya akan cepat putus asa jika jawaban atas 

pertanyaaan tidak kunjung saya dapatkan 

    

25 Saya memiliki cita-cita yang mendorong saya 

untuk belajar 

    

26 Tanpa disuruh orang tua, saya sudah memulai 

untuk belajar 

    

27 Saya belajar kalau disuruh orang tua saja     

28 Saya merasa sangat malas untuk belajar     

29 Saya akan meminta remedi ketika nilai saya 

jelek 

    

30 Saya sudah cukup puas dengan nilai saya 

meskipun jelek, yang penting memenuhi nilai 

KKM 

    

31 Menurut saya belajar itu penting     

32 Mentargetkan menjadi juara kelas hanya 

membebani pikiran saya 

    

33 Saya selalu ingin menjadi peringkat satu di 

kelas 

    

34 Saya lebih senang bermain daripada belajar     

35 Saya merasa senang dan tertarik saat belajar 

sesuatu yang baru 

    

36 Saya merasa sudah cukup dengan ilmu yang 

saya miliki 

    

37 Saya selalu merasa bodoh, oleh karena itu saya 

rasa sangat perlu belajar 

    

38 Mencoba-coba sesuatu yang baru menurut saya 

hanya membuang-buang waktu saja 

    

39 Tugas yang sama dan berulang membuat saya 

bosan 

    

40 Saya senang mengajak teman saya yang lebih 

pandai untuk mendiskusikan tugas yang belum 

saya pahami 

    

41 Saya senang mengerjakan tugas yang belum 

dijelaskan oleh guru 

    

42 Lebih baik mengerjakan sesuatu yang jelas 

sudah dipahami karena tidak menanggung 

resiko 

    

43 Saya menjadi pesimis saat menghadapi tugas 

yang lebih sulit 

    

44 Saya merasa kurang nyaman dengan kondisi 

lingkungan di sekolah 

    

45 Saya tidak bisa belajar kalau ada gangguan dari 

luar 
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46 Saya tidak terpengaruh oleh kebiasaaan belajar 

teman-teman 

    

47 Saya tidak bisa belajar ditempat yang ramai     

48 Saya dapat belajar dalam keadaan apapun     

49 Saya merasa mengantuk jika belajar     

50 Saya belajar pada waktu-waktu tertentu     



 

 

 

 

 

120 

PERHITUNGAN VALIDITAS SKALA MOTIVASI BELAJAR SISWA 

 

Rumus :  

Kriteria : Butir angket Valid jika rxy > rtabel 

Berikut merupakan perhitungan validitas pada butir nomor 1 

No X Y X² Y² XY 

1 4 169 16 28561 676 

2 4 157 16 24649 628 

3 4 169 16 28561 676 

4 4 140 16 19600 560 

5 4 153 16 23409 612 

6 4 151 16 22801 604 

7 4 150 16 22500 600 

8 3 152 9 23104 456 

9 4 175 16 30625 700 

10 4 157 16 24649 628 

11 4 167 16 27889 668 

12 4 164 16 26896 656 

13 4 160 16 25600 640 

14 4 161 16 25921 644 

15 1 88 1 7744 88 

16 4 170 16 28900 680 

17 4 152 16 23104 608 

18 3 150 9 22500 450 

19 3 144 9 20736 432 

20 3 152 9 23104 456 

21 4 157 16 24649 628 

22 3 166 9 27556 498 

23 4 163 16 26569 652 

24 4 148 16 21904 592 

25 4 168 16 28224 672 

26 4 148 16 21904 592 

27 4 154 16 23716 616 

28 3 154 9 23716 462 

29 3 151 9 22801 453 

30 4 161 16 25921 644 

31 4 159 16 25281 636 

32 4 141 16 19881 564 

33 4 167 16 27889 668 

34 4 154 16 23716 616 

2222
xyr
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35 4 165 16 27225 660 

36 4 156 16 24336 624 

jumlah  134 5593 512 876141 21039 

 

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh: 

 

 

  

  Rxy = 0.7147 

Pada a = 5% dengan N=36 diperoleh rtabel=0,329 

Karena rxy > rtabel, maka skala No.1 Valid 
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PERHITUNGAN RELIABILITAS SKALA MOTIVASI BELAJAR SISWA 
 

 

 

 

 

 

Rumus :  

 

Apabila r11 > rtabel, maka angket tersebut reliable 

Perhitungan :  

1. Varian total 

 

 

 

 

2. Varian butir 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 0,3673 + 0,354 + ………….+ 0,728 = 27,589 
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17,200

589,27
1

150

50
11r

 

 
r11 = 0,88 

 

Karena r11 > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa skala tersebut reliabel 
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PEDOMAN OBSERVASI 
1. Judul Penelitian : 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Underachiever Melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok Pada Siswa SD Negeri Pekunden Semarang 

2. Tujuan  : 

Mengetahui proses pemberian layanan bimbingan kelompok 

3. Observer  : 

4. Observee  : 

5. Observasi ke : 

6. Pelaksanaan observasi 

a. Hari/tanggal : 

b. Jam  : 

Berikut ini adalah daftar pernyataan mengenai perilaku praktikan dalam 

pemberian layanan bimbingan kelompok. Isilah sesuai dengan kenyataan yang 

ada. Berilah tanda cek (v) jika ada dan isilah keterangan jika perlu catatan. 

No Aspek yang diamati (v) Keterangan  

1. Tahap Pembentukan 

a. Pembinaan hubungan baik 

b. Penstrukturan 

c. Memotivasi anggota 

kelompok 

d. Menciptakan dinamika 

kelompok 

  

2.  Tahap Peralihan   

3. Tahap Kegiatan  

a. Menjelaskan topic /materi 

b. Memotivasi anggota 

kelompok dalam 

mengemukakan pendapat 

c. Mengelola dinamika 

kelompok 

d. Mengklarifikasi 

e. Merefleksi 

f. Konfrontasi 

g. Menyimpulkan 

  

4. Tahap Pengakhiran 

a. Menyimpulkan 

b. Evaluasi 

c. Menutup (structuring 

lanjutan) 

  

Semarang,   2013 

 

 

observer 
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OPERASIONAL LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK TOPIK TUGAS 

 

No Komponen Kegiatan Uraian Kegiatan 

1 Perencanaan a. Membentuk 

kelompok 

 Merekrut anggota 

kelompok dengan 

mendatangi siswa langsung 

dan menawarkan untuk 

melakukan BKp. 

b. Menyusun jadwal 

kegiatan 

 Menentukan waktu 

pelaksanaan kegiatan 

bersama kolabolator (guru 

kelas) tentunya dengan 

menyesuaikan jadwal 

sekolah siswa. 

c. Menetapkan prosedur 

layanan 

 Menetapkan prosedur 

kegiatan mulai dari tahap 

pembentukan sampai 

pengakhiran 

 Menyusun uraian kegiatan 

BKp 

 Menetapkan prosedur 

kegiatan BKp berlangsung 

meliputi bentuk laporan, 

analisis, evaluasi dan tindak 

lanjut.  

d. Menyiapkan fasilitas 

layanan 

 Pemimpin kelompok 

menyiapkan ruangan beserta 

kursi sejumlah anggota 

kelompoknya. 

 Pemimpin kelompok 

menyiapkan alat tulis. 

e. Menyiapkan 

administrasi layanan 

 Menyiapkan SATLAN, 

daftar hadir, dan Laiseg. 

 Menyiapkan lembar format 

observasi. 

2 Pelaksanaan  a. Mengkomunikasikan 

rencana layanan BKp 

 Bertemu langsung dengan 

kolabolator (guru kelas) 

untuk mengkomunikasikan 

rencana pelaksanaan 

layanan BKp secara garis 

besar. 

  b. Mengkoordinir 

kegiatan layanan 

BKp 

 Memastikan kesiapan dan 

kelengkapan anggota 

kelompok. 

 Memastikan kelengkapan 

sarana yang digunakan 

Lampiran 8 
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untuk mendukung kegiatan 

BKp. 

c. Menyelenggarakan 

layanan bimbingan 

kelompok melalui 

tahap pelaksanaan 

1) Permulaan 

 

 

 Membuka kegiatan 

bimbingan kelompok 

dengan mengucapkan salam. 

 Pemimpin kelompok 

mengucapkan terimakasih 

kepada anggota atas 

kesediaannya. 

 Memimpin berdoa.  

 Perkenalan antara pemimpin 

kelompok dengan  anggota 

kelompoknya. 

 Melakukan permainan (ice 

breaking) untuk 

memberikan kehangatan dan 

mencairkan suasana. 

2) Peralihan  Penstrukturan: 

a. Menjelasakan 

pengertian  

b. Menjelasakan tujuan  

c. Menjelaskan proses 

d. Menjelaskan azas 

e. Menjelaskan cara 

pelaksanaan 

 Pemimpin kelompok 

menetapkan kontrak waktu.  

 Pemimpin kelompok 

memastikan bahwa 

anggotanya telah siap untuk 

melangkah menuju tahap 

berikutnya. 

3) Kegiatan   Menjelaskan kembali 

maksud dan tujuan BKp. 

 Pemimpin kelompok 

menguraikan tentang topik 

yang akan dibahas. 

 Pemimpin kelompok 

mempersilahkan anggota 

kelompok saling tanggap 

dan tukar pendapat tentang 

topik yang sedang dibahas. 

 Pemimpin kelompok 

mengatur proses kegiatan 

sampai anggota membahas 

topik secara mendalam dan 
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tuntas. 

 Melakukan selingan atau 

permainan agar suasana 

menjadi rileks atau tidak 

tegang. 

4) Pengakhiran   Memberikan kesimpulan. 

 Menanyakan understanding, 

comfort, dan action. 

 Merencanakan kegiatan 

selanjutnya.  

3 Evaluasi a. Menetapkan materi 

evaluasi 

 Penguasaan pengetahuan. 

 Mengamati aktivitas. 

anggota kelompok dalam 

kegiatan Bkp sehingga 

tercapai tujuan dari 

kelompok. 

b. Menetapkan prosedur 

evaluasi 

 Dengan proses tanya jawab 

dan diskusi. 

c. Menyusun instrumen 

evaluasi. 

 Menggunakan lembar 

laiseg. 

d. Mengoptimalisasikan 

instrumen evaluasi.  

 Menyebar laiseg tertulis 

untuk diisi oleh tiap 

anggota. 

e. Mengolah hasil 

evaluasi. 

 Membandingkan hasil laiseg 

dengan hasil diskusi. 

4 Analisis 

Hasil 

Evaluasi  

a. Menetapkan norma 

standar analisis. 

 

 Membuat batasan-batasan 

norma yang dilihat dari 

pertisipasi dan 

keefektifitasan anggota. 

b. Melakukan analisis  Melihat hasil pemahaman 

anggota terhadap topik 

terkait dari lembar laiseg. 

c. Menafsirkan hasil 

analisis 

 Menafsirkan hasil 

pembahasan 

 Memperkirakan apa yang 

akan dilakukan anggota 

kelompok setelah 

diselenggarakannya 

kegiatan. 

5 Tindak 

Lanjut 

a. Menetapkan jenis dan 

arah tindak lanjut. 

 

 Mengadakan kegiatan BKp 

selanjutanya. 

 Mengungkapkan arah tindak 

lanjut pada anggota dengan 

kesepakatan bersama. 

 Mengungkapkan 

pemberitahuan pada pihak 
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terkait. 

b. Mengkomunikasikan 

rencana tindak lanjut 

kepada pihak terkait. 

 Menetapkan waktu dan 

tujuan pelaksanaan tindak 

lanjut. 

c. Merencanakan 

rencana tindak lanjut  

 Menentukan pelaksanaan 

tindak lanjut. 

6 Laporan  a. Menyusun laporan 

layanan BKp 

 Membuat laporan hasil 

pelaksanaan layanan BKp. 

b. Menyampaikan 

laporan kepada pihak 

terkait. 

 Kepada kolabolator (guru 

kelas). 

 Dosen pembimbing. 

c. Mendokumentasikan 

laporan layanan. 

 Menggandakan hasil 

laporan. 

 Menyimpan laporan dalam 

bentuk hard file dan soft 

file. 

 

Semarang,  2013 

Mengetahui, 

Peneliti      Guru Pamong 

 

 

 

 

Ayu Zumaroh Khasanah    Magi Sri Wardani, S.Pd 

NIM. 1301408058     NIP. 196305131986082002 
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MENUMBUHKAN SEMANGAT BELAJAR 

Belajar merupakan proses dari belum memahami suatu permasalahan menjadi 

paham suatu permasahan atau kasus. Proses belajar mengajar dengan siswa perlu 

suatu variasi, tidak lah monoton. oleh karena itu, diperlukan metode atau cara 

tepat sehingga proses belajar berlangsung menarik dan menyenangkan. 

Mengawali tahun ajaran baru ini siswa biasanya lagi semangatnya dalam belajar, 

dari mulai mengerjakan tugas atau belajar sehari-hari. Terus biasnya pertengah 

semester siswa menjadi malas lagi dalam belajar, mungkin faktor kejenuhan, 

 faktor guru, pengaruh lingkungan, terlalu dipaksa belajar kebanyakan tugas-tugas 

dari sekolah dsb. 

Memulai tahun ajaran baru ini merupakan momen yang tepat untuk menjaga 

kestabilan anak untuk kontinue dalam belajar. Guru pro aktif memberikan 

pengarahan pentingnya belajar, memberi motivasi pada anak pentingnya belajar, 

sering memberi variasi dalam belajar. yang tidak kalah pentingnya peran orang 

tua untuk memberi nasehat pentingnya untuk belajar. 

Ruangan belajar sebaiknya tiap ganti semester perlu dirombak sesuai keinginan 

siswa, biarlah siswa ber kreasi sendiri terhadap ruangannya. Kreasi ruangan 

baiknya disesuaikan dengan jurusan, misalkan jurusan IPA maka dinding-

dindingnya bagusnya diberi gambar kerangka manusia, rumus-rumus matematika 

dsb. Ini dimaksudkan untuk mengingat pelajaran atau sekadar siswa membaca 

pelajaran. Jadi siswa secara tidak langsung sudah belajar pada gambar-gambar 

tersebut. 

Atau lebih bagus lagi gambar-gambar tersebut diganti tiap bulan, jadi ada 

perubahan pada suasana ruangan. 

Peran Wali kelas tidak kalah pentingnya dalam menuntun dan mengarahkan 

siswa, bagaimanapun juga wali kelas merupakan orang tua siswa di kelas. Wali 

kelas paling harus tidak memahami karakter siswanya, mungkin siswa bisa 

curahat atau keluhanya, jadi wali kelas merupakan aktor juga dalam 

menumbuhkan semangat belajar. Tugas wali kelas bukan cuma menulis rapot saja. 

Mungkin bisa diajak rekreasi tiap 3 bulan sekali agar ada hubungan emosional 

antara wali kelas dan siswanya 

Berikutnya adalah tips bagaimana agar, anak kita menjadi rajin dan mudah sekali belajar 

dan sekolah. 

1. Saat pulang sekolah tanyakan “hai sayang, apa yang menyenangkan hari ini 

disekolah?” Otomatis otak anak akan mencari hal-hal yang menyenangkan disekolah dan 

ini secara tidak langsung akan memberitahu sang anak bahwa sekolah adalah tempat yang 

menyenangkan. 

Lampiran 10 



 

 

 

 

 

130 

2. Saat anak tidur (Hypnosleep), katakan “makin hari, belajar makin menyenangkan”, 

“sama halnya dengan bermain, belajar juga sangat menyenangkan”, “mudah sekali 

bagimu untuk belajar (berhitung, menghafal dll)”. 

3. Jelaskan manfaat dari pelajaran yang sedang dipelajari (sesuai dengan minat anak 

tersebut) misal: dengan mempelajari perkalian, maka saat liburan naik kelas nanti nanti 

kamu bisa menghitung berapa harga barang yang akan kamu beli di Singapore dan kamu 

bisa membandingkannya dengan harga di Indonesia. Jika kamu menguasai conversation 

dalam bahasa inggris maka kamu akan sangat mudah berkomunikasi dengan pelatih sepak 

bolamu yang dari Thailand. 

4. Mintalah guru les pelajarannya (jika ada), sering-sering mengatakan bahwa anak kita 

adalah anak yang hebat dan luar biasa. Pujian yang tulus dan memompa semangatnya 

jauh lebih penting dari pada mengajarkan tehnik-tehnik berhitung dan menghafal  yang 

cepat. Mintalah bantuan orang-orang sekitar termasuk guru untuk meningkatkan harga 

diri anak kita. 

5. Jika anak kita masih kecil dan masih suka dibacakan dongeng, bacakan dongeng 

dengan posisi memangku dia (dengan posisi yang nyaman, serta memudahkan kita 

orangtua untuk memberikan ciuman kasih sayang atau pelukan sayang) tujuannya agar 

anak mengkaitkan membaca buku dengan rasa cinta dari orangtua dan buku adalah hal 

yang sangat menyenangkan. 

6. Gunakan surat rahasia dari orangtua kepada anak, kita bisa berkata “nak, Ibu telah 

meletakan surat rahasia buat kamu. Cuma kamu dan ibu yang tahu isinya. Ibu letakan 

dibawah bantal tidurmu, bacalah setelah makan ya”. Isinya bisa berupa kata-kata yang 

menyemangati anak dalam kegiatan belajar dan sekolahnya 

 

 

Sumber: 

http://blog.umy.ac.id/meitafitrialina/2011/12/23/menumbuhkan-semangat-belajar/  

http://www.pendidikankarakter.com/cara-jitu-menumbuhkan-semangat-belajar-

pada-anak/ 

http://www.pendidikankarakter.com/siapakah-guru-pendidikan-karakter
http://www.pendidikankarakter.com/siapakah-guru-pendidikan-karakter
http://blog.umy.ac.id/meitafitrialina/2011/12/23/menumbuhkan-semangat-belajar/
http://www.pendidikankarakter.com/cara-jitu-menumbuhkan-semangat-belajar-pada-anak/
http://www.pendidikankarakter.com/cara-jitu-menumbuhkan-semangat-belajar-pada-anak/
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KEMANDIRIAN BELAJAR 

Di dalam proses pembelajaran setiap siswa atau peserta didik selalu diarah-kan 

agar menjadi peserta didik yang mandiri, dan untuk menjadi mandiri se-seorang 

individu harus belajar, sehingga dapat dicapai suatu kemandirian belajar.  

Didalam perkembangannya kemandirian muncul sebagai hasil proses belajar dan 

pengalaman itu sendiri dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya 

lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah.  

Menurut Benson (http://colaborative-learning.wordpress.com/2008/09/10/- babii) 

mendefinisikan keman-dirian siswa sebagai kemampuan untuk meng-awasi 

pembelajarannya sendiri.  Dengan demikian kemandirian siswa men-cerminkan 

kesadaran siswa dalam memenuhi kebutuhan belajarnya sendiri untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan tertentu.. 

Durkheim(http://www.sma-dwiwarna.net/website/data/artikel/kemandirian-.htm) 

berpendapat bahwa keman-dirian tumbuh dan berkembang karena dua faktor, 

yaitu:  

1) Disiplin yaitu adanya aturan bertindak dan otoritas 

2) Komitmen terhadap kelompok 

Pendapat tersebut menyatakan bahwa kemandirian itu berkembang melalui proses 

keragaman manusia dalam kesamaan dan kebersamaan, bukan dalam kevakuman. 

 

Keadaan mandiri akan muncul bila seseorang belajar, dan sebaliknya ke-

mandirian tidak akan muncul dengan sendirinya bila seseorang tidak mau belajar.  

Terlebih lagi kemandirian dalam belajar tidak akan muncul apabila siswa tidak 

dibekali dengan ilmu yang cukup.  Menurut Mujiman (http://-

banjarnegarambs.word-press.com/2008/09/10/kemandirian-belajar-siswa) belajar 

mandiri adalah kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk 

menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan 

bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki 

 

Sehingga seorang anak dikatakan mandiri (http://banjarnegarambs.word-

press.com/2008/09/10/kemandirian-belajar-siswa) apabila anak itu memiliki ciri-

ciri sebagai berikut : 

1) Dapat menemukan identitas dirinya,  

2) Memiliki inisiatif dalam setiap langkahnya,  

3) Membuat pertimbangan-pertimbangan dalam tindakannya 

4) Bertanggung jawab atas tindakannya 

5) Dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhanya sendiri. 

 

Dalam pembelajaran guru hanya berfungsi sebagai fasilitator, yaitu guru hanya 

sebagai pembimbing, misalnya membantu siswa untuk memecahkan sesuatu 

masalah bila siswa tersebut menemui kesulitan dalam belajar.  

Sesuai dengan pendapat Benson (http://colaborative-learning.wordpress-

.com/2008/09/10/ babii), bahwa kemandirian siswa dapat ditingkatkan dalam 

beberapa prinsip yang mencakup: 

1) Melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran 
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2) Memberikan pilihan sumber pembelajaran 

3) Memberikan kesempatan untuk memilih dan memutuskan 

4) Memberikan semangat kepada siswa 

5) Mendorong siswa melakukan refleksi. 

 

Burt Sisco (http://banjarnegarambs.word-press.com/2008/09/10/kemandirian-

belajar-siswa) ada 6 langkah kegiatan untuk membantu individu menjadi lebih 

mandiri dalam belajar, yaitu: 

Pre-planning (aktivitas sebelum proses pembelajaran) 

1) Menciptakan lingkungan belajar yang positif 

2) Mengembangkan rencana pembelajaran 

3) Mengidentifikasi aktivitas pembelajaran yang sesuai 

4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran dan monitoring 

5) Mengevaluasi hasil pembelajaran individu.  

 

Jadi kemandirian belajar (self-direction in learning) dapat diartikan sebagai sifat 

dan sikap serta kemampuan yang dimiliki siswa untuk melakukan  ke-giatan 

belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasar-kan 

motivasinya sendiri untuk menguasai suatu kompetensi tertentu sehingga dapat 

digunakannya untuk memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata. 

Dalam penelitian ini kemandirian belajar siswa yang akan diamati adalah: 

mempelajari materi yang akan dipelajari dengan sendirinya, bertanya kepada guru 

bila merasa kesulitan dan menjawab pertanyaan guru, berdiskusi dengan 

kelompok, mengerjakan LKK baik secara individu maupun kelompok, 

menanggapi dan bertanya saat presentasi. 

 

Sumber:  

Skripsi PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE  NHT 

(Numbered Heads Together) SEBAGAI UPAYA  MENINGKATKAN HASIL 

DAN KEMANDIRIAN BELAJAR MATEMATIKA SISWA  

Oleh : IMAS SITI LIAWATI (0543021020) UNIVERSITAS LAMPUNG 

Diunduh pada: http://wawan-junaidi.blogspot.com/2011/04/kemandirian-

belajar.html 
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LINGKUNGAN BELAJAR 

 

Lingkungan mempengaruhi kemampuan Anda dalam berkonsentrasi untuk 

belajar. Anda akan dapat memaksimalkan kemampuan konsentrasi Anda, jika 

Anda mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap konsentrasi. Jika 

Anda dapat memaksimalkan konsentrasi, Anda mampu menggunakan 

kemampuan Anda pada saat dan suasana yang tepat. Dengan demikian Anda 

dapat menghemat energi. Coba bayangkan jika Anda termasuk orang yang suka 

belajar di tempat yang sepi dan tenang, sementara teman Anda mengajak belajar 

di rumahnya sambil memasang musik dengan keras. Mampukah Anda 

berkonsentrasi dengan maksimal? 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi konsentrasi belajar adalah suara, 

pencahayaan, temperatur, dan desain belajar. 

a. Suara 

Tiap orang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap suara. Ada yang menyukai 

belajar sambil mendengarkan musik keras, musik lembut, ataupun nonton TV. 

Ada juga yang suka belajar di tempat yang ramai, bersama teman. Tapi ada juga 

yang tidak dapat berkonsentrasi kalau banyak orang di sekitarnya. Bahkan bagi 

orang tertentu, musik atau suara apapun akan mengganggu konsentrasi belajar 

mereka. Mereka memilih belajar tanpa musik atau di tempat yang mereka anggap 

tenang tanpa suara. Namun, beberapa orang tertentu tidak merasa terganggu baik 

ada suara ataupun tidak. Mereka tetap dapat berkonsentrasi belajar dalam keadaan 

apapun. 

b. Pencahayaan 

Pencahayaan merupakan faktor yang pengaruhnya kurang begitu dirasakan 

dibandingkan pengaruh suara. Mungkin karena relatif mudah mengatur 

pencahayaan sesuai dengan yang Anda butuhkan. 

c. Temperatur 

Pengaruh temperatur terhadap konsentrasi belajar pada umumnya juga tidak 

terlalu dipermasalahkan orang. Namun, Anda perlu mengetahui bahwa reaksi tiap 

orang terhadap temperatur berbeda. Ada yang memilih belajar di tempat dingin, 

atau sejuk; sedangkan orang yang lain memilih tempat yang hangat. 

d. Desain Belajar 

Jika Anda sedang membaca, menulis, atau meringkas modul yang membutuhkan 

konsentrasi, coba perhatikan, apakah Anda merasa lebih nyaman untuk 

melakukannya sambil duduk santai di kursi, sofa, tempat tidur, tikar, karpet atau 

duduk santai di lantai? Jika salah satu cara tersebut  merupakan cara yang 
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membuat Anda lebih mudah berkonsentrasi untuk belajar, maka mungkin Anda 

termasuk orang yang membutuhkan desain informal atau cara belajar tidak 

formal yang santai. 

Jika Anda termasuk tipe yang membutuhkan desain formal, maka mungkin Anda 

lebih mudah berkonsentrasi jika belajar dengan kursi dan meja belajar. Lengkapi 

tempat belajar Anda dengan kalimat-kalimat positif, foto, gambar, atau jadwal 

belajar yang dapat meningkatkan semangat belajar Anda. Yang penting, sesuaikan 

dengan tipe Anda, baik tipe informal maupun tipe formal. 

Anda telah mengetahui faktor-faktor dalam lingkungan yang dapat mempengaruhi 

konsentrasi belajar. Jadi, maksimalkan lingkungan tersebut untuk memaksimalkan 

konsentrasi belajar Anda. 

Sumber: http://www.ut.ac.id/html/Strategi-bjj/gaya2.htm 

 

Manusia tumbuh dan berkembang dalam lingkungan. Lingkungan tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupan manusia. Lingkungan selalu mengitari manusia dari 

waktu ke waktu, sehingga antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan 

timbal balik dimana lingkungan mempengaruhi manusia dan sebaliknya manusia 

juga mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam proses belajar belajar 

mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang berpengaruh dalam proses 

belajar dan perkembangan anak.  

lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang 

mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. 

Lingkungan yang merupakan sumber belajar memiliki pengaruh dalam proses 

pembelajaran. Lingkungan dalam arti sempit adalah alam sekitar di luar diri 

individu atau manusia. Lingkungan itu mencakup segala material dan stimulus di 

dalam dan di luar individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun 

sosio-kultural (Dalyono, 2007: 129).  

Menurut Hamalik, (2004: 195) lingkungan adalah segala sesuatu yang yang ada di 

alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu.  

Lingkungan adalah segala sesuatu yang disekeliling manusia yang dapat 

mempengaruhi tingkah laku secara langsung maupun tidak langsung. Imam 

Supardi (2003:2) menyatakan “lingkungan adalah jumlah semua benda hidup dan 

mati serta seluruh kondisi yang ada di dalam ruang yang kita tempati”. Kehidupan 

manusia selalu berhubungan dengan ligkungan yang didalamnya diperlukan suatu 

interaksi antara sesama manusia. lingkungan belajar. 

Lingkungan belajar menurut Muhammad Saroni (2006:82-84), adalah ”Segala 

sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. 

Lingkungan ini mencakup dua hal utama, yaitu lingkungan fisik danlingkungan 

sosial, kedua aspek lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran haruslah 

saling mendukung, sehingga siswa merasa krasan di sekolah dan mau mengikuti 

proses pembelajaran secara sadar dan bukan karena tekanan ataupun 

keterpaksaan”. Sedangkan menurut Indra Djati Sidi (2005:148), ”Lingkungan 

belajar sangat berperan dalam menciptakan suasana belajar menyenangkan”. 

http://www.ut.ac.id/html/Strategi-bjj/gaya2.htm
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Lingkungan tersebut dapat meningkatkan keaktifan belajar, oleh karena itu 

lingkungan belajar perlu di tata semestinya  

Slameto (2003: 60) mengemukakan bahwa lingkungan belajar siswa yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terdiri dari lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan  yang pertama yaitu 

lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama pra 

sekolah yang dikenal anak pertama kali dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya. Lingkungan keluarga adalah segenap stimuli, interaksi, dan 

kondisi dalam hubungannya dengan prilaku ataupun karya orang lain yang berada 

disekitar sekelompok orang yang terikat oleh darah, perkawinan, atau adopsi. 

Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap siswa karena lingkungan 

keluarga merupakan lingkungan yang utama bagi perkembangan seorang anak. Di 

dalam keluarga seorang anak mengalami proses sosialisasi untuk pertama kalinya. 

Menurut  Slameto (2003: 60-64) lingkungan keluarga terdiri dari: 

1. Cara orang tua mendidik 

Peran orang tua dapat dilihat dari bagaimana orang tua tersebut dalam 

mendidik anaknya, kebiasaan-kebiasaan baik yang ditanamkan agar 

mendorong semngat anak untuk belajar. 

2. Relasi antara anggota keluarga 

Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi antara anak 

dengan seluruh anggota keluarga terutama orang tua dengan anaknya atau 

anak dengan anggota keluarga lain. 

3. Suasana rumah 

Agar rumah menjadi tempat belajar yang baik amka perlu diciptakan 

susana rumah yang tenang dan tentram. Susana tersebut dapat tercipta 

apabila dalam keluarga tercipta hubungan yang harmonis antar orang tua 

dengan anak atau anak dengan anggota keluarga yang lain. 

4. Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar anak. Anak 

yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya juga 

membutuhkan fasilitas belajar. 

5. Perhatian orang tua 

anak perlu mendapat dorongan dan perhatian orang tua. Kadang-kadang 

anak menjadi lemah semangat, maka orang tua wajib memberi perhatian 

dan mendorongnyanya membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami 

anak disekolah. 

 

Lingkungan belajar yang kedua adalah lingkungan sekolah. Menurut 

Yusuf (2001: 154) sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang 

secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan 

latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan 

potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, 
emosional, maupun sosial. Lingkungan sekolah adalah jumlah semua 

benda mati serta seluruh kondisi yang ada didalam lembaga pendidikan 

formal yang secara sistematis melaksanakan program pendidikan dan 
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membantu siswa mengembangkan potensinya. Menurut Slameto (2003: 

64) faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencangkup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pembelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah.  

 

lingkungan masyarakat adalah tempat terjadinya sebuah interaksi suatu 

sistem dalam menghasilkan sebuah kebudayaan yang terikat oleh norma-

norma dan adat istiadat yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. 

Lingkungan masyarakat terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat, 

mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Manusia 

merupakan makluk sosial dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Di 

dalam masyarakat terdapat norma-morma yang harus dipatuhi oleh 

anggota masyarakat. Norma-norma tersebut berpengaruh dalam 

pembentukan kepribadian warganya dalam bertindak dan bersikap. Untuk 

itulah lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan 

belajar anak. 

 

Menurut Munib (2004: 76) secara umum lingkungan diartikan sebagai 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup, 

termaksut manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan 

perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya. 

Lingkungan pendidikan menurut  Purwanto (2004: 141) digolongkan 

menjadi tiga, yaitu 

1) Lingkungan keluarga, yang disebut juga lingkungan pertama. 

2) Lingkungan sekolah, yang disebut juga lingkungan kedua. 

3) Lingkungan masyarakat, yang disebut juga lingkungan ketiga. 

 

Hamalik (2004: 196), Lingkungan (environment) sebagai dasar pengajaran 

adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan 

merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan belajar/ pembelajaran/ 

pendidikan terdiri dari sebagai berikut. 

1. Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat baik kelompok besar 

atau kelompok kecil. 

2. Lingkungan personal meliputi individu-individu sebagai suatu pribadi 

berpengaruh terhadap individu pribadi lainnya. 

3. Lingkungan alam (fisik) meliputi semua sumber daya alam yang dapat 

diberdayakan sebagai sumber belajar. 

4. Lingkungan kultrur mencakup hasil budaya dan teknologi yang dapat 

dijadikan sumber belajar dan yang dapat menjadi faktor pendukung 

pengajaran. Dalam konteks ini termaksuk sistem nilai, norma dan adat 

kebiasaan.  
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Hamalik (196)  juga mengemukakan bahwa suatu lingkungan pendidikan / 

pengajaran memiliki fungsi – fungsi sebagai berikut. 

1) Fungsi psikologis 

Stimulus bersumber atau berasal dari lingkungan yang merupakan 

rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang 

menunjukan tingkah laku tertentu. 

2) Fungsi pedagogis 

Lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat mendidik, 

khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan sebagai suatu lembaga 

pendidikan, misalnya keluarga, sekolah, lembaga pelatihan dan 

lembaga-lembaga sosial. 

3) Fungsi instruksional  

Program intruksional merupakan suatu lingkuangan pengajaran atau 

pembelajaran yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan 

tingkah laku siswa. 

Aqib (2002: 65)  mengemukakan  bahwa lingkungan yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga terdiri dari 

orang tua, susana rumah dan keadaan ekonomi keluarga. Lingkungan 

sekolah terdiri dari cara penyajian yang tidak menarik, hubungan guru 

dengan murid, hubungan anak dengan anak, bahan pelajaran yang terlalu 

tinggi, alat-alat belajar disekolah,  jam-jam pelajaran yang kurang baik. 

Lingkungan masyarakat yang terdiri dari mass media, teman bergaul, 

kegiatan dalam masyarakat, dan corak kehidupan tetangga. 

Menurut Syah (2006: 152) lingkungan belajar sebagai faktor eksternal 

siswa yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua 

yaitu sebagai berikut. 

1. Lingkungan social 

Lingkungan sosial di sekolah adalah seluruh warga sekolah, baik itu 

guru, karyawan maupun teman-teman sekelas, dan semua dapat 

mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Lingkungan sosial 

siswa di rumah antara lain masyarakat, tetangga dan juga teman-teman 

bergaul siswa dirumah yang mempunyai andil cukup besar dalam 

mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan sosial yang dominan dalam 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa adalah orang tua dan keluarga 

itu sendiri. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga 

akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi 

pekerti, dan kepribadian setiap manusia. 

2. Lingkungan non social 

Lingkungan non sosial siswa yang berpengaruh terhadap belajarnya 

diantaranya adalah gedung sekolah dan letaknya, ruang tempat tinggal 

siswa, alat-alat belajar, keadaan belajar dan waktu belajar siswa, dan 

mass media. Adapun yang termaksut dalam mass media adalah 
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bioskop, radio, televisi, surat kabar, majalah, buku-buku ,dan 

sebaginya. Diantara mass media tersebut yang berpengaruh besar 

terhadap belajar anak adalah televisi. 

Lingkungan belajar dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai segala 

sesuatu yang berada disekitar siswa baik lingkungan sosial maupun 

lingkungan non sosial yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa. 

Lingkungan sosial terdiri dari cara orang tua mendidik anak, keadaan 

ekonomi keluarga, masyarakat disekitar tempat tinggal siswa, teman 

bergaul siswa, dan hubungan siswa dengan siswa, sedangkan yang 

termaksut dalam lingkungan nonsosial adalah suasana rumah, siaran 

televisi, serta keadaan gedung dan suasana rumah. 

Lingkungan selalu mengitari manusia dari waktu dilahirkan sampai 

meninggalnya, sehingga antara lingkungan dan manusia terdapat 

hubungan timbal balik dalam artian lingkungan mempengaruhi manusia 

dan manusia mempengaruhi lingkungan. Begitu pula dalam proses belajar 

mengajar, lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak 

berpengaruh dalam proses belajar maupun perkembangan anak. Kondisi 

lingkungan yang kondusif baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah, 

maupun lingkungan masyarakat akan menciptakan ketenangan dan 

kenyamanan bagi mahasiswa dalam belajar, sehingga akan dapat 

mendukung kegiatan belajar dan siswa akan lebih mudah untuk mencapai 

prestasi yang maksimal. 

 

Sumber: 

http://hendriansdiamond.blogspot.com/2012/01/lingkungan-belajar.html 

 

http://hendriansdiamond.blogspot.com/2012/01/lingkungan-belajar.html
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TIPS MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR 

 

Motivasi belajar setiap orang, satu dengan yang lainnya, bisa jadi tidak sama. 

Biasanya, hal itu bergantung dari apa yang diinginkan orang yang bersangkutan. 

Misalnya, seorang anak mau belajar dan mengejar rangking pertama karena 

diiming-imingi akan dibelikan sepeda oleh orangtuanya. Berikut ini akan kami 

berikan sedikit tips meningkatkan motivasi belajar 

Contoh lainnya, seorang mahasiswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi agar 

lulus dengan predikat cum laude. Setelah itu, dia bertujuan untuk mendapatkan 

pekerjaan yang hebat dengan tujuan membahagiakan orangtuanya. 

Apa saja, sih, faktor-faktor yang membedakan motivasi belajar seseorang dengan 

yang lainnya? 

Beberapa faktor di bawah ini sedikit banyak memberikan penjelasan mengapa 

terjadi perbedaaan motivasi belajar pada diri masing-masing orang, di antaranya: 

 Perbedaan fisiologis (physiological needs), seperti rasa lapar, haus, dan 
hasrat seksual 

 Perbedaan rasa aman (safety needs), baik secara mental, fisik, dan 

intelektual 

 Perbedaan kasih sayang atau afeksi (love needs) yang diterimanya 

 Perbedaan harga diri (self esteem needs). Contohnya prestise memiliki 
mobil atau rumah mewah, jabatan, dan lain-lain. 

 Perbedaan aktualisasi diri (self actualization), tersedianya kesempatan bagi 

seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya 

sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 

Stimulus motivasi belajar 

Terdapat 2 faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar, yaitu: 

 Pertama, motivasi belajar berasal dari faktor internal. Motivasi ini 

terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar 

untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. 

 Kedua, motivasi belajar dari faktor eksternal, yaitu dapat berupa 
rangsangan dari orang lain, atau lingkungan sekitarnya yang dapat 

memengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. 

 

Tips-tips meningkatkan motivasi belajar 

Motivasi belajar tidak akan terbentuk apabila orang tersebut tidak mempunyai 

keinginan, cita-cita, atau menyadari manfaat belajar bagi dirinya. Oleh karena itu, 

dibutuhkan pengkondisian tertentu, agar diri kita atau siapa pun juga yang 

menginginkan semangat untuk belajar dapat termotivasi. 

 

Bergaullah dengan orang-orang yang senang belajar 

Bergaul dengan orang-orang yang senang belajar dan berprestasi, akan membuat 

kita pun gemar belajar. Selain itu, coba cari orang atau komunitas yang 

mempunyai kebiasaan baik dalam belajar 

http://yogyaprivat.com/tips-meningkat%E2%80%A6tivasi-belajar/
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Bertanyalah tentang pengalaman di berbagai tempat kepada orang-orang yang 

pernah atau sedang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, 

orang-orang yang mendapat beasiwa belajar di luar negeri, atau orang-orang yang 

mendapat penghargaan atas sebuah presrasi. 

Kebiasaan dan semangat mereka akan menular kepada kita. Seperti halnya analogi 

orang yang berteman dengan tukang pandai besi atau penjual minyak wangi. Jika 

kita bergaul dengan tukang pandai besi, maka kita pun turut terciprat bau bakaran 

besi, dan jika bergaul dengan penjual minyak wangi, kita pun akan terciprat 

harumnya minyak wangi. 

 

Belajar apapun 

Pengertian belajar di sini dipahami secara luas, baik formal maupun nonformal. 

Kita bisa belajar tentang berbagai keterampilan seperti merakit komputer, belajar 

menulis, membuat film, berlajar berwirausaha, dan lain lain-lainnya. 

 

Belajar dari internet 

Kita bisa memanfaatkan internet untuk bergabung dengan kumpulan orang-orang 

yang senang belajar. Salah satu milis dapat menjadi ajang kita bertukar pendapat, 

pikiran, dan memotivasi diri. Sebagai contoh, jika ingin termotivasi untuk belajar 

bahasa Inggris, kita bisa masuk ke milis. 

 

Bergaulah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif 

Di dunia ini, ada orang yang selalu terlihat optimis meski masalah merudung. Kita 

akan tertular semangat, gairah, dan rasa optimis jika sering bersosialisasi dengan 

orang-orang atau berada dalam komunitas seperti itu, dan sebaliknya. 

 

Cari motivator 

Kadangkala, seseorang butuh orang lain sebagai pemacu atau mentor dalam 

menjalani hidup. Misalnya: teman, pacar, ataupun pasangan hidup. Anda pun bisa 

melakukan hal serupa dengan mencari seseorang/komunitas yang dapat membantu 

mengarahakan atau memotivasi Anda belajar dan meraih prestasi. 

“Resep sukses: Belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain 

bermalasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap.” –William A. Ward 

 

 

Sumber: 

http://smartprivat-jogja.blogspot.com/2012/12/tips-meningkatkan-motivasi-

belajar.html 
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MENGENAL GAYA BELAJAR SISWA 

 

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya. Baik 

bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada 

satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, sifat dan tingkah laku yang sama 

walau kembar sekalipun. 

Suatu hal yang perlu kita diketahui bersama adalah bahwa setiap manusia 

memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara 

yang berbeda satu sama lainnya, ini sangat tergantung pada gaya belajarnya. 

Karena gaya belajar setiap orang tidaklah sama, hal ini sangat tergantung pada 

faktor yang mempengaruhi individu itu sendiri baik secara internal maupun 

eksternal. 

 

Pengertian Gaya Belajar 

Gaya belajar merupakan sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan bagi 

siapapun dalam melaksanakan tugas belajarnya baik di rumah, di masyarakat, 

terutama di sekolah. Siapapun dapat belajar dengan lebih mudah, ketika ia 

menemukan gaya belajar yang cocok dengan dirinya sendiri. 

Sebagai seorang guru, kita harus dapat memahami masing-masing gaya belajar 

siswa kita, agar gaya mengajar kita betul-betul serasi. Tidak jarang kegagalan 

siswa di sekolah bukan karena kebodohannya, bisa jadi karena ketidak serasian 

gaya belajar antara guru dan siswanya. 

 

Jika guru menyadari bahwa setiap siswa memiliki cara yang berbeda dalam 

menyerap dan mempelajari informasi. Tentu guru akan mengajar dengan berbagai 

cara yang berbeda atau mengajar dengan cara-cara yang lain dari metode 

mengajar yang standar. Dengan gaya mengajar yang berbeda-beda tentu sangat 

membantu bagi siswa dalam memahami informasi atau materi pelajaran yang 

disampaikan. 

 

Sesungguhnya gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia 

menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Kebanyakan kita 

belajar dengan banyak gaya, namun biasanya kita lebih menyukai satu cara dari 

pada berbagai cara yang ada. 

 

Dalam teori perkembangan konvergensi dari William Stern dijelaskan bahwa 

perkembangan pribadi manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor 

internal bawaan (herediter) dan faktor eksternal (lingkungan) dimana individu itu 

berada. Kedua faktor ini satu sama lainnya saling mempengaruhi terhadap 

pembentukan kepribadian. 

 

Sehubungan dengan itu, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan, 

agar bisa mencapai kualitas yang optimal harus memperhatikan kedua hal tersebut 

di atas yaitu keserasian antara faktor internal dan eksternal. Sejalan dengan teori 

konvergensi, seorang guru harus bisa mengetahui karakter siswanya dan berusaha 
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untuk menciptakan suasana belajar mengajar yang sesuai dengan sifat dan tingkat 

kematangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Oleh karena itu diperlukan 

suatu konsep gaya belajar yang akomodatif terhadap kepentingan tersebut. 

Rita Dunn, seorang pelopor gaya belajar banyak menemukan variabel yang 

mempengaruhi cara belajar seseorang yaitu: mencakup faktor-faktor fisik, 

emosional, sosiologis dan lingkungan. Misalnya: ada sebagian orang dapat belajar 

dengan baik jika cahaya terang, sedang sebagian yang lain dengan cahaya suram. 

Dan ada yang senang bila belajar secara berkelompok, sedang yang lain senang 

memilih figur otoriter, seperti orangtua, atau guru, dan yang lain lagi senang dan 

lebih efektif bila belajar secara sendiri. Juga ada yang belajar dengan mendengar 

musik sebagai latar belakang, sedang yang lain tidak dapat konsentrasi, kecuali 

dalam suasana sepi. Bahkan ada yang belajar dengan lingkungan yang teratur dan 

rapi, tetapi lebih suka menggelar segala sesuatunya agar semua terlihat (Bobbi 

Deporter, 2004). 

 

Macam-macam Gaya Belajar 
Michael Grinder, pengarang Righting Education Conveyor Belt, mencatat ada tiga 

modalitas belajar yaitu Visual, Auditorial dan Kinestik. Modalitas belajar visual 

yaitu belajar dengan cara melihat (menggunakan mata), modalitas belajar 

auditorial yaitu belajar dengan cara mendengar (menggunkan telinga), sedangkan 

modalitas kinestik yaitu belajar dengan cara bergerak, bekerja dan menyentuh 

(menggunakan tangan). 

 

Sebelum proses pembelajaran, sebaiknya langkah pertama yang harus dilakukan 

oleh seorang guru adalah mengenali modalitas seseorang siswa apakah sebagai 

modalitas visual, auditorial atau kinestik. Orang visual belajar akan lebih baik 

melalui apa yang mereka lihat, pelajar auditorial akan lebih mengerti melalui apa 

yang mereka dengar, dan pelajar kinestik belajar lewat gerak dan sentuhan. 

Walaupun masing-masing dari mereka belajar dengan menggunakan ketiga 

modalitas ini, pada tahapan tertentu kebanyakan akan lebih cenderung pada salah 

satu diantara ketiganya. 

 

Untuk dapat mengenali dengan baik, berikut ini diuraikan ciri-ciri perilaku yang 

cocok dengan modalitas belajar seseorang: 

1. Orang Visual 

 Rapi dan teratur 

 Berbicara dengan cepat 

 Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik 

 Teliti terhadap hal-hal yang detail 

 Mementingkan penampilan baik dalam hal pakaian atau presentasi 

 Mengeja dengan baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam 

pikiran mereka 

 Mengingat apa yang dilihat, dari pada yang didengar 

 Mengingat dengan asosiasi visual 

 Biasanya tidak terganggu oleh keributan 
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 Membaca cepat dan tekun 

 Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara ditelpon dan dalam rapat 

 

2. Orang Auditorial 

 Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja 

 Mudah terganggu dengan keributan 

 Menggerakan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca 

 Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

 Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada atau irama 

 Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita 

 Berbicara dalam irama yang terpola 

 Biasanya berbicara fasih 

 Lebih suka musik dari seni 

 Belajar dengan mendengarkan dan mengingat 

 Lebih suka gurauan lisan dari pada membaca komik 
 

3. Orang Kinestik 

 Berbicara dengan perlahan 

 Menanggapi perhatian fisik 

 Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka 

 Berdiri dekat, ketika berbicara dengan orang 

 Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 

 Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar 

 Belajar melalui manipulasi dan praktik 

 Menghafal dengan berjalan 

 Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca 

 Banyak menggunakan isyarat tubuh 

 Tidak dapat duduk diam dalam waktu lama 
 

 

Sumber: 

http://www.squidoo.com/gaya-belajar-siswa 
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Tabel Proses dan Hasil Siklus 1 

 

No Pertemuan Tujuan Tiap 

Pertemuan 

Tindakan Pemimpin 

Kelompok 

Perilaku Anggota 

Kelompok 

Hasil Perkembangan 

Indikator yang 

Dibahas 

1 Pertemuan 1 

Hari: Senin 

Tgl: 25 

Februari 2013 

Waktu: ±50 

menit 

Anggota 

kelompok 

dapat 

memahami 

topik 

pembahasan, 

yaitu 

menumbuhkan 

semangat 

belajar 

a. Tahap Permulaan 

1) Berdoa, 

menanyakan 

kabar dan 

ucapan terima 

kasih. 

2) Menyampaikan 

maksud dan 

tujuan layanan 

bimbingan 

kelompok, 

menjelaskan 

tata cara 

pelaksanaan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

3) Mengadakan 

permainan 

untuk 

menghangatkan 

suasana dengan 

permainan 

a. Tahap Permulaan 

1) Nampak 

sangat 

bersemangat 

dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok. 

2) Memperhatika

n penjelasan 

pemimpin 

kelompok. 

3) Masing-

masing 

anggota 

memperkenalk

an diri.  

 

b. Tahap Peralihan 

1) Nampak sudah 

siap dalam 

merespon 

pemimpin 

a. Tahap 

Permulaan 

1) Anggota 

kelompok 

sudah 

merespon 

pemimpin 

kelompok 

dengan baik. 

2) Anggota 

kelompok 

dapat 

mengenal 

kegiatan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

b. Tahap Peralihan 

Anggota 

kelompok dapat 

memahami 

kegiatan layanan 

a. Anggota 

kelompok dapat 

menyelesaikan 

tugas yang 

diberikan guru 

dengan baik 

b. Anggota dapat 

memiliki 

kesungguhan 

dalam 

mengerjakan 

tugas 

c. Anggota 

kelompok dapat 

menyukai 

tantangan dalam 

mengerjakan 

tugas yang sulit 

Lampiran 15 
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berjudul tiga 

dot 

 

b. Tahap Peralihan 

1) Menanyakan 

kepada anggota 

kelompok 

tentang 

kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

2) Menegaskan 

kembali 

mengenai 

maksud dan 

proses kegiatan 

bimbingan 

kelompok. 

3) Memberikan 

kesempatan 

untuk bertanya. 

4) Menanyakan 

kembali 

kesiapan 

anggota 

kelompok 

tentang 

kelompok dan 

masih ada 

beberapa 

anggota 

kelompok 

yang diam, 

namun ada 

juga yang 

masih ribut 

sendiri. 

2) Memperhatika

n penjelasan 

kelompok. 

3) Anggota 

kelompok 

serempak 

menjawab siap 

untuk 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Anggota 

kelompok 

memperhatika

n pemimpin 

kelompok 

bimbingan 

kelompok. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Anggota 

kelompok 

belum bisa 

terkondisi 

dengan 

baik, masih 

ada anggota 

yang diam 

dan juga 

masih ada 

anggota 

yang ribut 

sendiri  

2) Suasana 

anggota 

kelompok 

belum 

terkondusif. 

 

d. Tahap 

Pengakhiran 

Anggota 

kelompok 

menyimpulkan 
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kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Mengurai 

tentang topik 

yang dibahas 

yaitu 

menumbuhkan 

semangat 

belajar 

2) Bersama 

anggota 

kelompok 

mengulas lebih 

mendalam topik 

menumbuhkan 

semangat 

belajar mulai 

dari pengertian, 

manfaat, 

sampai dengan 

cara 

menumbuhkan 

semangat 

belajar 

yang 

menjelaskan 

tentang sub 

bab sub bab 

yang 

nantianya 

akan dibahas 

dan 

memberikan 

tanggapan 

tentang topik 

yang dibahas 

meskipun 

masih harus 

ditunjuk 

2) Anggota 

kelompok 

memperhatika

n penjelasan, 

dan 

memberikan 

jawaban 

singkat dari 

pertanyaan 

yang 

diberikan. 

 

 

hasil 

pembahasan 

topik pada 

pertemuan ini 

yaitu pentingnya 

semangat belajar 

dan cara-cara 

menumbuhkan 

semangatbelajar 
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3) Mempersilahka

n anggota 

kelompok 

memberikan 

pendapat, 

pertanyaan 

maupun 

menjawab 

pertanyaan dari 

anggota 

kelompok yang 

lain. 

4) Memotivasi 

anggota 

kelompok 

untuk 

berpendapat. 

 

d. Tahap 

Pengakhiran 

1) Menyimpulkan 

hasil 

pembahasan 

topik. 

2) Menanyakan 

understanding, 

comfort, action. 

3) Merencanakan 

d. Tahap 

Pengakhiran 

1) Masing-

masing 

anggota 

kelompok 

berpendapat 

tentang hasil 

pembahasan 

topik. 

2) Anggota 

kelompok 

menyepakati 

untuk 

mengikuti 

pertemuan 

selanjutnya. 
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pertemuan 

selanjutnya dan 

menutup 

kegiatan. 

2 Pertemuan  2 

Hari: Selasa 

Tgl: 26 

Februari 2013 

Waktu: ±50 

menit 

Anggota 

kelompok 

dapat 

memahamidan 

memiliki sikap 

kemandirian 

belajar 

a. Tahap Permulaan 

1) Berdoa, 

menanyakan 

kabar dan 

ucapan terima 

kasih. 

2) Menyampaikan 

maksud dan 

tujuan layanan 

bimbingan 

kelompok, 

menjelaskan 

tata cara 

pelaksanaan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

b. Tahap Peralihan 

1) Menanyakan 

kepada anggota 

kelompok 

tentang 

kesiapan 

a. Tahap Permulaan 

1) Nampak 

sangat 

bersemangat 

dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok. 

2) Memperhatika

n penjelasan 

pemimpin 

kelompok. 

 

b. Tahap Peralihan 

1) Nampak sudah 

siap dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok dan 

masih ada 

beberapa 

anggota 

kelompok 

yang diam. 

a. Tahap 

Permulaan 

1) Anggota 

kelompok 

sudah 

merespon 

pemimpin 

kelompok 

dengan baik. 

2) Anggota 

kelompok 

dapat 

mengenal 

kegiatan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

b. Tahap Peralihan 

Anggota 

kelompok dapat 

memahami 

kegiatan layanan 

bimbingan 

a. Anggota 

kelompok 

memiliki rasa 

tanggung jawab 

terhadap 

tugasnya 

b. Anggota 

kelompok 

memiliki sikap 

mandiri dalam 

mengerjakan 

tugas, tidak 

mencontek teman 
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melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

2) Menegaskan 

kembali 

mengenai 

maksud dan 

proses kegiatan 

bimbingan 

kelompok. 

3) Memberikan 

kesempatan 

untuk bertanya. 

4) Menanyakan 

kembali 

kesiapan 

anggota 

kelompok 

tentang 

kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

5) Memberikan 

permainan 

barisan 

berurutan agar 

suasana lebih 

2) Memperhatika

n penjelasan 

kelompok. 

3) Anggota 

kelompok 

serempak 

menjawab siap 

untuk 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

4) Melakukan 

permainan 

dengan ceria. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Anggota 

kelompok 

memperhatika

n pemimpin 

kelompok 

menerangkan 

sub bab 

subbab yang 

akan dibahas 

bersama 

2) Anggota 

kelompok 

kelompok. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Anggota 

kelompok 

dapat 

mengikuti 

membahasan 

topik dengan 

cukup baik 

2) Masih ada 

beberapa 

anggota 

kelompok 

yang kurang 

aktif 

berpendapat, 

harus 

ditunujuk 

terlebih 

dahulu. 

namun juga 

masih ada 

saja yang 

ribut sendiri 

yaitu R-16 

 

. 
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nyaman. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Mengurai 

tentang topik 

yang dibahas 

yaitu 

kemandirian 

belajar 

2) Bersama 

anggota 

kelompok 

membahas 

topik 

kemandirian 

belajar 

3) Mempersilahk

an anggota 

kelompok 

memberikan 

pendapat, 

pertanyaan 

maupun 

menjawab 

pertanyaan 

dari anggota 

kelompok 

yang lain. 

memperhatika

n penjelasan, 

dan 

memberikan 

jawaban 

singkat dari 

pertanyaan 

yang 

diberikan. 

 

d. Tahap 

Pengakhiran 

1) Masing-

masing 

anggota 

kelompok 

berpendapat 

tentang hasil 

pembahasan 

topik. 

2) Anggota 

kelompok 

menyepakati 

untuk 

mengikuti 

pertemuan 

selanjutnya. 

d. Tahap 

Pengakhiran 

Anggota 

kelompok 

menyimpulkan 

pentingnya 

kemandirian 

dalam belajar 

secara bersama-

sama 
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4) Memotivasi 

anggota 

kelompok 

untuk 

berpendapat. 

 

d. Tahap 

Pengakhiran 

1) Menyimpulkan 

hasil 

pembahasan 

topik. 

2) Menanyakan 

understanding, 

comfort, action. 

3) Merencanakan 

pertemuan 

selanjutnya dan 

menutup 

kegiatan. 

3 Pertemuan  3 

Hari: Rabu 

Tgl: 27 

Februari 2013 

Waktu: ±50 

menit 

Anggota 

kelompok 

dapat 

memahami 

tentang 

lingkungan 

belajar yang 

baik untuk 

a. Tahap Permulaan 

1) Berdoa, 

menanyakan 

kabar dan ucapan 

terima kasih. 

2) Menyampaikan 

maksud dan 

tujuan layanan 

a. Tahap Permulaan 

1) Nampak 

sangat 

bersemangat 

dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok. 

a. Tahap 

Permulaan 

1) Anggota 

kelompok 

sudah 

merespon 

pemimpin 

kelompok 

a. Anggota 

kelompok dapat 

menciptakan 

lingkungan 

belajar yang 

nyaman 

b. Anggota 

kelompok dapat 
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dirinyadan 

dapar 

menerapkanny

a dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

bimbingan 

kelompok, 

menjelaskan tata 

cara pelaksanaan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

b. Tahap Peralihan 

1) Menanyakan 

kepada anggota 

kelompok 

tentang kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

2) Menegaskan 

kembali 

mengenai 

maksud dan 

proses kegiatan 

bimbingan 

kelompok. 

3) Memberikan 

kesempatan 

untuk bertanya. 

4) Menanyakan 

kembali kesiapan 

2) Memperhatika

n penjelasan 

pemimpin 

kelompok. 

 

b. Tahap Peralihan 

1) Nampak sudah 

siap dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok 

2) Memperhatika

n penjelasan 

pemimpin 

kelompok. 

3) Anggota 

kelompok 

serempak 

menjawab siap 

untuk  

Melanjutkan 

ke ttahap 

selanjutnyame

lanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

4) Melakukan 

permainan 

dengan baik. 

2) Anggota 

kelompok 

dapat 

mengenal 

kegiatan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

b. Tahap Peralihan 

Anggota 

kelompok dapat 

memahami 

kegiatan layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengkondisikan 

lingkungan 

belajarnya. 
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anggota 

kelompok 

tentang kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

5) Mengadakan 

permainan untuk 

menghangatkan 

suasana kapal 

karam. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Mengurai tentang 

topik yang 

dibahas yaitu 

lingkungan 

belajar 

2) Menjelaskan 

batasan-batasan 

topik yang akan 

dibahas 

3) Bersama anggota 

kelompok 

mengulas sub 

topik sub topik 

yang telah 

disepakati 

dengan ceria. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Anggota 

kelompok 

memperhatik

an anggota 

lain yang 

berpendapat 

2) Anggota 

kelompok 

sudah mulai 

aktif 

berpendapat 

3) Anggota 

kelompok 

memperhatik

an 

penjelasan, 

dan 

memberikan 

jawaban 

singkat dari 

pertanyaan 

yang 

diberikan. 

 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Anggota 

kelompok 

dapat 

mendengark

an pendapat 

anggota lain 

2) anggota 

kelompok 

sudah mulai 

aktif 

memberikan 

pendapat, 

namun 

belum 

semuanya. 

 

d. Tahap 

Pengakhiran 

Anggota 

kelompok 

menyimpulkan 

bahwa 

pentingnya 

menciptakan 

lingkungan 

belajar yang 

baik 
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bersama 

4) Mempersilahkan 

anggota 

kelompok 

memberikan 

pendapat, 

pertanyaan 

maupun 

menjawab 

pertanyaan dari 

anggota 

kelompok yang 

lain. 

5) Memotivasi 

anggota 

kelompok untuk 

berpendapat. 

 

d. Tahap 

Pengakhiran 

1) Menyimpulkan 

hasil pembahasan 

topik. 

2) Menanyakan 

understanding, 

comfort, action. 

3) Merencanakan 

pertemuan 

d. Tahap 

Pengakhiran 

1) Masing-

masing 

anggota 

kelompok 

berpendapat 

tentang hasil 

pembahasan 

topik. 

2) Anggota 

kelompok 

menyepakati 

untuk 

mengikuti 

pertemuan 

selanjutnya. 
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selanjutnya dan 

menutup 

kegiatan. 
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HASIL PENGAMATAN PROSES LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK  

PADA SIKLUS 1 

Pertemuan Indikator Hasil Pencapaian Tiap Indikator 

I d. Tekun 

menghadapi 

tugas 

e. Ulet 

menghadapi 

kesulitan  

f. Senang 

mencari dan 

memecahka

n soal-soal 

Pembahasan topik pada pertemuan pertama 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu 

tentang menumbuhkan semangat belajar 

a. Pada pertemuan ini pemimpin kelompok 

memberikan permainan tiga dot yang bertujuan 

melatih anggota berkonsentrasi dengan baik, 

sehingga diharapkan dapat mengikuti kegiatan 

bimbingan kelompok ini dengan sungguh-

sungguh. selama pembahasan topik mengenai 

menumbuhkan semangat belajar, terlihat sudah 

ada upaya anggota kelompok untuk lebih tekun 

dalam menghadapi tugasnya sesuai dengan 

pendapat dan pernyataan mereka. meskipun 

tidak terlihat langsung dalam pengamatan 

bimbingan kelompok selama berlangsung, 

namun berdasarkan pengamatan dikelas, siswa 

sudah menunjukkan adanya perubahan yaitu 

ketekunan dalam mengerjakan tugasnya yang 

lebih sedikit meningkat daripada biasanya. 

b. Pada pertemuan ini indikator ulet dalam 

menghadapi tugas juga sudah menunjukkan 

adanya perubahan yang diamati dalam kelas 

saat kegiatan belajaar mengajar berlangsung, 

anggota kelompok terlihat tidak mudah putus 

asa dalam mengerjakan tugas yang ia rasa 

sulit.. 

c. Namun pada indikator ketiga yaitu senang 

mencari dan memecahkan soal belum begitu 

Nampak, karena siswa cenderung tidak 

menyukai mencari-cari soal yang sulit, mereka 

masih saja lebih suka mengerjakan soal-soal 

yang mudah bagi mereka. 

II Senang 

bekerja 

mandiri  

Pembahasan topik pada pertemuan kedua 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu 

tentang kemandirian belajar. 

Indikator senang bekerja mandiri telah nampak 
pada anggota kelompok saat pengisian lembar 

laiseg dan pre-test 1 yang bekerja mandiri, tidak 

saling contek mencontek. 

III Lingkungan 

belajar yang 

kondusif  

Pembahasan topik pada pertemuan ketiga 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu 

tentang lingkungan belajar. 

Pada pertemuan ini, indikator lingkungan belajar 

Lampiran 16 
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yang kondusif sudah nampak memeberikan 

dampak positif pada anggota kelompok. anggota 

kelompok jadi mengetahui lingkungan belajar 

yang seperti apa yang baik untuk belajar.  

Selain itu, anggota kelompok juga berupaya akan 

menciptakan lingkungan belajar dan baik dan 

kondusif baik di rumah maupun di sekolah. 
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REFLEKSI SIKLUS 1 

Identitas 

a. Pemimpin Kelompok 

Nama : Ayu Zumaroh Khasanah 

NIM : 1301408058 

Status : Mahasiswa 

b. Anggota Kelompok 

Nama : 

1. R-02  6. R-25 

2. R-06  7. R-36 

3. R-09  8. R-10 

4. R-16  8. R-22 

5. R-24  10. R-29 

c. Kelas : VA 

Pada siklus 1 ini peneliti sebagai pemimpin kelompok mengadakan 

pertemuan layanan bimbingan kelompok sebanyak tiga kali. Pada tiap pertemuan 

dilakukan empat tahap yaitu permulaan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. 

Pada masing-masing pertemuan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, 

pemimpin kelompok beserta observer (teman sejawat) melakukan refleksi. 

Adapun refleksi proses pelaksanaan dari tiap pertemuan layanan bimbingan 

kelompok adalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan topik pada pertemuan pertama pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok ini yaitu tentang meningkatkan semangat belajar. 
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Pada tahap permulaan diisi dengan sapaan dan salam serta penjelasan 

mengenai kegiatan bimbingan kelompok dan materi yang akan dibahas 

pada pertemuaan ini, semua berjalan dengan lancar.  Masuk pada tahap 

selanjutnya yaitu tahap peralihan, pemimpin kelompok memberikan 

permainan tiga dot guna merilekskan anggota kelompok yang dari awal 

terlihat tegang. Pada pertemuan ini, peneliti sempat menemui hambatan, 

yaitu pada tahap kegiatan, yaitu pada pengkondisian anggota kelompok 

yang sebagian dari mereka ribut dan asik mengobrol sendiri. Dalam 

pembahasan topik mengenai menumbuhkan semangat belajar, anggota 

kelompok masih ragu-ragu dan malu dalam mengungkapkan pendapatnya. 

Setelah kegiatan layanan bimbingan kelompok usai, maka peneliti 

berdiskusi dengan observer mengenai pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok tersebut. Hasil dari diskusi tersebut bahwa pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok pada pertemuan pertama cukup baik, hanya terdapat 

beberapa kendala : 

a. Kurangnya pemahaman anggota kelompok mengenai kegiatan 

bimbingan kelompok.. 

b. Belum terdondisinya suasana anggota kelompok dalam kegiatan. 

c. Pemimpin kelompok masih kurang dalam memotivasi anggota 

kelompok dalam berpendapat. 

Adapun hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan bimbingan 

kelompok pada pertemuan berikutnya yaitu: 
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a. Pemimpin kelompok menjelaskan konsep layanan bimbingan 

kelompok kembali. 

b. Pemimpin kelompok berusaha mengkondisikan anggota kelompok 

agar dapat mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan baik. 

c. Pemimpin kelompok lebih memotivasi anggota kelompok untuk 

berpendapat. 

Hasil yang telah dicapai pada pertemuan ini yaitu anggota kelompok dapat 

mengetahui arti penting semangat belajar serta dapat menumbuhkan 

semangat belajarnya. Adanya komitmen anggota kelompok dalam 

kesungguhan belajar dan lebih gigih dalam mengerjakan tugas, yang 

merupakan indikator dari tekun menghadapi tugas dan ulet dalam 

menghadapi kesulitan. 

2. Pertemuan kedua pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, pemimpin 

kelompok menjelaskan kembali konsep layanan bimbingan kelompok 

pada tahap perrmulaan, hal ini dimaksudkan agar anggota kelompok lebih 

memahami kegiatan bimbingan kelompok. Pembahasan topik pada 

pertemuan ini yaitu pemahaman tentang kemandirian belajar Pemimpin 

kelompok beserta anggota kelompok mengulas Pada tahap kegiatan 

peneliti masih harus menunjuk anggota kelompok untuk berpendapat. 

Masih ada beberapa anggota kelompok yang malu-malu dalam 

mengungkapkan pendapatnya. Setelah kegiatan layanan bimbingan 

kelompok, maka peneliti berdiskusi dengan observer mengenai 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok tersebut. Hasil diskusi tersebut 
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bahwa pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada pertemuan kedua 

cukup baik, namun masih belum seutuhnya mendapatkan perhatian dari 

anggota kelompok. Kejenuhan anggota kelompok cukup terlihat saat 

pengulasan topik, hal ini dibuktikan dengan adanya anggota kelompok 

yang asik bercanda dengan anggota kelompok lain. 

Adapun hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan bimbingan 

kelompok pada pertemuan berikutnya yaitu: 

a. pemimpin kelompok harus lebih tegas lagi untuk mengkondisikan 

anggota kelompok. 

b. Pemimpin kelompok menjelaskan konsep layanan bimbingan 

kelompok kembali agar anggota kelompok benar-benar memahami 

kegiatan. 

c. Pemimpin kelompok lebih memotivasi anggota kelompok untuk 

berpendapat. 

d. Memberikan permainan yang santai dan lucu agar anggota kelompok 

tertarik dan merasa senang selama mengikuti layanan bimbingan 

kelompok.. 

e. Pemimpin kelompok harus lebih menari dalam menyampaika topik 

Hasil yang telah dicapai pada pertemuan ini yaitu anggota kelompok dapat 

memahami pentingnya kemandirian belajar. Sedangkan aspek yang 

muncul dalam pertemuan ini yaitu anggota kelompok berjanji untuk tidak 
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mencontekpekerjaan teman, hal ini senada dengan indikator senang 

bekerja mandiri. 

3. Pertemuan ketiga pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, peneliti 

mengangkat topik tentang lingkungan belajar. Pada tahap permulaan, 

pemimpin kelompok menjelaskan kembali konsep layanan bimbingan 

kelompok dan membina hubungan baik terhadap anggota kelompok. 

Sebelum memulai pada tahap kegiatan, pemimpin kelompok memberikan 

permainan kapal karam dengan tujuan untuk membuat suasana lebih 

nyaman dan tercipta keakraban. Pada pertemuan ini pemimpin kelompok 

masih saja mengalami kendala pemusatan perhatian anggota kelompok 

yang terbias karena ruangan yang dipakai dirasakan terlalu besar. terutama 

anggota kelompok R-16 yang terus berbicara di luar topik pembahasan. 

Maka peneliti berdiskusi dengan observer mengenai pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok tersebut. Hasil dari diskusi tersebut bahwa 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada pertemuan ketiga sudah 

baik.   

Adapun hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan bimbingan 

kelompok pada pertemuan berikutnya yaitu: 

a. Pemimpin kelompok harus memilih tempat yang lebih dapat 

mendukung anggota kelompok agar lebih terkondusif. 

b. Pemimpin kelompok lebih memotivasi anggota kelompok untuk 

berpendapat. 
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c. Pemimpin kelompok lebih memfokuskan pada R-16 yang dirasa lebih 

bermasalah dibandingkan dengan anggota kelompok lain. 

d. Pemimpin kelompok mengganti metode penyampaian materinya, 

karena dirasa kurang menarik perhatian anggota kelompok. 

Hasil yang telah dicapai pada pertemuan ini yaitu anggota kelompok dapat 

mengetahui lingkungan belajar yang baik . Sedangkan aspek yang muncul 

dalam pertemuan ini yaitu anggota kelompok akan berupaya dalam 

penciptaan lingkungan belajar yang nyaman baik di sekolah maupun di 

rumah, hal ini sesuai dengan indikator lingkungan belajar yang kondusif. 

Berdasarkan deskripsi diatas, secara keseluruhan proses pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok pada siklus I berjalan dengan baik dan lancar serta 

berjalan sesuai dengan rancangan program yang telah disusun peneliti. Peneliti 

mengadakan layanan bimbingan kelompok selama ±50 menit. Waktu 50 menit ini 

oleh peneliti sangat cukup untuk mengadakan satu kali pertemuan layanan 

bimbingan kelompok, peneliti menghindari kebosanan yang akan dialami oleh 

anggota kelompok bila layanan bimbingan kelompok dilakukan lebih lama lagi, 

selain itu peneliti juga menyesuaikan dengan jadwal KBM anggota kelompok. 

Faktor pendukung dan keberhasilan pada siklus ini antara lain : 

a. Anggota kelompok sudah terbuka, aktif dalam berpendapat dan antusias 

dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok, dalam artian bisa 

menerima kehadiran peneliti, anggota kelompok dengan kesungguhan 

hatinya bersedia mengikuti layanan bimbingan kelompok. 

b. Anggota kelompok dapat memahami topik yang dibahas. 
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c. Anggota kelompok merasa senang mengikuti kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. 

d. Anggota kelompok mampu merencanakan tindakan sesuai topik yang 

dibahas. 

Adapun indikator motivasi belajar yang telah tercapai dalam siklus I ini antara 

lain : 

f. Tekun menghadapi tugas, yaitu anggota kelompok dapat mau berusaha 

keras dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

g. Ulet menghadapi kesulitan, yaitu anggota kelompok dapat dengan sabar 

mengerjakan soal-soal yang sulit..    

h. Senang mencari dan memecahkan soal, yaitu anggota kelompok mau 

mencoba menyelesaikan soal-soal yang sulit bagi dirinya. 

i. Senang bekerja mandiri, yaitu anggota kelompok berusaha tidak 

mencontek tugas temannya. 

j. Lingkungan belajar yang kondusif, yaitu anggota kelompok dapat 

mengkondisikan lingkungannya untuk belajar sesuai dengan tipe 

belajarnya masing-masing. 

Keberhasilan tersebut terwujud karena anggota kelompok sangat antusias 

dan bersungguh-sungguh mengikuti seluruh proses bimbingan kelompok. Serta 

adanya dukungan yang baik dari pihak sekolah, membuat peneliti merasa 

dilancarkan untuk mengadakan penelitian di SD Negeri Pekunden Semarang. 
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Namun pada siklus ini peneliti juga sempat menemui beberapa hambatan 

yang sedikit banyak mempengaruhi hasil kegiatan bimbingan kelompok yang 

dicapai, hambatan serta solusi itu antara lain : 

a. Di awal proses layanan bimbingan kelompok, anggota kelompok masih 

nampak ragu-ragu dalam berpendapat dan belum memahami konsep 

bimbingan kelompok serta belum leluasa untuk berpendapat, hal ini dapat 

dimaklumi karena di SD Negeri Pekunden Semarang tidak memiliki guru 

bimbingan konseling, sehingga mereka tidak pernah mendapatkan layanan 

seperti bimbingan kelompok ini. Pada pertemuan berikutnya, peneliti terus 

memotivasi siswa untuk berpendapat dan menyampaikan kembali tentang 

konsep layanan bimbingan kelompok. 

b. Tempat yang kurang tepat, yaitu ruang aula yang terlalu luas 

mengakibatkan anggota kelompok sangat mudah teralihkan perhatiannya 

kepada hal-hal lain disekitar mereka. 

c. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu ceramah dan diskusi kurang 

menarik perhatian anggota kelompok karena dirasa motonon. 
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Tabel Proses dan Hasil Siklus 2 

 

No Pertemuan Tujuan Tiap 

Pertemuan 

Tindakan Pemimpin 

Kelompok 

Perilaku Anggota 

Kelompok 

Hasil Perkembangan 

Indikator yang 

Dibahas 

1 Pertemuan  4 

Hari: Kamis 

Tgl: 28 

Februari 2013 

Waktu: ±50 

menit 

Anggota 

kelompok 

dapat 

memahami 

topik 

pembahasan, 

yaitu pengaruh 

kepercayaan 

diri 

terhadappresta

si akademik 

siswa 

e. Tahap Permulaan 

4) Berdoa, 

menanyakan 

kabar dan 

ucapan terima 

kasih. 

5) Menyampaikan 

maksud dan 

tujuan layanan 

bimbingan 

kelompok, 

menjelaskan 

tata cara 

pelaksanaan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

6) Mengadakan 

permainan 

untuk 

menghangatkan 

suasana dengan 

permainan 

bernama kata 

berantai 

e. Tahap Permulaan 

4) Nampak 

sangat 

bersemangat 

dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok. 

5) Memperhatika

n penjelasan 

pemimpin 

kelompok. 

 

f. Tahap Peralihan 

4) Nampak sudah 

siap dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok dan 

masih ada 

beberapa 

anggota 

kelompok 

yang diam, 

namun ada 

e. Tahap 

Permulaan 

3) Anggota 

kelompok 

sudah 

merespon 

pemimpin 

kelompok 

dengan baik. 

4) Anggota 

kelompok 

semakin 

memahami 

kegiatan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

f. Tahap Peralihan 

Anggota 

kelompok dapat 

memahami 

kegiatan layanan 

bimbingan 

kelompok. 

d. Anggota 

kelompok 

memiliki 

keyakinan 

terhadap 

kemampuan 

dirinya 

e. Anggota dapat 

memiliki 

keyakinan 

terhadap hasil 

tugas yang 

dikerjakan 
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f. Tahap Peralihan 

5) Menanyakan 

kepada anggota 

kelompok 

tentang 

kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

6) Menegaskan 

kembali 

mengenai 

maksud dan 

proses kegiatan 

bimbingan 

kelompok. 

7) Memberikan 

kesempatan 

untuk bertanya. 

8) Menanyakan 

kembali 

kesiapan 

anggota 

kelompok 

tentang 

kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

juga yang 

masih ribut 

sendiri. 

5) Memperhatika

n penjelasan 

kelompok. 

6) Anggota 

kelompok 

serempak 

menjawab siap 

untuk 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

 

g. Tahap Kegiatan 

3) Anggota 

kelompok 

memperhatika

n pemimpin 

kelompok 

yang 

menjelaskan 

tentang sub 

bab sub bab 

yang 

nantianya 

akan dibahas 

dan 

memberikan 

 

g. Tahap Kegiatan 

3) Anggota 

kelompok 

memperhati

kan 

tayangan 

video yang 

berhubunga

n dengan 

topik   

4) anggota 

kelompok 

sudah mulai 

aktif 

berpendapat 

 

h. Tahap 

Pengakhiran 

Anggota 

kelompok 

menyimpulkan 

hasil 

pembahasan 

topik pada 

pertemuan ini 

yaitu 

pengaruhnya 

kepercayaan diri 

terhadap prestasi 
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g. Tahap Kegiatan 

5) Menayangkan 

video yang 

berhubungan 

dengan topik 

kepercayaan 

diri.  

6) Bersama 

anggota 

kelompok 

mengulas lebih 

mendalam 

video yang 

telah ditonton 

bersama 

7) Mempersilahka

n anggota 

kelompok 

memberikan 

pendapat, 

pertanyaan 

maupun 

menjawab 

pertanyaan dari 

anggota 

kelompok yang 

lain. 

8) Memotivasi 

anggota 

tanggapan 

tentang topik 

yang dibahas . 

4) Anggota 

kelompok 

memperhatika

n penjelasan, 

dan 

memberikan 

jawaban 

singkat dari 

pertanyaan 

yang 

diberikan. 

 

 

h. Tahap 

Pengakhiran 

3) Masing-

masing 

anggota 

kelompok 

berpendapat 

tentang hasil 

pembahasan 

topik. 

4) Anggota 

kelompok 

menyepakati 

untuk 

akademik. 
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kelompok 

untuk 

berpendapat. 

 

h. Tahap 

Pengakhiran 

4) Menyimpulkan 

hasil 

pembahasan 

topik. 

5) Menanyakan 

understanding, 

comfort, action. 

6) Merencanakan 

pertemuan 

selanjutnya dan 

menutup 

kegiatan. 

mengikuti 

pertemuan 

selanjutnya. 

2 Pertemuan  5 

Hari: Jumat  

Tgl: 1 Maret 

2013 

Waktu: ±50 

menit 

Anggota 

kelompok 

dapat 

memahamidan 

memiliki 

motivasi 

belajar 

e. Tahap Permulaan 

3) Berdoa, 

menanyakan 

kabar dan 

ucapan terima 

kasih. 

4) Menyampaikan 

maksud dan 

tujuan layanan 

bimbingan 

kelompok, 

menjelaskan 

e. Tahap Permulaan 

3) Nampak 

sangat 

bersemangat 

dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok. 

4) Memperhatika

n penjelasan 

pemimpin 

kelompok. 

e. Tahap 

Permulaan 

3) Anggota 

kelompok 

sudah 

merespon 

pemimpin 

kelompok 

dengan baik. 

4) Anggota 

kelompok 

dapat 

c. Anggota 

kelompok 

memiliki 

keinginan untuk 

berhasil 

d. Anggota 

kelompok 

memiliki usaha 

yang keras untuk 

mencapai 

tujuannya 

e. Anggota 
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tata cara 

pelaksanaan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

f. Tahap Peralihan 

6) Menanyakan 

kepada anggota 

kelompok 

tentang 

kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

7) Menegaskan 

kembali 

mengenai 

maksud dan 

proses kegiatan 

bimbingan 

kelompok. 

8) Memberikan 

kesempatan 

untuk bertanya. 

9) Menanyakan 

kembali 

kesiapan 

anggota 

kelompok 

 

f. Tahap Peralihan 

5) Nampak sudah 

siap dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok 

6) Memperhatika

n penjelasan 

kelompok. 

7) Anggota 

kelompok 

serempak 

menjawab siap 

untuk 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

8) Melakukan 

permainan . 

g. Tahap Kegiatan 

3) Anggota 

kelompok 

memperhatika

n pemimpin 

kelompok 

menerangkan 

tayangan 

video yang 

akan ditonton 

mengenal 

kegiatan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

f. Tahap Peralihan 

Anggota 

kelompok dapat 

memahami 

kegiatan layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

g. Tahap Kegiatan 

3) Anggota 

kelompok 

dapat 

mengikuti 

membahasan 

topik dengan 

cukup baik 

4) Semua 

anggota 

kelompok 

sudah aktif 

berpendapat 

. 

h. Tahap 

Pengakhiran 

kelompok 

memiliki 

motivasi untuk 

terus belajar 

f. Anggota 

kelompok merasa 

belajar iru 

prnting bagi 

dirinya. 
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tentang 

kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

10) Memberikan 

permainan 

keluarga 

binatang agar 

suasana lebih 

nyaman. 

 

g. Tahap Kegiatan 

5) menayangkan 

video tentang 

motivasi 

belajar. video 

yang ditampil 

kan berjudul 

jejak 

perjalanan 

mahasiswa 

IPB dan 

animasi kartun 

HHN. 

6) Bersama 

anggota 

kelompok 

membahas 

videoyang 

bersama 

4) Anggota 

kelompok 

memperhatika

n penjelasan, 

dan 

memberikan 

jawaban 

singkat dari 

pertanyaan 

yang 

diberikan. 

 

h. Tahap 

Pengakhiran 

3) Masing-

masing 

anggota 

kelompok 

berpendapat 

tentang hasil 

pembahasan 

topik. 

4) Anggota 

kelompok 

menyepakati 

untuk 

mengikuti 

pertemuan 

selanjutnya. 

Anggota 

kelompok 

menyimpulkan 

pentingnya 

motivasi belajar 
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telah ditonton 

bersama. 

7) Mempersilahk

an anggota 

kelompok 

memberikan 

pendapat, 

pertanyaan 

maupun 

menjawab 

pertanyaan 

dari anggota 

kelompok 

yang lain. 

8) Memotivasi 

anggota 

kelompok 

untuk 

berpendapat. 

 

h. Tahap 

Pengakhiran 

4) Menyimpulkan 

hasil 

pembahasan 

topik. 

5) Menanyakan 

understanding, 

comfort, action. 

6) Merencanakan 
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pertemuan 

selanjutnya dan 

menutup 

kegiatan. 

3 Pertemuan  6 

Hari: Sabtu 

Tgl: 2 Maret 

2013 

Waktu: ±50 

menit 

Anggota 

kelompok 

dapat 

memahami 

tentang 

kreativitas 

belajar 

menerapkanny

a dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

e. Tahap Permulaan 

3) Berdoa, 

menanyakan 

kabar dan ucapan 

terima kasih. 

4) Menyampaikan 

maksud dan 

tujuan layanan 

bimbingan 

kelompok, 

menjelaskan tata 

cara pelaksanaan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

f. Tahap Peralihan 

6) Menanyakan 

kepada anggota 

kelompok 

tentang kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

7) Menegaskan 

kembali 

e. Tahap Permulaan 

3) Nampak 

sangat 

bersemangat 

dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok. 

4) Memperhatika

n penjelasan 

pemimpin 

kelompok. 

 

f. Tahap Peralihan 

5) Nampak sudah 

siap dalam 

merespon 

pemimpin 

kelompok 

6) Memperhatika

n penjelasan 

pemimpin 

kelompok. 

7) Anggota 

kelompok 

serempak 

e. Tahap 

Permulaan 

3) Anggota 

kelompok 

sudah 

merespon 

pemimpin 

kelompok 

dengan baik. 

 

4) Anggota 

kelompok 

dapat 

mengenal 

kegiatan 

layanan 

bimbingan 

kelompok. 

 

f. Tahap Peralihan 

Anggota 

kelompok dapat 

memahami 

kegiatan layanan 

bimbingan 

kelompok. 

c. Anggota 

kelompok dapat 

berinovasi dalam 

segala hal 

terutama belajar 

d. Anggota 

kelompok 

memiliki 

kreativitas dalam 

belajar 



 

 

 

 

 

174 

mengenai 

maksud dan 

proses kegiatan 

bimbingan 

kelompok. 

8) Memberikan 

kesempatan 

untuk bertanya. 

9) Menanyakan 

kembali kesiapan 

anggota 

kelompok 

tentang kesiapan 

melanjutkan 

kegiatan 

selanjutnya. 

10) Mengadakan 

permainan untuk 

melatih 

kreativitas siswa 

yaitu membuat 

menara 

 

g. Tahap 

Kegiatan 

6) Menayangkan 

video tentang 

kreativitas 

7) Bersama anggota 

kelompok 

menjawab siap 

untuk 

melanjutkan 

ke tahap 

selanjutnya 

8) Melakukan 

permainan 

dengan 

bersemangat. 

 

 

 

g. Tahap Kegiatan 

4) Anggota 

kelompok 

memperhatik

an tayangan 

video yang 

sedang 

diputar 

5) Anggota 

kelompok 

memperhatik

an anggota 

lain yang 

berpendapat 

6) Anggota 

kelompok 

sudah mulai 

aktif 

 

g. Tahap Kegiatan 

3) Anggota 

kelompok 

dapat 

memperhati

kan video 

yang 

ditayangkan 

4) Anggota 

kelompok 

dapat 

mendengark

an pendapat 

anggota lain 

5) Anggota 

kelompok 

aktif dalam 

memberikan 

pendapat.. 

 

h. Tahap 

Pengakhiran 

Anggota 

kelompok 

menyimpulkan 

bahwa 

pentingnya 

memiliki 

kreativitas 
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mengulas video 

yang telah 

ditonton bersama 

dan juga 

membahas 

permainan yang 

telah dilakukan 

pada tahap 

peralihan 

8) Mempersilahkan 

anggota 

kelompok 

memberikan 

pendapat, 

pertanyaan 

maupun 

menjawab 

pertanyaan dari 

anggota 

kelompok yang 

lain. 

9) Memotivasi 

anggota 

kelompok untuk 

berpendapat. 

 

h. Tahap 

Pengakhiran 

4) Menyimpulkan 

hasil pembahasan 

berpendapat 

7) Anggota 

kelompok 

memperhatik

an 

penjelasan, 

dan 

memberikan 

jawaban 

singkat dari 

pertanyaan 

yang 

diberikan. 

 

h. Tahap 

Pengakhiran 

3) Masing-

masing 

anggota 

kelompok 

berpendapat 

tentang hasil 

pembahasan 

topik. 

4) Anggota 

kelompok 

secara 

bersama 

menyimpulk

an hasil 

dalam belajar 
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topik. 

5) Menanyakan 

understanding, 

comfort, action. 

6) Merencanakan 

pertemuan 

selanjutnya dan 

menutup 

kegiatan. 

diskusi pada 

pertemuan 

kali ini.. 
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HASIL PENGAMATAN PROSES LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK  

PADA SIKLUS 2 

Pertemuan Indikator Hasil Pencapaian Tiap Indikator 

IV Percaya pada 

hal yang 

diyakini 

Pembahasan topik pada pertemuan keempat 

mengangkat topik pengaruh kepercayaan diri 

terhadap prestasi belajar akademik siswa. 

Pada pertemuan ini pemimpin kelompok 

memberikan permainan kata berantai. Pada tahap 

kegiatan pemimpin kelompok menggunakan 

metode penyampaian materi yang berbeda dengan 

pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kali ini peneliti 

menggunakan metode video dan diskusi, dengan 

perubahan metode ini ternyata mendapat respon 

baik dari anggota kelompok. berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh pemimpin 

kelompok, sangat terlihat sekali ketertarikan 

anggota dalam mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. 

Pada pertemuan ini, indikator percaya pada hal 

yang diyakini telah mulai terlihat dari cara anggota 

kelompok mengemukakan pendapatnya tanpa ragu-

ragu, penuh kepercayaan diri. 

V a. adanya 

hasrat dan 

keinginan 

berhasil 

b. adanya 

dorongan 

dan 

kebutuhan 

dalam 

belajar 

Pembahasan topik pada pertemuan kelima 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu 

tentang motivasi belajar. 

Pada pertemuan ini pmimpin kelompok 

menayangkan video motivasi belajar yang berjudul 

jejak perjalanan mahasiswa IPB. Antuasiasme 

anggota kelompok masih nampak terlihat seperti 

pada pertemuan sebelumnya 

a. Indikator pertama yaitu adanya hasrat dan 

keinginan berhasil telah tercapai, hal ini terlihat 

dari sikap anggota yang menunjukkan adanya 

keinginan untuk berhasil, berusaha keras. 

b. Indikator kedua yaitu adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar, indikator ini sudah 

mulai nampak dari komitmen anggota 

kelompok untuk lebih rajin belajar agar tercapai 

cita-citanya.  

VI Adanya 

kegiatan yang 

menarik 

dalam belajar  

Pembahasan topik pada pertemuan keenam 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, yaitu 

kreativitas. Dalam penyampaian materi pemimpin 

kelompok masih menggunakan metode video dan 

diskusi. Video yang pemimpin tampilkan adalah 

video berjudul tangan kreatif 1 dan 2. 

Pada pertemuan ini, indikator adanya kegiatan 
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yang menarik dalam belajar (variasi dalam 

aktivitas belajar) sudah menunjukkan peningkatan, 

yaitu terlihat pada hal positif yang akan dilakukan 

anggota kelompok untuk membuat catatan-catatan 

yang kreatif sehingga tidak cepat membosankan 

ketika belajar.  
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REFLEKSI SIKLUS 2 

Identitas 

a. Pemimpin Kelompok 

Nama : Ayu Zumaroh Khasanah 

NIM : 1301408058 

Status : Mahasiswa 

b. Anggota Kelompok 

Nama : 

6. R-02  6. R-25 

7. R-06  7. R-36 

8. R-09  8. R-10 

9. R-16  8. R-22 

10. R-24  10. R-29 

c. Kelas : VA 

Pada siklus 2 ini peneliti sebagai pemimpin kelompok mengadakan 

pertemuan layanan bimbingan kelompok sebanyak tiga kali. Pada tiap pertemuan 

dilakukan empat tahap yaitu permulaan, peralihan, kegiatan, dan pengakhiran. 

Pada masing-masing pertemuan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, 

pemimpin kelompok beserta observer (teman sejawat) melakukan refleksi. 

Adapun refleksi proses pelaksanaan dari tiap pertemuan layanan bimbingan 

kelompok adalah sebagai berikut: 

1. Pembahasan topik pada pertemuan keempat pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok ini yaitu tentang pengaruh kepercayaan diri terhadap 

prestasi akademik siswa. Pada tahap permulaan diisi dengan sapaan dan 

salam serta penjelasan mengenai kegiatan bimbingan kelompok dan materi 

yang akan dibahas pada pertemuaan ini, semua berjalan dengan lancar.  

Masuk pada tahap selanjutnya yaitu tahap peralihan, pemimpin kelompok 

memberikan permainan kata berantai guna merilekskan anggota 

kelompok. Pada pertemuan ini, peneliti sempat menemui hambatan, yaitu 

pada tahap kegiatan, yaitu pada pengkondisian anggota kelompok masih 

gaduh, mungkin akibat dari berpindahnya tempat pelaksanaan kegiatan 
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bimbingan kelompok dari kegiatan sebelumnya. Dalam pembahasan topik 

mengenai pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi akademik siswa, 

pemimpin kelompok menggunakan media video, masih ada beberapa 

anggota kelompok yang belum memperhatikan dengan baik tayangan 

video ini. Masih ada anggota kelompok yang ragu-ragu dan malu dalam 

mengungkapkan pendapatnya. Setelah kegiatan layanan bimbingan 

kelompok usai, maka peneliti berdiskusi dengan observer mengenai 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok tersebut. Hasil dari diskusi 

tersebut bahwa pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada pertemuan 

keempat ini cukup baik, hanya terdapat beberapa kendala : 

a. Tidak adanya fasilitas yang memadai untuk menampilkan video 

b. Belum terdondisinya suasana anggota kelompok dalam kegiatan. 

c. Pemimpin kelompok masih kurang dalam memotivasi anggota 

kelompok dalam berpendapat. 

Adapun hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan bimbingan 

kelompok pada pertemuan berikutnya yaitu: 

d. Pemimpin kelompok berusaha memanfaatkan media sebaik mungkin 

e. Pemimpin kelompok mengkondisikan anggota kelompok agar dapat 

mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan baik. 

f. Pemimpin kelompok lebih memotivasi anggota kelompok untuk 

berpendapat. 

Hasil yang telah dicapai pada pertemuan ini yaitu anggota kelompok dapat 

mengetahui pentingnya kepercayaan diri dalam belajar. Adanya sikap 

anggota kelompok yang tidak ragu-ragu dalam berpendapat dan komitmen 

untuk tidak mencontek merupakan indikator dari percaya pada hal yang 

diyakini. 

2. Pertemuan kelima pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kali ini 

mengulas tentang  motivasi belajar. Pada tahap pemulaan dan peralihan 

tidak ada kendala, semua berjalan sesuai dengan rencana. namun pada 

tahap kegiatan anggota kelompok saling dorong untuk menonton video 

yang ditayangkan. Anggota kelompok sudah mulai aktif dalam 
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berpendapat, tidak malu dan tidak ragu-ragu. Setelah kegiatan layanan 

bimbingan kelompok, maka peneliti berdiskusi dengan observer mengenai 

pelaksanaan layanan bimbingan kelompok tersebut. Hasil diskusi tersebut 

bahwa pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada pertemuan kelima 

ini sudah baik, namun pemimpin kelompok harus bisa lebih 

mengkondisikan anggota kelompok. Penggunaan media video cukup 

menarik bagi anggota kelompok, hal ini terlihat dari antusiasme anggota 

kelompok menontonnya. 

Adapun hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan bimbingan 

kelompok pada pertemuan berikutnya yaitu: 

a. Pemimpin kelompok harus bisa mengatur anggota kelompok agar tidak 

berdesakan saat menonton video 

b. Pemimpin kelompok lebih menciptakan suasana yang menarik. 

Hasil yang telah dicapai pada pertemuan ini yaitu anggota kelompok dapat 

memahami pentingnya motivasi belajar. Sedangkan aspek yang muncul 

dalam pertemuan ini yaitu anggota kelompok sudah mulai menentukan 

cita-cita mereka kelak, hal ini senada dengan indikator adanya dorongan 

dan kebutuhan dalam belajar. 

3. Pertemuan keenam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, peneliti 

mengangkat topik tentang kreativitas. Pada tahap permulaan, pemimpin 

kelompok masih menjelaskan kembali konsep layanan bimbingan 

kelompok dan membina hubungan baik terhadap anggota kelompok. 

Sebelum memulai pada tahap kegiatan, pemimpin kelompok memberikan 

permainan membuat menara dengan tujuan untuk melatih kreativitas 

anggota kelompok. Pada pertemuan ini pemimpin kelompok sudah dapat 

mengkondisikan anggota kelompok, namun karena keterbatasan waktu 

jadi pembahasan terhadap video yang ditayangkan dirasa kurang 

mendalam. Setelah kegiatan bimbingan kelompk selesai maka peneliti 

berdiskusi dengan observer mengenai pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok tersebut. Hasil dari diskusi tersebut merupakan hasil akhir dari 
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pelaksanaan bimbingan kelompok, karena ini merupakan pertemuan 

terkhir dalam penelitian. 

Adapun hal yang akan dilakukan untuk meningkatkan layanan bimbingan 

kelompok pada pertemuan berikutnya yaitu: 

a. Pemimpin kelompok lebih memotivasi anggota kelompok untuk 

berpendapat. 

b. Pemimpin kelompok lebih meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok 

Hasil yang telah dicapai pada pertemuan ini yaitu anggota kelompok dapat 

mengetahui pentingnya kreativitas dalam belajar. Sedangkan aspek yang 

muncul dalam pertemuan ini yaitu anggota kelompok akan berupaya 

mengembangkan kteativitasnya dalam belajar. 

Berdasarkan deskripsi diatas, secara keseluruhan proses pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok pada siklus 2 berjalan dengan baik dan lancar serta 

berjalan sesuai dengan rancangan program yang telah disusun peneliti. Peneliti 

mengadakan layanan bimbingan kelompok selama ±50 menit. Waktu 50 menit ini 

oleh peneliti sangat cukup untuk mengadakan satu kali pertemuan layanan 

bimbingan kelompok, peneliti menghindari kebosanan yang akan dialami oleh 

anggota kelompok bila layanan bimbingan kelompok dilakukan lebih lama lagi, 

selain itu peneliti juga menyesuaikan dengan jadwal KBM anggota kelompok. 

Faktor pendukung dan keberhasilan pada siklus ini antara lain : 

a. Anggota kelompok sudah terbuka, aktif dalam berpendapat dan antusias 

dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok, dalam artian bisa 

menerima kehadiran peneliti, anggota kelompok dengan kesungguhan 

hatinya bersedia mengikuti layanan bimbingan kelompok. 

b. Anggota kelompok dapat memahami topik yang dibahas. 

c. Anggota kelompok merasa senang mengikuti kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. 

d. Anggota kelompok mampu merencanakan tindakan sesuai topik yang 

dibahas. 
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Adapun indikator motivasi belajar yang telah tercapai dalam siklus 2 ini antara 

lain : 

a. Percaya pada hal yang diyakini, yaitu anggota kelompok tidak ragu-ragu 

lagi dalam berpendapat 

b. Adanya hasrat dan keinginan berhasil, yaitu anggota kelompok memiliki 

keingina yang kuat untuk berhasil. 

c. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, yaitu anggota kelompok 

memiliki cita-cita sebagai pendorongia belajar. 

d. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar (variasi dalam belajar), yaitu 

anggota kelompok berusaha meningkatkan kreativitasnya. 

Keberhasilan tersebut terwujud karena anggota kelompok sangat antusias 

dan bersungguh-sungguh mengikuti seluruh proses bimbingan kelompok. Serta 

adanya dukungan yang baik dari pihak sekolah, membuat peneliti merasa 

dilancarkan untuk mengadakan penelitian di SD Negeri Pekunden Semarang. 

Namun pada siklus ini peneliti juga sempat menemui beberapa hambatan 

yang sedikit banyak mempengaruhi hasil kegiatan bimbingan kelompok yang 

dicapai, hambatan serta solusi itu antara lain : 

a. Masih ada beberapa anggota kelompok masih nampak ragu-ragu dalam 

berpendapat. Pada pertemuan berikutnya, peneliti terus memotivasi siswa 

untuk berpendapat yang pada akhirnya semua anggota aktif berpendapat.. 

b. Keterbatasan fasilitas sekolah, tidak adanya LCD sehingga menyulitkan 

peneliti dalam menampilkan video. Namun hal ini dapat teratasi dengan 

penggunaan laptop dan mengatur tempat duduk anggota kelompok agar 

tidak berdesakan dalam menonton. 
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RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VA SD NEGERI PEKUNDEN SEMARANG 

 

Jenis Layanan  : Bimbingan Kelompok 

Topik Pembahasan : Menumbuhkan Semangat Belajar  

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Aula 

Tanggal Pelaksanaan : 25 Februari 2013 

Sasaran Layanan : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Belajar 

Tertinggi di Kelas VA 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan : 

A. Anggota Kelompok 

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 10 siswa yang terdiri dari 7 

siswa underachiever dan 3 siswa bermotivasi belajar tertinggi di kelas VA. 

Siswa-siswa ini adalah R-02, R-06, R-09, R-16, R-24, R-25, R-36, R-10, R-

22 dan R-29. 

B. Topik   : Topik tugas 

C. Topik yang dibahas : Menumbuhkan semangat belajar 

D. Proses Pelaksanaan : 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan layanan 

bimbingan kelompok, yaitu : 

1. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok 

a. Memberitahukan kepada guru kelas VA bahwa peneliti akan 

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dan meminta waktu 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

b. Menginformasikan pada siswa (responden) yang menjadi anggota 

kelompok kegiatan layanan bimbingan kelompok bahwa akan 

diadakan kegiatan bimbingan kelompok.  

c. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kegiatan 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  
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2. Mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Setelah mendapatkan kepastian waktu dari guru guru kelas VA, 

peneliti menyiapkan administrasi layanan bimbingan kelompok dan tempat 

pelaksanaan. 

 

3. Menyelenggarakan layanan bimbingan dengan tahap-tahap 

pelaksanaannya sebagai berikut: 

a. Tahap Permulaan 

1) Peneliti sebagai pemimpin kelompok mengucapkan salam setelah 

semuanya berkumpul dan bersiap melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok. Dilanjutkan dengan berdoa dan menanyakan kabar 

anggota kelompok dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok dalam kegiatan layanan 

bimbingan kelompok tersebut. Kemudian peneliti membuka 

pembicaraan dalam kelompok dengan topik netral agar tumbuh 

keakraban antar anggota kelompok sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

2) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan asas-asas yang 

digunakan dalam layanan bimbingan kelompok. 

3) Saling memperkenalkan diri baik peneliti sebagai pemimpin 

kelompok maupun siswa sebagai anggota kelompok. 

4) Permainan tiga dot. 

 

 

b. Tahap Peralihan 

Peneliti menjelaskan secara singkat lagi mengenai kegiatan 

bimbingan kelompok, kemudian menanyakan kesiapan para anggota 

kelompok untuk masuk pada tahap kegiatan. Aanggota kelompok 

nampak semangat dalam merespon pemimpin kelompok dan dengan 

serempak anggota kelompok menjawab siap. 
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c. Tahap Kegiatan 

1) Penyampaian topik pembahasan. 

Pemimpin kelompok menyampaikan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan, yaitu menumbuhkan semangat belajar. Tujuan dari 

penyampaian topik tersebut adalah agar siswa memiliki semangat 

dan usaha yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas, agar 

siswa memiliki kesabaran dalam menyelesaikan tugas dan agar 

siswa menyukai tantangan dalam belajar. Melalui topik tersebut 

diharapkan anggota kelompok memiliki semangat dalam belajar. 

2) Pemahaman mengenai aspek. 

Pemimpin kelompok menanyakan apakah anggota kelompok 

memahami topik yang disampaikan oleh pemimpin kelompok yaitu 

tentang menumbuhkan semangat belajar. Semua anggota kelompok 

menyatakan bahwa mereka paham dengan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. 

3) Memancing ketertarikan anggota akan topik. 

Pemimpin kelompok menanyakan pada anggota kelompok “apakah 

ingin mengetahui cara menumbuhhkan semangat belajar?”. 

4) Pemberian dorongan kepada anggota kelompok untuk memberikan 

tanggapan mengenai topik dengan memberi kesempatan anggota 

kelompok untuk  mengemukakan pendapatnya, dan pemimpin 

kelompok memberikan pujian terhadap pendapat dan 

keberaniannya mengungkapkan pendapat. 

5) Mengumpulkan tanggapan topik berupa pertanyaan, pernyataan, 

maupun sanggahan dari anggota kelompok. 

6) Membuat kesimpulan dari topik yang dibahas setelah mendapatkan 

tanggapan dari anggota kelompok. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok ini adalah semangat belajar sangat penting 

dan diperlukan dalam proses belajar. 
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d. Tahap Pengakhiran 

1) Menyampaikan hasil kesimpulan pada anggota kelompok. Disini 

anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dan pemimpin 

kelompok bertugas membacakan kesimpulan yang ada pada akhir 

kegiatan. 

2) Pemimpin kelompok menanyakan bagaimana perasaan anggota 

kelompok setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Selain 

itu pemimpin kelompok meminta saran dan kritik serta masukan 

dari masing-masing anggota kelompok tentang kegiatan layanan 

bimbingan kelompok ini. 

3) Pemimpin kelompok menyebarkan laiseg untuk diisi oleh anggota 

kelompok. 

4) Menyampaikan rencana kegiatan tindak lanjut kepada anggota 

kelompok..  
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RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VA SD NEGERI PEKUNDEN SEMARANG 

 

Jenis Layanan  : Bimbingan Kelompok 

Topik Pembahasan : Kemandirian Belajar 

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Aula 

Tanggal Pelaksanaan : 26 Februari 2013 

Sasaran Layanan : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Belajar 

Tertinggi di Kelas VA 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan : 

A. Anggota Kelompok 

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 10 siswa yang terdiri dari 7 

siswa underachiever dan 3 siswa bermotivasi belajar tertinggi di kelas VA. 

Siswa-siswa ini adalah R-02, R-06, R-09, R-16, R-24, R-25, R-36, R-10, R-22 

dan R-29. 

B. Topik   : Topik tugas 

C. Topik yang dibahas : Kemandirian belajar 

D. Proses pelaksanaan  : 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan layanan 

bimbingan kelompok, yaitu: 

1. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok 

a. Memberitahukan kepada guru kelas VA bahwa peneliti akan 

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dan meminta waktu untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

b. Menginformasikan pada siswa (responden) yang menjadi anggota 

kelompok kegiatan layanan bimbingan kelompok bahwa akan diadakan 

kegiatan bimbingan kelompok.  

c. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya bimbingan 

kelompok dan harapan setelah pembahasan topik dalam kegiatan 

bimbingan kelompok. 
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2. Mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Setelah mendapat kepastian waktu dari guru kelas VA, peneliti 

menyiapkan administrasi layanan bimbingan kelompok dan tempat 

pelaksanaan. 

 

3. Menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok dengan tahap-tahap 

pelaksanaannya sebagai berikut : 

a. Tahap Permulaan 

1) Peneliti sebagai pemimpin kelompok mengucapkan salam setelah 

semuanya berkumpul dan bersiap melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok. Dilanjutkan dengan berdoa dan menanyakan kabar 

anggota kelompok dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok dalam kegiatan layanan bimbingan 

kelompok tersebut. Kemudian peneliti membuka pembicaraan 

dalam kelompok dengan topik netral agar tumbuh keakraban antar 

anggota kelompok sebelum membahas topik tugas yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

2) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan asas-asas yang 

digunakan dalam layanan bimbingan kelompok. 

3) Permainan barisan berurutan 

 

b. Tahap Peralihan 

Peneliti menanyakan kesiapan para anggota kelompok untuk 

masuk pada tahap kegiatan. Anggota kelompok nampak semangat 

dalam merespon pemimpin kelompok dan dengan serempak anggota 

kelompok menjawab siap. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Penyampaian topik pembahasan. 

Pemimpin kelompok menyampaikan topik yang akan dibahas dalam 

kegiatan yaitu kemandirian belajar. Tujuan dari penyampaian topik 
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tersebut adalah agar siswa memahami arti kemandirian dalam 

belajar, agar siswa memiliki kesabaran dalam menyelesaikan tugas, 

dan agar siswa memiliki rasa tanggung jawab atas tugasnya. 

Melalui topik tersebut diharapkan anggota kelompok mampu 

memeiliki sikap mandiri dalam belajar. 

2) Pemahaman mengenai aspek. 

Pemimpin kelompok menanyakan apakah anggota kelompok 

memahami topik yang disampaikan oleh pemimpin kelompok yaitu 

kemandirian belajar. Semua anggota kelompok menyatakan bahwa 

mereka paham dengan topik yang akan dibahas dalam kegiatan 

layanan bimbingan kelompok.  

3) Memancing ketertarikan anggota akan topik. 

Pemimpin kelompok menanyakan pada anggota kelompok “apa saja 

bentuk dari kemandirian belajar?”. 

4) Pemberian dorongan kepada anggota kelompok untuk memberikan 

tanggapan mengenai topik. 

5) Mengumpulkan tanggapan topik berupa pertanyaan, pernyataan, 

maupun sanggahan dari anggota kelompok. 

6) Membuat  kesimpulan dari topik yang dibahas setelah mendapatkan 

tanggapan dari anggota kelompok. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok ini adalah perntingnya kemandirian dalam 

belajar, contoh dari kemandirian adalah tidak mencontek tugas 

teman lain ataupun saat mengerjakan soal ulangan. 

 

d. Tahap Pengakhiran 

1) Menyampaikan hasil kesimpulan pada anggota kelompok. Disini 

anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dan pemimpin 

kelompok bertugas membacakan kesimpulan yang ada pada akhir 

kegiatan. 
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2) Pemimpin kelompok menanyakan bagaimana perasaan anggota 

kelompok setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Selain 

itu pemimpin kelompok meminta saran dan kritik serta masukan 

dari masing-masing anggota kelompok tentang kegiatan layanan 

bimbingan kelompok ini. 

3) Pemimpin kelompok menyebarkan laiseg untuk diisi oleh anggota 

kelompok. 

4) Menyampaikan rencana kegiatan tindak lanjut kepada anggota 

kelompok.  
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RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VA SD NEGERI PEKUNDEN SEMARANG 

 

Jenis Layanan  : Bimbingan Kelompok 

Topik Pembahasan : Lingkungan Belajar 

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Aula 

Tanggal Pelaksanaan : 27 Februari 2013 

Sasaran Layanan : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Belajar 

Tertinggi di Kelas VA 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan : 

A. Anggota Kelompok 

B. Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 10 siswa yang terdiri 

dari 7 siswa underachiever dan 3 siswa bermotivasi belajar tertinggi di 

kelas VA. Siswa-siswa ini adalah R-02, R-06, R-09, R-16, R-24, R-25, R-

36, R-10, R-22 dan R-29. 

C. Topik   : Topik tugas 

D. Topik yang dibahas : Lingkungan belajar 

E. Proses Pelaksanaan : 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan layanan 

bimbingan kelompok, yaitu : 

1. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok 

a. Memberitahukan kepada guru kelas VA bahwa peneliti akan 

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dan meminta waktu 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

b. Menginformasikan pada siswa (responden) yang menjadi anggota 

kelompok kegiatan layanan bimbingan kelompok bahwa akan 

diadakan kegiatan bimbingan kelompok.  

c. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kegiatan 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  
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2. Mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Setelah mendapatkan kepastian waktu dari guru kelas VA, peneliti 

menyiapkan administrasi layanan bimbingan kelompok dan tempat 

pelaksanaan. 

 

3. Menyelenggarakan layanan bimbingan dengan tahap-tahap 

pelaksanaannya sebagai berikut: 

a. Tahap Permulaan 

1) Peneliti sebagai pemimpin kelompok mengucapkan salam setelah 

semuanya berkumpul dan bersiap melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok. Dilanjutkan dengan berdoa dan menanyakan kabar 

anggota kelompok dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok dalam kegiatan layanan 

bimbingan kelompok tersebut. Kemudian peneliti membuka 

pembicaraan dalam kelompok dengan topik netral agar tumbuh 

keakraban antar anggota kelompok sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

2) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan asas-asas yang 

digunakan dalam layanan bimbingan kelompok. 

3) Permainan kapal karam. 

 

b. Tahap Peralihan 

Peneliti menanyakan kesiapan para anggota kelompok untuk 

masuk pada tahap kegiatan. Anggota kelompok nampak semangat 

dalam merespon pemimpin kelompok dan dengan serempak anggota 

kelompok menjawab siap. 

c. Tahap Kegiatan 

1) Penyampaian topik pembahasan. 

Pemimpin kelompok menyampaikan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan, yaitu lingkungan belajar. Tujuan dari penyampaian 

topik tersebut adalah agar siswa mengetahui pengeruh lingkungan 
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terhadap belajar, agar siswa mengetahui lingkungan belajar yang 

baik, agar siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik 

untuk dirinya. Melalui topik tersebut diharapkan anggota kelompok 

dapat memilih maupun menciptkan lingkungan belajar yang baik. 

2) Pemahaman mengenai aspek. 

Pemimpin kelompok menanyakan apakah anggota kelompok 

memahami topik yang disampaikan oleh pemimpin kelompok yaitu 

tentang lingkungan belajar. Semua anggota kelompok menyatakan 

bahwa mereka paham dengan topik yang akan dibahas dalam 

kegiatan layanan bimbingan kelompok. 

3) Memancing ketertarikan anggota akan topik. 

Pemimpin kelompok memancing ketertarikan anggota kelompok 

dengan mengajukan pertanyaan “coba sebutkan lingkungan belajar 

yang baik menurut kalian?” 

4) Pemberian dorongan kepada anggota kelompok untuk memberikan 

tanggapan mengenai topik. 

5) Mengumpulkan tanggapan topik berupa pertanyaan, pernyataan, 

maupun sanggahan dari anggota kelompok. 

6) Membuat kesimpulan dari topik yang dibahas setelah mendapatkan 

tanggapan dari anggota kelompok. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok ini adalah pentingnya lingkungan belajar 

yang baik dalam mendukung proses belajar anggota kelompok.. 

 

d. Tahap Pengakhiran 

1) Menyampaikan hasil kesimpulan pada anggota kelompok. Disini 

anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dan pemimpin 

kelompok bertugas membacakan kesimpulan yang ada pada akhir 

kegiatan. 

2) Pemimpin kelompok menanyakan bagaimana perasaan anggota 

kelompok setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Selain 
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itu pemimpin kelompok meminta saran dan kritik serta masukan 

dari masing-masing anggota kelompok tentang kegiatan layanan 

bimbingan kelompok ini. 

3) Pemimpin kelompok menyebarkan laiseg untuk diisi oleh anggota 

kelompok. 

4) Menyampaikan rencana kegiatan tindak lanjut kepada anggota 

kelompok.  
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RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VA SD NEGERI PEKUNDEN SEMARANG 

 

Jenis Layanan  : Bimbingan Kelompok 

Topik Pembahasan : Pengaruh Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik 

Siswa  

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Bimbingan dan Konseling 

Tanggal Pelaksanaan : 28 Februari 2013 

Sasaran Layanan : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Belajar 

Tertinggi di Kelas VA 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan : 

A. Anggota Kelompok 

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 10 siswa yang terdiri dari 7 

siswa underachiever dan 3 siswa bermotivasi belajar tertinggi di kelas VA. 

Siswa-siswa ini adalah R-02, R-06, R-09, R-16, R-24, R-25, R-36, R-10, R-

22 dan R-29. 

B. Topik   : Topik tugas 

C. Topik yang dibahas : Pengaruh kepercayaan diri terhadap pestasi 

akademik siswa 

D. Proses Pelaksanaan : 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan layanan 

bimbingan kelompok, yaitu : 

1. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok 

a. Memberitahukan kepada guru kelas VA bahwa peneliti akan 

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dan meminta waktu 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

b. Menginformasikan pada siswa (responden) yang menjadi anggota 

kelompok kegiatan layanan bimbingan kelompok bahwa akan 

diadakan kegiatan bimbingan kelompok.  
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c. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kegiatan 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  

 

2. Mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Setelah mendapatkan kepastian waktu dari guru guru kelas VA, 

peneliti menyiapkan administrasi layanan bimbingan kelompok dan tempat 

pelaksanaan. 

 

3. Menyelenggarakan layanan bimbingan dengan tahap-tahap 

pelaksanaannya sebagai berikut: 

a. Tahap Permulaan 

1) Peneliti sebagai pemimpin kelompok mengucapkan salam setelah 

semuanya berkumpul dan bersiap melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok. Dilanjutkan dengan berdoa dan menanyakan kabar 

anggota kelompok dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok dalam kegiatan layanan 

bimbingan kelompok tersebut. Kemudian peneliti membuka 

pembicaraan dalam kelompok dengan topik netral agar tumbuh 

keakraban antar anggota kelompok sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

2) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan asas-asas yang 

digunakan dalam layanan bimbingan kelompok. 

3) Saling memperkenalkan diri baik peneliti sebagai pemimpin 

kelompok maupun siswa sebagai anggota kelompok. 

4) Permainan kata berantai 

 

b. Tahap Peralihan 

Peneliti menjelaskan secara singkat lagi mengenai kegiatan 

bimbingan kelompok, kemudian menanyakan kesiapan para anggota 

kelompok untuk masuk pada tahap kegiatan. Anggota kelompok 
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nampak semangat dalam merespon pemimpin kelompok dan dengan 

serempak anggota kelompok menjawab siap. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Penyampaian topik pembahasan. 

Pemimpin kelompok menyampaikan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan, yaitu pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi 

akademik. Tujuan dari penyampaian topik tersebut adalah agar 

siswa mengetahui arti penting percaya dalam belajar, dan memiliki 

kepercayaan diri dalam belajar dan mengerjakan tugas. Melalui 

topik tersebut diharapkan anggota kelompok memiliki motivasi 

dalam belajar 

2) Pemahaman mengenai aspek. 

Pemimpin kelompok menanyakan apakah anggota kelompok 

memahami topik yang disampaikan oleh pemimpin kelompok yaitu 

tentang pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi akademik. 

Semua anggota kelompok menyatakan bahwa mereka paham 

dengan topik yang akan dibahas dalam kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. 

3) Memancing ketertarikan anggota akan topik. 

Pemimpin kelompok menggunakan media video dan menanyakan 

pada anggota kelompok “pelajaran apa yang dapat kalian ambil 

dari video ini?”. 

4) Pemberian dorongan kepada anggota kelompok untuk memberikan 

tanggapan mengenai topik dengan memberi kesempatan anggota 

kelompok untuk  mengemukakan pendapatnya, dan pemimpin 

kelompok memberikan pujian terhadap pendapat dan 

keberaniannya mengungkapkan pendapat. 

5) Mengumpulkan tanggapan topik berupa pertanyaan, pernyataan, 

maupun sanggahan dari anggota kelompok. 
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6) Membuat kesimpulan dari topik yang dibahas setelah mendapatkan 

tanggapan dari anggota kelompok. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok ini adalah pentingnya memiliki kepercayaan 

diri, termasuk pada belajar. 

 

d. Tahap Pengakhiran 

1) Menyampaikan hasil kesimpulan pada anggota kelompok. Disini 

anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dan pemimpin 

kelompok bertugas membacakan kesimpulan yang ada pada akhir 

kegiatan. 

2) Pemimpin kelompok menanyakan bagaimana perasaan anggota 

kelompok setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Selain 

itu pemimpin kelompok meminta saran dan kritik serta masukan 

dari masing-masing anggota kelompok tentang kegiatan layanan 

bimbingan kelompok ini. 

3) Pemimpin kelompok menyebarkan laiseg untuk diisi oleh anggota 

kelompok. 

4) Menyampaikan rencana kegiatan tindak lanjut kepada anggota 

kelompok..  
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RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VA SD NEGERI PEKUNDEN SEMARANG 

 

Jenis Layanan  : Bimbingan Kelompok 

Topik Pembahasan : Motivasi Belajar 

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Bimbingan dan Konseling 

Tanggal Pelaksanaan : 1 Maret 2013 

Sasaran Layanan : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Belajar 

Tertinggi di Kelas VA 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan : 

A. Anggota Kelompok 

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 10 siswa yang terdiri dari 7 

siswa underachiever dan 3 siswa bermotivasi belajar tertinggi di kelas VA. 

Siswa-siswa ini adalah R-02, R-06, R-09, R-16, R-24, R-25, R-36, R-10, R-22 

dan R-29. 

B. Topik   : Topik tugas 

C. Topik yang dibahas : Motivasi belajar 

D. Proses pelaksanaan  : 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan layanan 

bimbingan kelompok, yaitu: 

1. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok 

a. Memberitahukan kepada guru kelas VA bahwa peneliti akan 

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dan meminta waktu untuk 

melaksanakan kegiatan tersebut. 

b. Menginformasikan pada siswa (responden) yang menjadi anggota 

kelompok kegiatan layanan bimbingan kelompok bahwa akan diadakan 

kegiatan bimbingan kelompok.  

c. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya bimbingan 

kelompok dan harapan setelah pembahasan topik dalam kegiatan 

bimbingan kelompok. 
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2. Mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Setelah mendapat kepastian waktu dari guru kelas VA, peneliti 

menyiapkan administrasi layanan bimbingan kelompok dan tempat 

pelaksanaan. 

 

3. Menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok dengan tahap-tahap 

pelaksanaannya sebagai berikut : 

a. Tahap Permulaan 

1) Peneliti sebagai pemimpin kelompok mengucapkan salam setelah 

semuanya berkumpul dan bersiap melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok. Dilanjutkan dengan berdoa dan menanyakan kabar 

anggota kelompok dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok dalam kegiatan layanan bimbingan 

kelompok tersebut. Kemudian peneliti membuka pembicaraan 

dalam kelompok dengan topik netral agar tumbuh keakraban antar 

anggota kelompok sebelum membahas topik tugas yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

2) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan asas-asas yang 

digunakan dalam layanan bimbingan kelompok. 

3) Permainan barisan berurutan 

 

b. Tahap Peralihan 

Peneliti menanyakan kesiapan para anggota kelompok untuk 

masuk pada tahap kegiatan. Anggota kelompok nampak semangat 

dalam merespon pemimpin kelompok dan dengan serempak anggota 

kelompok menjawab siap. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Penyampaian topik pembahasan. 

Pemimpin kelompok menyampaikan topik yang akan dibahas dalam 

kegiatan, yaitu motivasi belajar. Tujuan dari penyampaian topik 
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tersebut adalah agar siswa mengetahui arti penting motivasi belajar, 

agar siswa memiliki memiliki motivasi dalam belajar, dan agar 

siswa lebih bersemangat dalam belajar. Melalui topik tersebut 

diharapkan anggota kelompok memiliki motivasi dalam belajar. 

2) Pemahaman mengenai aspek. 

Pemimpin kelompok menanyakan apakah anggota kelompok 

memahami topik yang disampaikan oleh pemimpin kelompok yaitu 

tentang motivasi belajar. Semua anggota kelompok menyatakan 

bahwa mereka paham dengan topik yang akan dibahas dalam 

kegiatan layanan bimbingan kelompok. 

3) Memancing ketertarikan anggota akan topik. 

Pemimpin kelompok menggunakan media video dan menanyakan 

pada anggota kelompok “pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari 

video ini?”. 

4) Pemberian dorongan kepada anggota kelompok untuk memberikan 

tanggapan mengenai topik dengan memberi kesempatan anggota 

kelompok untuk  mengemukakan pendapatnya, dan pemimpin 

kelompok memberikan pujian terhadap pendapat dan keberaniannya 

mengungkapkan pendapat. 

5) Mengumpulkan tanggapan topik berupa pertanyaan, pernyataan, 

maupun sanggahan dari anggota kelompok. 

6) Membuat kesimpulan dari topik yang dibahas setelah mendapatkan 

tanggapan dari anggota kelompok. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok ini adalah pentingnya memiliki motivasi 

dalam belajar. 

 

d. Tahap Pengakhiran 

1) Menyampaikan hasil kesimpulan pada anggota kelompok. Disini 

anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dan pemimpin 
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kelompok bertugas membacakan kesimpulan yang ada pada akhir 

kegiatan. 

2) Pemimpin kelompok menanyakan bagaimana perasaan anggota 

kelompok setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Selain itu 

pemimpin kelompok meminta saran dan kritik serta masukan dari 

masing-masing anggota kelompok tentang kegiatan layanan 

bimbingan kelompok ini. 

3) Pemimpin kelompok menyebarkan laiseg untuk diisi oleh anggota 

kelompok. 

4) Menyampaikan rencana kegiatan tindak lanjut kepada anggota 

kelompok..  
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RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VA SD NEGERI PEKUNDEN SEMARANG 

 

Jenis Layanan  : Bimbingan Kelompok 

Topik Pembahasan : Kreativitas 

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Bimbingan dan Konseling 

Tanggal Pelaksanaan : 2 Maret 2013 

Sasaran Layanan : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Belajar 

Tertinggi di Kelas VA 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan : 

A. Anggota Kelompok 

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 10 siswa yang terdiri dari 7 

siswa underachiever dan 3 siswa bermotivasi belajar tertinggi di kelas VA. 

Siswa-siswa ini adalah R-02, R-06, R-09, R-16, R-24, R-25, R-36, R-10, R-

22 dan R-29. 

B. Topik   : Topik tugas 

C. Topik yang dibahas : Kreativitas 

D. Proses Pelaksanaan : 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan layanan 

bimbingan kelompok, yaitu : 

1. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok 

a. Memberitahukan kepada guru kelas VA bahwa peneliti akan 

melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok dan meminta waktu 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 

b. Menginformasikan pada siswa (responden) yang menjadi anggota 

kelompok kegiatan layanan bimbingan kelompok bahwa akan 

diadakan kegiatan bimbingan kelompok.  

c. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kegiatan 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik dalam 

kegiatan bimbingan kelompok.  
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2. Mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Setelah mendapatkan kepastian waktu dari guru kelas VA, peneliti 

menyiapkan administrasi layanan bimbingan kelompok dan tempat 

pelaksanaan. 

 

3. Menyelenggarakan layanan bimbingan dengan tahap-tahap 

pelaksanaannya sebagai berikut: 

a. Tahap Permulaan 

1) Peneliti sebagai pemimpin kelompok mengucapkan salam setelah 

semuanya berkumpul dan bersiap melakukan kegiatan bimbingan 

kelompok. Dilanjutkan dengan berdoa dan menanyakan kabar 

anggota kelompok dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok dalam kegiatan layanan 

bimbingan kelompok tersebut. Kemudian peneliti membuka 

pembicaraan dalam kelompok dengan topik netral agar tumbuh 

keakraban antar anggota kelompok sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

2) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan asas-asas yang 

digunakan dalam layanan bimbingan kelompok. 

3) Permainan membuat menara. 

 

b. Tahap Peralihan 

Peneliti menanyakan kesiapan para anggota kelompok untuk 

masuk pada tahap kegiatan. Anggota kelompok nampak semangat 

dalam merespon pemimpin kelompok dan dengan serempak anggota 

kelompok menjawab siap. 

 

c. Tahap Kegiatan 

1) Penyampaian topik pembahasan. 

Pemimpin kelompok menyampaikan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan, yaitu kreativitas. Tujuan dari penyampaian topik 
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tersebut adalah agar siswa mengetahui arti penting kreativitas, agar 

siswa memiliki kreativitas dalam belajar. Melalui topik tersebut 

diharapkan anggota kelompok dapat memiliki kreativitas dalam 

belajar untuk menghindari kejenuhan belajar. 

2) Pemahaman mengenai aspek. 

Pemimpin kelompok menanyakan apakah anggota kelompok 

memahami topik yang disampaikan oleh pemimpin kelompok yaitu 

tentang kreativitas. Semua anggota kelompok menyatakan bahwa 

mereka paham dengan topik yang akan dibahas dalam kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. 

3) Memancing ketertarikan anggota akan topik. 

Pemimpin kelompok memancing ketertarikan anggota kelompok 

dengan menggunakan media video dan mengajukan pertanyaan 

“apa bentuk kreativitas dalam belajar?” 

4) Pemberian dorongan kepada anggota kelompok untuk memberikan 

tanggapan mengenai topik. 

5) Mengumpulkan tanggapan topik berupa pertanyaan, pernyataan, 

maupun sanggahan dari anggota kelompok. 

6) Membuat kesimpulan dari topik yang dibahas setelah mendapatkan 

tanggapan dari anggota kelompok. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok ini adalah pentingnya kreativitas dalam 

belajar, guna menghindari kejenuhan belajar. 

d. Tahap Pengakhiran 

1) Menyampaikan hasil kesimpulan pada anggota kelompok. Disini 

anggota kelompok menyimpulkan hasil pembahasan dan pemimpin 

kelompok bertugas membacakan kesimpulan yang ada pada akhir 

kegiatan. 

2) Pemimpin kelompok menanyakan bagaimana perasaan anggota 

kelompok setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok. Selain 

itu pemimpin kelompok meminta saran dan kritik serta masukan 
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dari masing-masing anggota kelompok tentang kegiatan layanan 

bimbingan kelompok ini. 

3) Pemimpin kelompok menyebarkan laiseg untuk diisi oleh anggota 

kelompok. 

4) Menyampaikan rencana kegiatan tindak lanjut kepada anggota 

kelompok.  
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

 

 

 

   

Nama    : 

Hari, Tanggal Layanan :  

……………………………………… 

  Pemberi Layanan  :  Ayu Zumaroh Khasanah 

 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat. 

1. Topik-topik apakah yang telah dibahas melalui layanan tersebut? 

..............................................................................................................................

....................... 

2. Hal-hal atau pemahaman baru apakah yang Anda peroleh dari layanan 

tersebut? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................. 

3. Bagaimanakah perasaan Anda setelah mengikuti layanan tersebut? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................. 

4. Hal-hal apakah yang akan Anda lakukan setelah mengikuti layanan tersebut? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................. 

5. Apakah layanan yang Anda ikuti berkaitan langsung dengan masalah yang 

Anda alami? 

a. Apabila ya, keuntungan apa yang Anda peroleh? 

..............................................................................................................................

RAHASIA 

LAISEG 

Lampiran 22 



 

 

 

 

 

209 

..............................................................................................................................

.............................................. 

b. Apabila tidak, keuntungan apa yang Anda peroleh? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................. 

6. Tanggapan, saran, pesan atau harapan apa yang ingin Anda sampaikan kepada 

pemberi layanan? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

................................................ 
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN SEGERA (LAISEG) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

Bentuk Layanan : Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Sasaran (anggota) : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Tinggi 

Pertemuan  : I 

Hari/tanggal  : Senin / 25 Februari 2013 

Topik   : Menumbuhkan Semangat Belajar 

No Resp Aspek Penilaian Segera (laiseg) 

Pemahaman Perasaan Tindakan yang akan 

dilakukan 

1 R-02 Memahami 

semangat belajar 

itu penting 

Senang karena 

mendapat hal baru. 

Akan mencoba hal-

hal yang telah 

dibahas 

2 R-06 Mengerti cara 

menumuhkan 

semangat belajar 

Senang dan lebih 

mengerti. 

Meminta hadiah pada 

orang tua agar selalu 

semangat 

3 R-09 Mengetahui peran 

semangat belajar 

Senang karena 

mendapat 

pemahaman baru. 

Menambah jam unruk 

belajar 

4 R-16 Mengetahui apa 

itu semangat 

belajar 

Senang  Berusaha terus 

semangat 

5 R-24 Mengerti pengaruh 

semangat belajar 

terhadap hasil 

belajar 

Senang mendapat 

hal baru. 

Memilih cita-cita  

6 R-25 Mengetahui cara 

unruk 

menumbuhkan 

semangat dalam 

mengerjakan tugas 

Merasa senang 

karena dapat 

menjalin kerjasama 

dan memperoleh hal 

baru. 

Rajin belajar 

7 R-36 Mengetahui akibat 

jika kita malas 

belajar 

Senang karena 

mendapat pelajaran 

baru. 

Merancang masa 

depan 

8 R-10 Memahami arti 

penting semangat 

belajar dalam 

belajar maupun 

mengerjakan tugas 

dari guru 

Senang karena bisa 

melatih kemampuan 

berbicara kita. 

Mengganti ruang 

belajar setiap waktu 

9 R-22 Memahami arti Senang karena Mengaplikasikan 

Lampiran 23 
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penting semangat 

belajar 

mendapat hal-hal 

baru. 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

10 R-29 Mengetahui kiat-

kiat 

menumbuhkan 

semangat ketika 

akan belajar. 

Senang karena bisa 

tahu cara 

meningkatkan 

motivasi belajar 

Berupaya terus 

menumbuhkan 

semangat belajar 

 

Semarang,  2013 

Penyelenggara, 

 

Ayu Zumaroh Khasanah 

NIM. 1301408058 
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 REKAPITULASI HASIL PENILAIAN SEGERA (LAISEG) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

Bentuk Layanan : Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Sasaran (anggota) : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Tinggi 

Pertemuan  : II 

Hari/tanggal  : Selasa / 26 Februari 2013 

Topik   : Kemandirian Belajar 

No Resp Aspek Penilaian Segera (laiseg) 

Pemahaman Perasaan Tindakan yang akan 

dilakukan 

1 R-02 Memahami dalam 

belajar harus 

memiliki sikap 

mandiri 

Senang  Tidak akan 

mencontek lagi 

2 R-06 Memahami arti 

kemandirian 

belajar 

Senang dan lebih 

mengerti. 

Akan berusaha keras 

untuk menyelesaikan 

tugas-tugasnya 

3 R-09 Memahami dalam 

belajar tidak boleh 

mencontek 

Senang karena bisa 

berdiskusi 

Mengerjakan tugas 

sendiri 

4 R-16 Memahami kita 

harus bisa mandiri 

dalam belajar 

Senang karena bisa 

bertukar pikiran 

Mengadakan belajar 

kelompok 

5 R-24 Mengetahui 

conroh mandiri 

dalam belajar 

Senang mendapat 

hal baru. 

Tidak akan 

mencontek ketika 

ulangan 

6 R-25 Tidak boleh 

mencontek 

pekerjaan teman 

Merasa senang Tidak akan meminta 

orang tua yang 

mengerjakan tugas 

saya 

7 R-36 Mengetahui arti 

penting 

kemandirian 

belajar 

Senang karena 

mendapat pelajaran 

baru. 

Rajin belajar 

8 R-10 Memahami 

mencontek itu 

perbuatan yang 

tercela 

Senang, ingin 

mengikuti kegiatan 

bimbingan 

kelompok lagi 

Lebih giat belajar  

9 R-22 Memahami harus 

mengerjakan 

tugasnya sendiri, 

Senang  Tidak akan 

mencontek teman 
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tidak boleh 

mencontek 

10 R-29 Memahami belajar 

kelompok boleh, 

yang tidak boleh 

mencontek 

pekerjaan 

kelompok 

Senang karena bisa 

tahu cara 

berkomunikasi 

dengan benar, jelas, 

sopan, dan cara 

bekerjasama dengan 

baik. 

Mengadakan belajar 

kelompok dengan 

teman-teman 

 

Semarang,  2013 

Penyelenggara, 

 

 

Ayu Zumaroh Khasanah 

NIM. 1301408058 
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN SEGERA (LAISEG) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

Bentuk Layanan : Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Sasaran (anggota) : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Tinggi 

Pertemuan  : III 

Hari/tanggal  : Rabu / 27 Februari 2013 

Topik   : Lingkungan Belajar 

No Resp Aspek Penilaian Segera (laiseg) 

Pemahaman Perasaan Tindakan yang akan 

dilakukan 

1 R-02 Memahami 

lingkungan belajar 

yang baik 

Merasa sangat 

senang mengikuti 

layanan ini 

Akan berusaha 

menciptakan 

lingkungan belajar 

yang baik 

2 R-06 Mengetahui cirri-

ciri lingkungan 

yang baik untuk 

belajar 

Senang karena dapat 

ilmu baru 

Akan merubah ruang 

belajar menjadi 

nyaman 

3 R-09 Mengetahui cara 

menciptakan 

lingkungan belajar 

yang baik 

Senang karena dapat 

berkumpul dengan 

teman 

Akan menyusun 

ulang ruang belajar 

4 R-16 Mengetahui 

ternyata teman 

mempengaruhi 

kita 

Senang  Menghias kamar agar 

nyaman untuk belajar 

5 R-24 Memahami arti 

penting 

lingkungan belajar 

Senang bisa 

berkumpul lagi 

Berangkat sekolah 

tepat waktu 

6 R-25 Mengetahui 

pengaruh 

lingkungan belajar 

Senang  Mencari teman yang 

baik untuk belajar 

7 R-36 Memahami 

keadaan belajar 

Senang karena 

mendapat pelajaran 

baru. 

Tidak akan belajar di 

kamar, karena 

ngantuk 

8 R-10 Mengetahui cara 

menciptakan 

lingkungan belajar 

Senang dapat 

pengetahuan baru 

Memilih teman 

belajar 

9 R-22 Menciptakan 

lingkungan belajar 

agar tidak bosan 

Senang karena 

mendapat hal-hal 

baru. 

Mengecat ulang 

kamar agar menarik 

dan semangat belajar 
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10 R-29 Memahami 

sekolah, rumah 

dan teman adalah 

lingkungan belajar 

yang 

mempengaruhi 

prestasi 

Merasa senang bisa 

berdiskusi 

Mengatur ulang 

tempat belajar saya 

 

Semarang,  2013 

Penyelenggara, 

 

 

Ayu Zumaroh Khasanah 

NIM. 1301408058 
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN SEGERA (LAISEG) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

Bentuk Layanan : Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Sasaran (anggota) : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Tinggi 

Pertemuan  : IV 

Hari/tanggal  : Kamis / 28 Februari 2013 

Topik : Pengaruh Kepercayaandiri Terhadap Prestasi Akademik 

Siswa 

No Resp Aspek Penilaian Segera (laiseg) 

Pemahaman Perasaan Tindakan yang akan 

dilakukan 

1 R-02 Memahami dalam 

belajar juga harus 

percaya diri 

Senang karena bisa 

bertukar pikiran 

dengan teman. 

Lebih percaya diri 

2 R-06 Mengetahui 

ternyata percaya 

diri berpengaruh 

dalam belajar 

Senang dan lebih 

mengerti 

kepercayaan diri. 

Akan bertanya jika 

tidak tahu 

3 R-09 Mengetahui 

percaya diri itu 

penting 

Senang karena bisa 

berkumpul dengan 

teman-teman 

Tidak akan ragu-ragu 

menjawab pertanyaan 

dari guru 

4 R-16 Percaya diri dapat 

meningkatkan 

nilai raport 

Senang ikut 

bimbingan 

kelompok 

Akan lebih giat 

belajar 

5 R-24 Memahami 

pentingnya 

kepercayaan diri 

dalam belajar 

Senang  Meningkatkan rasa 

kepercayaan diri 

6 R-25 Memahami harus 

memiliki rasa 

percaya diri 

Senang karena dapat 

ilmu baru 

Akan mengerjakan 

tugas sendiri 

7 R-36 Mengetahui kiat-

kiat meningkatkan 

percaya diri 

Senang karena bisa 

berdiskusi 

Menjawab 

pertanyaan guru 

dengan baik 

8 R-10 Memahami 

dampak buruk 

tidak percaya diri 

Senang dan gembira  Belajar tentang 

percaya diri 

9 R-22 Mengetahui cara 

meningkatkan 

percaya diri dalam 

Senang karena jadi 

tahu cara 

menigkatkan 

Menerapkan cara 

untuk meningkatkan 

percaya diri 
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belajar percaya diri 

10 R-29 Memahami 

pengaruhnya 

percaya diri 

terhadap prestasi 

belajar 

Senang bisa berbagi 

dengan teman 

Mengembangkan rasa 

percaya diri dalam 

belajar 

 

Semarang,  2013 

Penyelenggara, 

 

 

Ayu Zumaroh Khasanah 

NIM. 1301408058 
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REKAPITULASI HASIL PENILAIAN SEGERA (LAISEG) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

Bentuk Layanan : Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Sasaran (anggota) : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Tinggi 

Pertemuan  : V 

Hari/tanggal  : Jumat / 1 Maret 2013 

Topik   : Motivasi Belajar 

No Resp Aspek Penilaian Segera (laiseg) 

Pemahaman Perasaan Tindakan yang akan 

dilakukan 

1 R-02 Mengetahui 

pengertian 

motivasi belajar 

Senang karena 

mendapat hal baru. 

Menentukan cita-cita 

sebagai motivasi 

2 R-06 Memahami cara 

menumbuhkan 

motivasi belajar 

Senang dan lebih 

mengerti. 

Bersemangat lagi 

untuk belajar 

3 R-09 Memahami arti 

pentingnya 

motivasi belajar 

Senang karena 

mendapat 

pemahaman baru. 

Mengurangi 

kebiasaan buruk 

4 R-16 Mengetahui 

pengaruh motivasi 

belajar terhadap 

prestasi 

Senang dapat 

pengalaman baru 

Mengurangi malas 

belajar 

5 R-24 Memahami 

bagaimana cara 

mengembangkan 

motivasi belajar 

Senang mendapat 

hal baru. 

Menjadikan diri 

sendiri sebagai 

motivasi untuk sukses 

6 R-25 Mengetahui bahwa 

ternyata motivasi 

belajar itu penting 

Senang membahas 

hal-baru 

Meningkatkan lagi 

motivasi belajarnya 

7 R-36 Pentingnya 

motivasi dalam 

belajar 

Senang ingin ikut 

kegiatan lagi 

Akan berusaha lagi 

belajar dengan giat 

8 R-10 Mengetahui cara 

untuk 

meningkatkan 

motivasi 

Senang  Menonton video 

motivasi 

9 R-22 Motivasi membuat 

semangat belajar 

Senang karena 

mendapat hal-hal 

baru. 

Berdiskusi dengan 

teman sebagai 

penyemangat 

10 R-29 Memahami Senang karena Menjadikan orang tua 
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dalambelajar 

ternyata 

membutuhkan 

motivasi 

mendapatkan 

pengetahuan baru 

sebagai motivasi 

 

Semarang,  2013 

Penyelenggara, 

 

 

Ayu Zumaroh Khasanah 

NIM. 1301408058 



 

 

 

 

 

220 

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN SEGERA (LAISEG) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

Bentuk Layanan : Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Sasaran (anggota) : Siswa Underachiever dan Siswa Bermotivasi Tinggi 

Pertemuan  : VI 

Hari/tanggal  : Sabtu / 2 Maret 2013 

Topik   : Kreativitas 

No Resp Aspek Penilaian Segera (laiseg) 

Pemahaman Perasaan Tindakan yang akan 

dilakukan 

1 R-02 Mengetahui arti 

kreativitas  

Senang bisa ikut 

kegiatan bimbingan 

kelompok lagi 

dengan menonton 

video yang lain 

Akan lebih kreatif 

dalam belajar 

2 R-06 Memahami arti 

penting kreativitas 

dalam belajar 

Senang menonton 

video motivasi 

Membuat catatan 

yang menarik untuk 

dipelajari 

3 R-09 Memahami cara 

mengembangkan 

kreativitas 

Senang karena dapat 

berkumpul dan 

menonton video 

Menciptakan suasana 

belajar yang 

menyenangkan 

4 R-16 Mengetahui 

pengertian 

kreativitas 

Senang mengikuti 

kegiatan ini 

Akan mencoba lebih 

kreatif lagi dalam 

belajar 

5 R-24 Mengetahui kiat-

kiat menjadi 

kreatif 

Merasa senang 

mendapatkan ilmu 

baru 

Akan merubah ruang 

belajar secara berkala 

agar tidak bosan 

6 R-25 Memahami 

pengaruh 

kreativitas 

terhadap prestasi 

akademik 

Senang dalam 

mengikuti layanan 

ini 

Mencoba gaya belajar 

baru 

7 R-36 Mengetahui cara 

mengembangkan 

kreativitas. 

Senang karena bisa 

bertukar pikiran 

Akan menata ulang 

kamar belajar 

8 R-10 Mengetahui akibat 

jika tidak kreatif 

Senang dan gembira 

mengikuti kegiatan 

bimbingan 

kelompok 

Akan membuat 

catatan gambar yang 

menarik untuk belajar 

9 R-22 Memahami 

pengaruh 

Senang bisa 

mengetahui hal baru 

Membuat catatan 

berwarna-warni  
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kreativitas 

terhadap prestasi 

belajar 

10 R-29 Mengetahui tips 

menjadi kreatif 

Senang karena bisa 

membahas hal-hal 

penting  

Akan meningkatkan 

kreativitas 

 

Semarang,  2013 

Penyelenggara, 

 

 

Ayu Zumaroh Khasanah 

NIM. 1301408058  
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Dokumentasi Penelitian 
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Dokumentasi Penelitian 
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DAFTAR HADIR  

BIMBINGAN KELOMPOK 

 

Peneliti  : Ayu Zumaroh Khasanah 

Pertemuan  Ke  : 

Hari/Tanggal  :  

No. Nama Paraf 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 1 

                        2 

3 

                        4 

5 

                        6 

7 

                        8 

9 

                        10 

       
Semarang,    2013 

      Peneliti, 

 

 

 

Ayu Zumaroh Khasanah 

NIM. 1301408058 
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