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ABSTRAK 
 

Setiani, Amalia Cahya. 2014. Meningkatkan Konsentrasi Belajar Melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok pada Siswa Kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak, 

Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi. Jurusan Bimbingan 

dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I. Dra. Ninik Setyowani, M.Pd,  dan Pembimbing II. Kusnarto 

Kurniawan, M.Pd.,Kons. 

 

Kata kunci: Konsentrasi Belajar; Layanan Bimbingan Kelompok. 

 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di kelas VI SD 

Negeri 2 Karangcegak yang menunjukkan tingkat konsentrasi belajar yang kurang 

baik, dengan ciri-ciri yaitu terdapat siswa yang melamun saat diberikan materi 

pelajaran, bermain-main ketika pelajaran, tidak memperhatikan guru, dan 

beberapa juga ada yang mengobrol dengan teman sebangkunya. Rumusan 

masalah yaitu apakah konsentrasi belajar dapat ditingkatkan melalui layanan 

bimbingan kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan 

keberhasilan dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa melalui layanan 

bimbingan kelompok. Manfaat penelitian ini memperkaya kajian tentang 

peningkatan konsentrasi belajar siswa melalui layanan bimbingan kelompok. 

Populasi penelitian yaitu 30 siswa kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak 

dengan jumlah sampel 12 siswa, teknik sampel diambil dengan teknik purposive 

sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala psikologis dan 

observasi. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif 

persentase dan Uji Wilcoxon. 

Peningkatan konsentrasi belajar siswa berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi belajar siswa sebelum diberi layanan  

pada kriteria rendah (47,33%) ,dan setelah diberi layanan bimbingan kelompok 

termasuk dalam kategori sedang (70,41%). Hasil Observasi meunjukkan adanya 

peningkatan sebesar 27,19%. Dan hasil uji wilcoxon, menunjukkan bahwa nilai 

Zhitung 0 < Ztabel 14, atau memiliki arti bahwa Ho penelitian ditolak dan Ha 

penelitian diterima, artinya konsentrasi belajar siswa dapat ditingkatkan melalui 

layanan bimbingan kelompok. Saran bagi guru mata pelajaran di sekolah 

hendaknya dapat lebih memahami bagaimana tingkat konsentrasi belajar para 

siswa ketika kegiatan belajar berlangsung dan dapat memotivasi siswanya untuk 

aktif dalam belajar, karena konsentrasi belajar siswa di kelas dapat mempengaruhi 

kualitas proses pembelajaran dan pemahaman siswa terhadap pelajaran yang 

berpengaruh pada hasil belajar siswa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap siswa mempunyai keterampilan yang berbeda-beda dalam hal 

belajar, seperti keterampilan membaca, mendengar, dan menulis yang mereka 

peroleh dari pengalaman belajarnya yang sudah pasti akan berpengaruh 

dengan prestasi belajar. Dengan prestasi belajar yang tinggi berarti suatu 

tujuan dari kegiatan belajar mengajar tercapai dengan baik. Setiap guru 

tentunya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan materi belajar 

sesuai kebutuhan siswanya agar mereka mencapai prestasi secara optimal, 

namun usaha guru belum tentu akan berhasil secara maksimal pula. Untuk 

mencapai prestasi yang optimal, perlu adanya usaha yang optimal pula. 

Dibutuhkan suatu konsentrasi dari siswa agar proses belajar mengajar sesuai 

dengan tujuannya. 

Siswa hendaknya mampu berkonsentrasi  saat proses belajar 

mengajar berlangsung, seperti yang diungkapkan oleh Slameto (2010: 87), 

menurutnya konsentrasi belajar besar pengaruhnya terhadap belajar. Jika 

seseorang mengalami kesulitan berkonsentrasi, jelas belajarnya akan sia-sia, 

karena hanya membuang tenaga, waktu dan biaya saja. Seseorang yang dapat 

belajar dengan baik adalah orang yang dapat berkonsentrasi dengan baik, 

dengan kata lain ia harus memiliki kebiasaan untuk memusatkan pikiran ini 



 
 

 
 

2 

mutlak perlu dimiliki oleh setiap siswa yang belajar. Dalam kenyataan 

seseorang sering mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, hal ini 

disebabkan karena kurang berminat terhadap mata pelajaran yang dipelajari, 

terganggu oleh keadaan lingkungan (bising, keadaan yang semrawut, cuaca 

buruk dan lain-lain), pikiran yang kacau dengan banyak urusan/masalah-

masalah kesehatan (jiwa dan raga) yang terganggu (badan lemah), bosan 

terhadap mata pelajaran/sekolah dan lain-lain. 

Keadaan lingkungan yang tidak kondusif akan menghambat siswa 

dalam memperhatikan pelajaran di kelas. Menurut Dimyati dan Mudjiono 

(2009: 42), perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan 

belajar. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa 

tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap 

pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan 

kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang 

dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. 

Apabila perhatian alami ini tidak ada maka siswa perlu dibangkitkan 

perhatiannya  agar siswa dapat menghadapi dan menjalani kegiatan belajar 

dengan baik. 

Siswa yang dapat menghadapi dan menjalani proses belajar dengan baik 

dapat dikatakan sebagai siswa yang mampu berkonsentrasi dalam belajarnya. Belajar 

dalam arti luas dapat diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang 

dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau 
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mengenai sikap dan nilai-nilai, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat 

dalam berbagai bidang studi atau, lebih luas lagi, dalam berbagai aspek kehidupan 

atau pengalaman yang terorganisasi. Belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman (Rifa‟i, 2009: 82) 

Perubahan perilaku tersebut tidak dengan mudahnya dapat berubah dengan 

baik, artinya ada faktor yang menghambat seseorang untuk mencapai perubahan 

dalam proses belajarnya. Masalah pembiasaan konsentrasi pada saat belajar banyak 

dialami oleh para pelajar terutama di dalam mempelajari mata pelajaran yang 

mempunyai tingkat kesulitan cukup tinggi, misalnya pelajaran yang berkaitan dengan 

ilmu pasti, atau mata pelajaran yang termasuk kelompok ilmu sosial. Kesulitan 

konsentrasi belajar semakin bertambah berat jika seorang pelajar terpaksa 

mempelajari pelajaran yang tidak disukainya atau pelajaran tersebut diajarkan oleh 

pengajar yang juga tidak disukainya. 

Pentingnya konsentrasi belajar pada siswa sangat menentukan prestasi 

belajarnya, konsentrasi belajarnya tersebut dapat dilihat dari fokusnya siswa ketika 

belajar. Agar dapat berkonsentrasi dengan baik (untuk mengembangkan kemampuan 

konsentrasi lebih baik) perlulah diusahakan beberapa hal misalnya, pelajar hendaknya 

berminat atau punya motivasi yang tinggi, ada tempat belajar tertentu dengan meja 

belajar yang bersih dan rapi, mencegah timbulnya kejemuan/kebosanan, menjaga 

kesehatan dan memperhatikan kelelahan, menyelesaikan soal/masalah-masalah yang 

mengganggu dan bertekad untuk mencapai tujuan/hasil terbaik setiap kali belajar. 

Disimpulkan bahwa siswa yang mampu berkonsetrasi saat proses 

belajar mengajar berlangsung ialah siswa yang berada dalam keadaan sedang 

memperhatikan. Artinya siswa tesebut dapat mengarahkan indera atau sistem 

persepsinya untuk menerima informasi tentang sesuatu yang sedang 
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diterimanya, namun tidak semua siswa melakukan hal itu dengan baik. Sering 

munculnya off task behavior di dalam kelas sangat menghambat kegiatan 

belajar siswa, yaitu perilaku yang muncul selama mengikuti proses 

pembelajaran tetapi tidak mendukung kegiatan belajar. Seperti tidak 

semangat mengerjakan tugas, bicara sendiri selama mengikuti pelajaran, 

menulis atau menggambar yang tidak relevan dengan kajian bidang studi 

yang sedang diikuti, menyontek, melamun ketika mengikuti pembelajaran, 

dan lain-lain (Sunawan, 2009: 6). 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti ketika melakukan observasi 

dan wawancara di SD Negeri 2 Karangcegak,  peneliti mengamati perilaku 

siswa kelas VI di saat proses belajar mengajar berlangsung. Kondisi siswa di 

kelas tersebut kurang kondusif dan dapat dikatakan siswa belum mampu 

berkonsentrasi belajar dengan baik karena terdapat siswa yang melamun saat 

diberikan materi pelajaran (9,7%), bermain-main ketika pelajaran (19,4%), 

tidak memperhatikan guru (16,1%), dan beberapa juga ada yang mengobrol 

dengan teman sebangkunya (12, 9%). Jika dihitung secara keseluruhan, 

terdapat 58,1% siswa yang bermasalah ketika proses belajar berlangsung. Hal 

ini menunjukan bahwa masih rendahnya tingkat konsentrasi belajar siswa 

ketika mereka melakukan kegiatan belajarnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelas VI SD Negeri 2 

Karangcegak. Beliau menyebutkan bahwa  anak-anak didiknya terkadang 

kurang memperhatikan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Mereka cenderung memperhatikan guru ketika mata pelajaran tertentu yang 
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mereka anggap mengasyikan, tetapi tidak demikian ketika mereka menerima 

pelajaran yang mereka anggap sulit seperti matematika dan IPA. Wali kelas 

juga menyatakan konsentrasi belajar siswa kelas VI masih sangat rendah, 

seringkali anak-anak bermain di kelas, padahal sekolah memberikan waktu 

bermain yang cukup banyak untuk mereka bermain di luar jam pelajaran. 

Pernyataan tersebut juga hampir sama dengan hasil wawancara peneliti 

dengan guru pendidikan agama islam di sekolah tersebut, beliau juga 

menyebutkan bahwa anak-anak belum sepenuhnya mampu berkonsentrasi 

ketika belajar. Lain halnya dengan hasil wawancara peneliti dengan guru 

olahraga di SD Negeri 2 Karangcegak. Beliau mengatakan bahwa siswa 

antusias ketika mereka mengikuti mata pelajaran olahraga, karena mereka 

merasa rileks dan tidak perlu berpikir keras atau tidak tegang seperti mata 

pelajaran lain. 

Setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda ketika mereka 

harus mengikuti proses belajar di kelas. Siswa yang cenderung  asik dengan 

dunianya sendiri, mereka lebih suka mengobrol dengan teman duduknya 

daripada harus mendengarkan materi yang diberikan oleh guru, ada siswa 

yang hanya bisa fokus terhadap pelajaran jika suasana tenang, dan sejenisnya. 

Siswa yang tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar berarti tidak dapat 

memusatkan pikirannya terhadap bahan pelajaran yang dipelajarinya. 

Konsentrasi dalam belajar akan menentukan keberhasilan belajar, oleh karena 

itu maka setiap siswa perlu melatih konsentrasi dalam kegiatan sehari-hari. 
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Siswa usia sekolah dasar, khususnya kelas VI SD dikategorikan 

sebagai akhir masa anak-anak. Salah satu tugas perkembangan anak-anak 

usia 11-15 tahun ialah berpikir dengan cara yang lebih abstrak dan logis. 

Pemikiran lebih idealis (Desmita, 2009 : 47). Selain itu, akhir masa kanak-

kanak seringkali disebut usia bermain oleh ahli psikologi. Bukan karena 

terdapat lebih banyak waktu untuk bermain daripada dalam periode-periode  

lain, hal mana tidak dimungkinkan lagi apabila anak-anak sudah sekolah, 

melainkan karena terdapat tumpang tindih antara ciri-ciri bermain anak-anak 

yang lebih muda dengan ciri-ciri bermain anak-anak remaja. Jadi alasan 

periode ini disebut usia bermain adalah karena luasnya minat dan kegiatan 

bermain dan bukan karena banyaknya waktu untuk bermain (Hurlock, edisi 

kelima : 148). 

Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Bermain akan jauh lebih 

menyenangkan dari pada belajar. Adalah wajar bagi mereka yang merasa 

jenuh ketika belajar terus menerus. Perlu adanya dorongan atau motivasi bagi 

anak-anak agar mereka mampu membagi waktu bermain dan belajar. Ketika 

belajar mereka dituntut untuk terus fokus terhadap pelajaran dan 

menghilangkan kebiasaan buruk yang mengganggu kegiatan belajarnya. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berupaya meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa dengan melakukan layanan bimbingan kelompok. 

Tohirin (2008: 170) mengemukakan bahwa “layanan bimbingan kelompok 

merupakan suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu 

(siswa) melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, 
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aktivitas, dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas 

berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah 

individu (siswa) yang menjadi peserta layanan.  Sedangkan tujuan dari 

bimbingan kelompok menurut Winkel (2004 : 547) adalah menunjang 

perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing - masing anggota 

kelompok serta meningkatkan mutu kerja sama dalam kelompok guna aneka 

tujuan yang bermakna bagi para partisipan. 

Untuk meningkatkan konsentrasi siswa dalam proses belajar 

mengajar perlu adanya bimbingan kelompok yang membantu siswa untuk 

mampu berbicara di depan orang banyak dalam mengemukakan pendapat, 

ide, saran, tanggapan, perasaan dan lainnya. Tentunya sulit bagi siswa untuk 

dapat melakukan hal seperti itu jika mereka tidak berkonsentrasi dengan 

materi yang ada. Bimbingan kelompok juga bertujuan agar siswa mampu 

menghargai pendapat orang lain serta bertanggung jawab atas pendapat yang 

dikemukakannya. Selain itu, dengan adanya bimbingan kelompok siswa 

mampu mengendalikan diri dan menahan emosi, dapat bertenggang rasa dan 

menjadi akrab satu sama lainnya. Terdapat topik tugas dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok yang akan dibahas bersama-sama dengan anggota 

kelompok yang memerlukan konsentrasi yang maksimal untuk dapat 

membahas topik tersebut secara tuntas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat suatu upaya untuk 

menangani permasalahan tersebut yaitu “Meningkatkan Konsentrasi Belajar 
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melalui Layanan Bimbingan Kelompok pada Siswa kelas VI SD Negeri 2 

Karang Cegak, Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2013/2014” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana tingkat konsentrasi belajar siswa sebelum dilaksanakannya layanan 

bimbingan kelompok? 

(2) Bagaimana tingkat konsentrasi belajar siswa setelah dilaksanakannya layanan 

bimbingan kelompok? 

(3) Apakah konsentrasi belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak dapat 

ditingkatkan melalui  layanan bimbingan kelompok? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

(1) Mengetahui tingkat konsentrasi belajar siswa sebelum dilaksanakannya layanan 

bimbingan kelompok. 

(2) Mengetahui tingkat konsentrasi belajar siswa setelah dilaksanakannya layanan 

bimbingan kelompok. 

(3) Mengetahui peningkatan konsentrasi belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 

Karangcegak setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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(1) Memperkaya khasanah penelitian ilmu pengetahuan di bidang Bimbingan dan 

Konseling 

(2) Memberikan masukan bagi peneliti untuk mengembangkan kreativitasnya dalam 

memberikan layanan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

(1) Bagi guru pembimbing, dapat mengetahui upaya meningkatkan konsentrasi 

belajar siswa dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok 

(2) Bagi sekolah, agar layanan bimbingan kelompok  dapat dijadikan sebagai salah 

satu alternatif untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. 

(3) Bagi peneliti lanjut yang akan meneliti lanjut tentang permasalahan ini 

diharapkan lebih disempurnakan lagi, dan semoga bermanfaat untuk jangka 

panjang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

(1) Bagian awal, berisi tentang halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar lampiran. 

(2) Bab I Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

(3) Bab II Landasan Teori, membahas teori yang melandasi permasalahan skripsi 

yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan di skripsi. Pada bab ini berisi 

tentang teori utama yaitu konsentrasi belajar dan layanan bimbingan kelompok. 

(4) Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, desain 

penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, populasi, sampel, teknik 
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sampling, metode pengumpul data, validitas dan reliabilitas serta teknik analisis 

data. 

(5) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini mengemukakan tentang hasil 

penelitian dan pembahasan penelitian. 

(6) Bab V Penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

diberikan peneliti terhadap hasil penelitian. 

(7) Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang digunakan untuk landasan teori 

serta memecahkan permasalahan dan lampiran sebagai bukti dan pelengkap dari 

hasil penelitian. 



11 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

Kajian teori merupakan komponen yang penting dalam suatu penelitian, karena 

kajian teori dapat menjadi dasar teoritik guna memperkuat kerangka teori dan hipotesis 

yang dibuat. Dalam bab ini akan diuraikan kajian teori yang mendasari penelitian, yaitu : 

(1) penelitian terdahulu, (2) konsentrasi belajar, (3) layanan bimbingan kelompok, (4) 

meningkatkan konsentrasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok, dan (5) 

hipotesis. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Suatu peneilitian dituntut adanya data-data yang relevan untuk mendukung suatu 

hasil yang diharapkan. Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan 

tentang upaya meningkatkan konsentrasi belajar melalui berbagai teknik : 

(1) Penelitian Handy Susanto yang dimuat di Jurnal pendidikan Penabur 

Hasil dari penelitian yang berjudul “Meningkatkan Konsentrasi Siswa 

Melalui Optimalisasi Modalitas Belajar Siswa” yaitu konsentrasi dapat ditingkatkan 

melalui modalitas belajar siswa karena pada dasarnya konsentrasi siswa dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, salah satunya adalah modalitas belajar (visual, audiotorial, 

kinestetik) yang menentukan bagaimana siswa memproses setiap informasi yang 

diterimanya. Kejelian memperhatikan modalitas belajar serta kreativitas guru dalam 

mengembangkan strategi dan metode pembelajaran di kelas akan meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa sehingga hasil belajarnya akan meningkat pula (Susanto, 

2006: 46). 
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(2) Penelitian Skripsi Nungki Nofita Sari (UNNES) 

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nungki Nofita Sari yang berjudul 

“Upaya Mengatasi Gangguan Konsentrasi Belajar Melalui Konseling Behavior 

Menggunakan Teknik Self Management Pada Siswa Kelas VII A SMP Negeri 23 

Semarang Tahun 2012” menunjukan bahwa konseling behavior dengan teknik self 

management efektif mengatasi masalah gangguan konsentrasi belajar. Berdasarkan 

hasil pre test dan post test  yang ada menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa 

kelas VII A SMP Negeri 23 Semarang yang mengalami gangguan konsentrasi belajar 

setelah dilakukan konseling behavior dengan teknik self management (Sari, 2012: 

viii). 

(3) Penelitian Skripsi Dirgantoro (UKSW) 

Penelitian yang dilakukan oleh Dirgantoro (2012: 32) mengenai efektifitas 

layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan konsentrasi belajar siswa kelas XI 

IPS SMA Kristen Purwodadi menghasilkan bahwa layanan bimbingan kelompok 

efektif secara signifikan untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa dengan p = 

0,029 ≤ 0,050. 

(4) Robert Altobello (SUNY Empire State College, 2007) dalam Journal of 

Transformative Education October 2007 vol. 5  no. 4 354-371 menyatakan bahwa: 

The author shows in this article how a traditional-Asian contemplative 

and mediation practice can be used to increase concentration and 

learning. The author introduces a model of higher learning that 

captures a traditional linear paradigm of how higher learning unfolds. 

He then argues that effective use of that paradigm presupposes that 

students possess well-honed skills in concentration and contemplation, 

but that they often do not possess them. Thus, educators (at least those 

of us who use versions of the traditional paradigm) need to broaden 

curricula to include methods of learning that develop and polish these 

essential skills. As support, the author develops an argument for the 

importance of concentration and contemplation as foundational 

academic competencies. Finally, he introduces a demystified version o 

a traditional 
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Meditation/contemplative practice—the author’s lesson in learning to 

learn—and argues that use of this model can enchance the 

development of mature academic skills.  

 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa tradisi kontemplatif Asia dan praktik 

mediasi dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Penelitian 

memperkenalkan model pendidikan tinggi yang menangkap paradigma linear tradisional 

tentang bagaimana pendidikan tinggi dijalankan. Peneliti kemudian berpendapat bahwa 

penggunaan efektif yang mengandaikan paradigm bahwa siswa mengasah keterampilan 

dalam konsentrasi dan kontemplasi yang baik, tetapi mereka sering tidak memilikinya. 

Dengan demikian, pendidik (setidaknya mereka yang menggunakan versi dari paradigm 

tradisional) perlu memperluas kurikulum untuk mencakup metode pembelajaran yang 

mengembangkan keterampilan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, terdapat beberapa upaya yang 

berbeda yang digunakan untuk membantu meningkatkan konsentrasi belajar dan dengan 

hasil yang berbeda-beda pula yaitu melalui optimalisasi modalitas belajar siswa, 

konseling behavior dengan teknik self management, penggunaan teknik bimbingan 

kelompok serta tradisi kontemplatif Asia dan praktik mediasi. Pada kesempatan kali ini 

peneliti mencoba melakukan penelitian yang serupa namun dengan objek yang berbeda. 

Bila penelitian sebelumnya telah ada yang menunjukkan bahwa penggunaan bimbingan 

kelompok pada siswa kelas XI efektif untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Berbeda 

dengan penelitian tersebut, penelitian kali ini berupa upaya meningkatkan konsentrasi 

belajar melalui layanan bimbingan kelompok dengan sasaran yaitu siswa SD kelas VI di 

SD Negeri 2 Karangcegak. 

Objek penelitian merupakan siswa SD yang masih tergolong anak-anak. Mereka 

cenderung bertingkahlaku sesuai keinginannya sendiri, padahal mereka seharusnya harus 

mencapai tugas perkembangan yang salah satunya adalah memperoleh sejumlah konsep 
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yang diperlukan untuk berpikir efektif. Berdasarkan hal tersebut peneliti optimis bahwa 

bimbingan kelompok juga dapat digunakan untuk  meningkatkan konsentrasi belajar 

siswa sekolah dasar. 

 

2.2 Konsentrasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Konsentrasi 

Menurut asal katanya, konsentrasi atau concentrate (kata kerja) berarti 

memusatkan, dan dalam bentuk kata bentuk kata benda, concentration artinya pemusatan. 

Dalam Supriyo (2008: 103), Konsentrasi adalah pemusatan perhatian pikiran terhadap 

suatu hal dengan mengesampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. 

Implikasi pengertian di atas berarti pemusatan pikiran terhadap bahan yang dipelajari 

dengan mengesampingkan semua hal yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran 

tersebut. 

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan 

menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Dalam belajar konsentrasi 

berarti pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran dengan menyampingkan semua 

hal lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran (Slameto, 2010: 86). 

Selain itu, Siswanto (2007: 65) menyebutkan bahwa yang dimaksud konsentrasi 

yaitu kemampuan untuk memusatkan perhatian secara penuh pada persoalan yang sedang 

dihadapi. Konsentrasi memungkinkan individu untuk terhindar dari pikiran-pikiran yang 

mengganggu ketika berusaha untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Pada 

kenyataannya, justru banyak individu yang tidak mampu berkonsentrasi ketika 

menghadapi tekanan. Perhatian mereka malah terpecah-pecah dalam berbagai arus 

pemikiran yang justru membuat persoalan menjadi semakin kabur dan tidak terarah. 

Menurut Hakim (2003: 1), secara garis besar, sebagian besar orang memahami 

pengertian konsentrasi sebagai suatu proses pemusatan pikiran kepada suatu objek 
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tertentu. Dengan adanya pengertian tersebut, timbullah suatu pengertian lain bahwa di 

dalam melakukan konsentrasi, orang harus berusaha keras agar segenap perhatian panca 

indera dan pikirannya hanya boleh focus pada satu objek saja. Panca indera, khususnya 

mata dan telinga tidak boleh terfokus kepada hal-hal lain, pikiran tidak boleh memikirkan 

dan teringat masalah-masalah lain. 

Pengertian konsentrasi secara umum adalah sebagai suatu proses pemusatan 

pemikiran kepada suatu objek tertentu. Artinya tindakan atau pekerjaan yang kita lakukan 

dilakukan secara sungguh-sungguh dengan memusatkan seluruh panca indra kita, 

penciuman, pendengaran, pengelihatan dan fikiran kita. Bahkan yang sifatnya abstrak 

sekalipun yaitu perasaan. Konsentrasi ketika mendegar guru menyampaikan materi 

pastilah harus kita dengar oleh telinga dengan memastikan bahasa dan perintahnya jelas 

dan pesan itu untuk siapa dan apakah itu perlu di sampaikan lagi oleh orang lain apa 

tidak. Ketika memahami kata perkata tentu harus paham betul arti kata yang di maksud, 

pendengaran kita harus mampu menyerap apa yang disampaikan guru. Sehingga maksud 

dan tujuannya sampai. Ketika kita memahami dengan pendengaran dan mampu mengerti 

apa yang dimaksud dengan bersungguh -sungguh mendegar serta memperhatikannya 

dengan sungguh-sungguh maka itu dinamakan konsentrasi. 

2.2.2 Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Sedangkan menurut 

Makmun (2007: 157), belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi 

seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. 

Belajar adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan, baik 

latihan di dalam laboratorium maupun di dalam lingkungan alamiah. Belajar juga dapat 
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dikatakan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Skinner 

dalam Dimyati (2009: 9) berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat 

orang belajar maka responsnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila ia tidak belajar maka 

responsnya akan menurun. Selain itu, Gagne dalam Rifa‟I (2009: 82) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama 

periode waktu tertentu, dan perubahan perilku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa belajar mengacu pada perubahan 

perilaku yang terjadi sebagai akibat dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. 

Dalam arti luas belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam 

bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan nilai-

nilai, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi atau, 

lebih luas lagi, dalam berbagai aspek kehidupan atau pengalaman yang terorganisasi. 

Belajar selalu menunjukkan suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. 

2.2.3 Konsentrasi Belajar 

Jika seorang siswa sering merasa tidak dapat berkonsentrasi di dalam belajar, 

sangat mungkin ia tidak dapat merasakan nikmat dari proses belajar yang dilakukannya. 

Hal ini mungkin dapat terjadi karena ia sedang mempelajari pelajaran yang tidak disukai, 

pelajaran yang dirasakan sulit, pelajaran dari guru yang tidak disukai, atau suasana tempat 

belajar yang ia pakai tidak menyenangkan (Hakim, 2003: 5). 

Gangguan konsentrasi pada saat belajar banyak dialami oleh para pelajar 

terutama di dalam mempelajari mata pelajaran yang mempunyai tingkat kesulitan cukup 

tinggi, misalnya pelajaran yang berkaitan dengan ilmu pasti, atau mata pelajaran yang 

termasuk kelompok ilmu sosial. Kesulitan konsentrasi semakin bertambah berat jika 

seorang pelajar terpaksa mempelajari pelajaran yang tidak disukainya atau pelajaran 
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tersebut diajarkan oleh penajar yang juga tidak disukainya. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2009: 239), “Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan 

perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar 

maupun proses memperolehnya.” 

Anak yang tidak mampu berkonsentrasi dapat dikatakan sebagai  anak yang 

mempunyai gangguan pemusatan perhatian, seperti yang diungkapkan Sunawan (2009: 

42) Gangguan Pemusatan Perhatian/Hiperaktif atau dikenal dengan attention deficit 

disorder/hiperactivity disoder, yang disingkat ADHD merupakan salah satu bentuk 

gangguan eksternalisasi. Anak yang mengetukkan jari, selalu bergerak, menggoyang-

goyangkan kaki, mendorong tubuh orang lain tanpa ada alasan yang jelas, berbicara tanpa 

henti, dan selalu bergerak gelisah seringkali disebut hiperaktivitas. Di samping itu, anak 

dengan simtom-simtom seperti itu juga sulit untuk berkonsentrasi. 

Sunawan (2009: 43) juga menyebutkan bahwa DSM-IV-TR mencantumkan tiga 

subkategori ADHD, yaitu (a) Tipe predominan inatentif : Anak-anak yang masalah 

utamanya adalah rendahnya konsentrasi. (b) Tipe predominan hiperaktif-implusif: Anak-

anak yang masalah utamanya adalah tingginya aktifitas yang berlebihan. (c) Tipe 

kombinasi: Anak-anak yang mengalami kedua rangkaian masalah di atas. 

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan melakukan upaya meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa yang tergolong dalam tipe predominan inatentif dimana anak-

anak mempunyai permasalahan yang utama berupa rendahnya konsentrasi. Rendahnya 

konsentrasi disebabkan oleh banyak hal di sekitar lingkungannya. Supriyo (2008: 104) 

menjelaskan beberapa penyebab anak tidak dapat konsentrasi dalam belajar antara lain, 

(a) anak tidak mempunyai tempat tersendiri, (b) anak mudah terpengaruh oleh situasi 

sekitar, (c) anak tidak merasa senang/tidak berminat terhadap pelajaran yang dihadapi, 

dan (d) kemungkinan anak dalam keadaan lelah/sakit. 
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Kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap suatu hal atau pelajaran itu 

pada dasarnyaada pada setiap orang, hanya besar kecilnya kemampuan itu berbeda-beda. 

Hal ini dipengaruhi oleh keadaan orang tersebut, lingkungan dan latihan/pengalaman. 

Pemusatan pikiran merupakan kebiasaan yang dapat dilatih, jadi bukan 

bakat/pembawaan. Pemusatan pikiran dapat dicapai dengan mengabaikan atau tidak 

memikirkan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya, jadi hanya memikirkan suatu hal 

yang dihadapi/dipelajari serta yang ada hubungannya saja. 

Selanjutnya agar dapat berkonsentrasi dengan baik (untuk mengembangkan 

kemampuan konsentrasi lebih baik) perlu dilakukan beberapa usaha misalnya, siswa 

hendaknya berminat atau punya motivasi yang tinggi, ada tempat belajar tertentu dengan 

meja belajar yang bersih dan rapi, mencegah timbulnya kejemuan/kebosanan, menjaga 

kesehatan dan memperhatikan kelelahan, menyelesaikan soal/masalah-masalah yang 

mengganggu dan bertekad untuk mencapai tujuan/hasil terbaik setiap kali belajar. 

Bagi siswa yang sudah bisa berkonsentrasi akan dapat belajar sebaik-baiknya 

kapan dan dimanapun juga. Bagi yang belum perlulah mengadakan latihan-latihan, 

karena kemampuan berkonsentrasi adalah kunci untuk berhasil dalam belajar. Jadi 

kemampuan untuk berkonsentrasi akan menentukan hasil belajarnya. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa konsentrasi belajar merupakan salah satu kesulitan belajar 

siswa yang dikarenakan tidak fokusnya siswa terhadap materi yang ia terima karena 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsentrasi belajar juga dipengaruhi oleh 

lingkungan sekitar dimana siswa itu belajar. 

2.2.4 Prinsip Konsentrasi 

Konsentrasi yang efektif adalah suatu proses terfokusnya perhatian seorang 

secara maksimal terhadap suatu objek kegiatan yang dilakukannya dan proses tersebut 
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terjadi secara otomatis serta mudah karena orang yang bersangkutan mampu menikmati 

kegiatan yang sedang dilakukannya. (Hakim, 2003: 4) 

Menurut Hakim (2003: 6) ada beberapa prinsip konsentrasi yang efektif: 

a. Konsentrasi pada hakekatnya merupakan kemampuan seseorang 

dalam mengandalikan kemauan, pikiran, dan perasaannya. 

Dengan kemampuan tersebut, seseorang akan mampu 

memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada objek yang 

dikehendaki. 

b. Untuk mengendalikan kemauan, pikiran, dan perasaan agar 

tercapai konsentrasi yang efektif dan mudah, seseorang harus 

berusaha menikmati kegiatan yang saat itu sedang dilakukannya. 

c. Konsentrasi akan terjadi secara otomatis dan mudah jika 

seseorang telah menikmati kegiatan yang dilakukannya. 

d. Salah satu penunjang pertama dan utama untuk dapat melakukan 

konsentrasi efektif adalah adanya kemauan yang kuat dan 

konsisten. 

e. Untuk dapat melakukan konsentrasi efektif diperlukan faktor 

pendukung dari dalam diri orang tersebut (faktor internal) yang 

meliputi konsisi mental dan fisik yang sehat. 

f. Konsentrasi efektif juga baru akan terjadi maksimal jika 

didukung oleh faktor-faktor yang ada di luar orang tersebut 

(faktor eksternal), yaitu situasi dan konsisi lingkungan yang 

menimbulkan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. 

g. Salah satu prinsip utama terjadinya konsentrasi efektif adalah 

jika seseorang dapat menikmati kegiatan yang sedang 

dilakukannya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi akan terjadi 

dengan mudah ketika siswa mampu menikmati pelajaran yang ia terima dan 

memperhatikan materi tersebut secara fokus, karena pada hakekatnya konsentrasi 

merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan kemampuan, pikiran dan 

perasaannya. 

2.2.5 Faktor-Faktor Pendukung Terjadinya Konsentrasi Belajar 

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan seorang siswa dalam belajar 

dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor pendukung. Menurut Hakim (2003: 6-9) faktor 

pendukung tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal, berikut akan dijelaskan 

secara rinci : 
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2.2.5.1 Faktor Internal Pendukung Konsentrasi Belajar 

Faktor internal merupakan faktor pertama dan utama yang sangat menentukan 

apakah seseorang dapat melakukan konsentrasi secara efektif atau tidak.Secara garis 

besar, faktor-faktor ini meliputi faktor jasmaniah dan faktor rohaniah. 

 

(1) Faktor jasmaniah 

Hal ini dapat dilihat dari kondisi jasmani seseorang yang meliputi kesehatan 

badan secara menyeluruh, artinya (a) kondisi badan yang normal menurut standar 

kesehatan atau bebas dari penyakit yang serius, (b) kondisi badan di atas normal atau fit 

akan lebih menunjang konsentrasi, (c) cukup tidur dan istirahat, (d) cukup makan dan 

minum serta makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi untuk hidup sehat, (e) 

seluruh panca indera berfungsi dengan baik, (f) tidak mengalami gangguan fungsi otak 

karena penyakit tertentu, seperti sering kejang, ayan, dan hiperaktif, (g) tidak mengalami 

gangguan saraf, (h) tidak dihinggapi rasa nyeri karena penyakit tertentu, seperti mag dan 

sakit kepala, (i) detak jantung normal. Detak jantung ini mempengaruhi ketenangan dan 

sangat mempengaruhi konsentrasi efektif, dan (j) irama napas berjalan baik. Sama halnya 

dengan jantung, irama napas juga sangat mempengaruhi ketenangan. 

(2)Faktor Rohaniah 

Untuk dapat melakukan konsentrasi yang efektif, kondisi rohani seseorang 

setidak-tidaknya harus memenuhi hal-hal berikut (a) kondisi kehidupan sehari-hari cukup 

tenang, (b) memiliki sifat baik, terutama sifat sabar dan konsisten, (c) taat beribadah 

sebagai penunjang ketenangan dan daya pengendalian diri, (d) tidak dihinggapi berbagai 

jenis masalah yang terlalu berat, (e) tidak emosional, (f) tidak sedang dihinggapi stres 

berat, (g) memiliki rasa percaya diri yang cukup, (h) tidak mudah putus asa, (i) memiliki 
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kemauan keras yang tidak mudah padam, dan (j) bebas dari berbagai gangguan mental, 

seperti rasa takut, was-was, dan gelisah. 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa faktor jasmani dan rohani merupakan 

faktor internal yang sangat dibutuhkan dalam mendukung konsentrasi belajar efektif. 

Keduanya harus ada secara seimbang, apabila salah satu faktor tidak terpenuhi maka 

kemungkinan tidak akan terjadi konsentrasi belajar yang efektif. 

2.2.5.2 Faktor Eksternal Pendukung Konsentrasi Belajar 

Faktor eksternal adalah segala hal-hal yang berada di luar diri seseorang atau 

lebih tepatnya segala hal yang berada di sekitar lingkungan.Hal-hal tersebut juga menjadi 

pendukung terjadinya konsentrasi yang efektif. Beberapa faktor eksternal yang 

mendukung konsentrasi efektif yaitu (a) lingkungan, (b) udara, (c) penerangan, (d) oran-

orang sekitar lingkungan, (e) suhu, (f) fasilitas. 

Lingkungan sekitar harus cukup tenang, bebas dari suara-suara yang terlalu keras 

yang mengganggu  pendengaran dan ketenangan. Sebagai contoh, suara bising dari 

pekerja bangunan, suara mesin kendaraan bermotor, suara keramaian orang banyak, suara 

pesawat radio, dan televisi yang terlalu keras. Selain itu udara sekitar harus cukup 

nyaman, bebas dari polusi dan bau-bauan yang mengganggu rasa nyaman.Sebagai 

contoh, bau bangkai dan kotoran binatang, bau sampah, bau WC, atau keringat. 

Disamping itu penerangan di sekitar lingkungan juga harus cukup, tidak lebih dan 

tidak kurang sehingga tidak menimbulkan kesukaran bagi pandangan mata. Kemudian hal 

lain yang menunjang yaitu orang-orang yang ada di sekitar lingkungan juga harus terdiri 

dari orang-orang yang dapat menunjang suasana tenang, apalagi jika lingkungan tersebut 

merupakan lingkungan belajar. Lingkungan belajar akan lebih nyaman jika suhu di 

sekitar lingkungan tidak terlalu ekstrim karena suhu harus menunjang kenyamanan dalam 

melakukan kegiatan yang memerlukan konsentrasi. Untuk itu, perlu diperhatikan sirkulasi 
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udara, pendingin ruangan, atau setidaknya kipas angin. Selain itu juga harus tersedia 

fasilitas yang cukup menunjang kegiatan belajar, seperti ruangan yang bersih, kursi, meja, 

dan perlatan untuk keperluan belajar. 

2.2.6 Faktor-Faktor Penghambat Terjadinya Konsentrasi Belajar 

Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat terjadinya konsentrasi 

belajar. Faktor penghambat tersebut menjadi penyebab terjadinya gangguan konsentrasi 

belajar. Ada dua faktor-faktor penyebab gangguan konsentrasi menurut Hakim (2003: 14 

– 18) yaitu”faktor internal dan eksternal”, adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut : 

2.2.6.1 Faktor Internal 

Faktor-faktor internal merupakan faktor penyebab gangguan konsentrasi yang 

berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal terbagi ke dalam dua garis besar yaitu 

(a) faktor jasmaniah, yang bersumber dari kondisi jasmani seseorng yang tidak berada di 

dalam kondisi normal atau mengalami gangguan kesehatan, misalnya mengantuk, lapar, 

haus, gangguan panca indra, gangguan pencernaan, gangguan jantung, gangguan 

pernapasan, dan sejenisnya. Dan (b) faktor rohaniah, berasal dari mental seseorang yang 

dapat menimbulkan gangguan konsentrasi seseorang, misalnya tidak tenang, mudah 

gugup, emosional, tidak sabar, mudah cemas, stres, depresi, dan sejenisnya. 

 

 

2.2.6.2 Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab gangguan yang berasal dari luar diri 

seseorang, yaitu lingkungan di sekitar orang tersebut berada. Gangguan yanag sering 

dialami adalah adanya rasa tidak nyaman dalam melakukan berbagai kegiatan yang 

memerlukan konsentrasi penuh, misalnya ruang belajar yang sempit, kotor, udara yang 

berpolusi, dan suhu udara yang panas. 
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Butuh usaha keras untuk meminimalkan gangguan-gangguan tersebut. Akan 

tetapi, yang lebih penting lagi adalah mengusahakan agar siswa tetap memiliki 

konsentrasi belajar yang kuat sehingga tetap mampu melakukan kegiatan dengan baik, 

walaupun faktor gangguan tersebut tetap ada. 

2.2.7 Ciri-ciri Konsentrasi Belajar 

Sulitnya berkonsentrasi belajar banyak dialami siswa dan merupakan hal tersebut 

merupakan faktor yang sangat menghambat timbulnya minat belajar yang tinggi. Hal 

tersebut terkadang dialami siswa ketika mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Ciri-ciri siswa yang dapat berkonsentrasi belajar berkaitan dengan perilaku belajar yang 

meliputi perilaku kognitif, perilaku afektif, dan perilaku psikomotor. Karena belajar 

merupakan aktivitas yang berbeda-beda pada berbagai bahan pelajaran, maka perilaku 

konsentrasi belajar tidak sama pada perilaku belajar tersebut. Engkoswara dalam Rusyan 

(1989: 10) menjelaskan klasifikasi perilaku belajar yang dapat digunakan untuk 

mengetahui ciri-ciri siswa yang dapat berkonsentrasi belajar sebagai berikut. 

(1) Perilaku kognitif, yaitu perilaku yang menyangkut masalah pengetahuan, informasi, 

dan masalah kecakapan intelektual. Pada perilaku kognitif ini, siswa yang memiliki 

konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan kesiapan pengetahuan yang dapat segera 

muncul bila diperlukan, komprehensif dalam penafsiran informasi, mengaplikasikan 

pengetahuan yang diperoleh, dan mampu mengadakan analisis dan sintesis 

pengetahuan yang diperoleh. 

(2) Perilaku afektif, yaitu perilaku yang berupa sikap dan apersepsi. Pada perilaku ini, 

siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat ditengarai dengan adanya 

penerimaan, yaitu tingkat perhatian tertentu, respon yang berupa keinginan untuk 

mereaksi bahan yang diajarkan, mengemukakan suatu pandangan atau keputusan 

sebagai integrasi dari suatu keyakinan, ide dan sikap seseorang. 
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(3) Perilaku psikomotor. Pada perilaku ini, siswa yang memiliki konsentrasi belajar 

dapat ditengarai dengan adanya gerakan anggota badan yang tepat atau sesuai 

dengan petunjuk guru, serta komunikasi non verbal seperti ekspresi muka dan 

gerakan-gerakan yang penuh arti. 

(4) Perilaku berbahasa. Pada perilaku ini, siswa yang memiliki konsentrasi belajar dapat 

ditengarai adanya aktivitas berbahasa yang terkoordinasi dengan baik dan benar. 

Menurut Supriyo (2008: 103) terdapat ciri-ciri atau gelaja yang nampak pada 

siswa yang tidak dapat konsentrasi dalam belajar yaitu : (a) pada umumnya anak merasa 

betah berjam-jam untuk melakukan aktifitas di luar kegiatan belajar, (b) mudah kena 

rangsangan lingkungan (seperti suara radio,tv, gangguan adik/kakak), (c) kadangkala 

selalu mondar-mandir kesana kemari untukmencari perlengkapan belajar, dan (d) setelah 

belajar tidak tahu apa yang baru saja dipelajari). 

Menurut Fanu (2009: 220) mengemukakan beberapa ciri-ciri siswa yang 

mengalami masalah konsentrasi belajar (tanda-tanda inatentif), antara lain: 

a. Tidak  bisa memberikan perhatian yang penuh atau melakukan 

kesalahan-kesalahan karena ceroboh dalam melakukan pekerjaan atau 

pelajaran sekolahnya; 

b. Mengalami kesulitan untuk terus-menerus terfokus pada pekerjaan 

sekolah ketika sedang belajar atau tidak kerasan dengan kegiatan 

bermainnya ketika ia sedang bermain; 

c. Tampak tidak memberikan perhatian dan tidak menghormati orang 

lain ketika sedang berbicara; 

d. Tidak bisa megikuti petunjuk atau arahan yang diberikan kepadanya 

untuk melakukan sebuah pekerjaan dan tugas-tugas sekolahnya 

(tetapi hal ini bukan dikarenakan ketidakmampuannya untuk 

memahami atau karena kenakalannya, melainkan disebabkan oleh ia 

tidak bisa memperhatikan petunjuk tersebut, melainkan pada hal-hal 

lainnya); 

e. Mengalami kesulitan dalam mengorganisasikan/mengatur tugas-tugas 

dan kegiatan-kegiatannya; 

f. Menghindari, tidak menyenangi, dan enggan mengerjakan tugas-tugas 

yang memerlukan usaha mental berlarut-larut seperti PR; 

g. Menghilangkan berbagai macam barang-barang yang dimilikinya, 

seperti mainan, tugas-tugas sekolah, pensil, buku, peralatan, baju, dan 

seterusnya; 
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h. Mudah terusik oleh kegaduhan, objek yang bergerak atau rangsangan-

rangsangan lainnya; 

i. Pelupa. 

 

Dari beberapa ciri-ciri di atas dapat diketahui bahwa masalah pembiasaan 

konsentrasi siswa sering terjadi ketika mereka tidak bisa memberi perhatian yang penuh 

saat proses belajar berlangsung, siswa cenderung beraktifitas sendiri tanpa aturan, dan 

mereka juga enggan mengerjakan tugas-tugas sekolah.  

 

2.3 Layanan Bimbingan Kelompok 

2.3.1 Pengertian Bimbingan Kelompok 

Winkel (2004: 465) menyebutkan bimbingan kelompok merupakan salah satu 

pengalaman melalui pembentukan kelompok-kelompok untuk keperluan pelayanan 

bimbingan. Sedngkan menurut Wibowo (2005: 17) 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. 

Tohirin (2008: 170) mengemukakan bahwa “layanan bimbingan kelompok 

merupakan suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) kepada individu (siswa) melalui 

kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, aktivitas, dan dinamika 

kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi 

pengembangan atau pemecahan masalah individu (siswa) yang menjadi peserta layanan. 

Dalam layanan bimbingan kelompok dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian 

bersama anggota kelompok. Masalah yang menjadi topik pembicaraan dalam layanan 

bimbingan kelompok, dibahas melalui suasana dinamika kelompok secara intens dan 

konstruktif, diikuti oleh semua anggota kelompok di bawah bimbingan pemimpin 

kelompok.” 
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Selai itu Prayitno (1995: 178) mengemukakan bahwa” bimbingan kelompok 

adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling 

berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain 

sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang 

bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya.” 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa bimbingan kelompok adalah salah 

satu kegiatan layanan yang paling banyak dipakai karena lebih efektif. Banyak orang 

yang mendapatkan layanan sekaligus dalam satu waktu. Layanan ini juga sesuai dengan 

teori belajar karena mengandung aspek sosial yaitu belajar bersama. Peserta layanan akan 

berbagi ide dan saling mempengaruhi untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya. 

Bimbingan kelompok diberikan kepada semua individu yang dilakukan atas dasar jadwal 

reguler untuk membahas masalah atau topik-topik umum secara luas dan mendalam yang 

bermanfaat bagi anggota kelompok. Bimbingan kelompok lebih bersifat instruksional dan 

ini akan nampak dalam cara konselor membimbing kelompok. 

2.3.2 Tujuan Bimbingan Kelompok 

Tujuan bimbingan kelompok seperti yang dikemukakan oleh Prayitno (1995: 

178) adalah: 

a. Mampu berbicara di depan orang banyak. 

b. Mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, 

perasaan dan lain sebagainya kepada orang banyak. 

c. Belajar menghargai pendapat orang lain. 

d. Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. 

e. Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi (gejolak 

kejiwaan yang bersifat negatif). 

f. Dapat bertenggang rasa. 

g. Menjadi akrab satu sama lainnya. 

h. Membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan 

atau menjadi kepentingan bersama. 

 



 
 

 
 

27 

Menurut Tohirin (2008: 172), secara umum layanan bimbingan kelompok 

bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan 

berkomunikasi peserta layanan (siswa). Secara lebih khusus layanan bimbingan 

kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni 

peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun non verbal para siswa. 

Layanan bimbingan kelompok merupakan media pengembangan diri untuk dapat 

berlatih berbicara, menanggapi, memberi menerima pendapat orang lain, membina sikap 

dan perilaku yang normatif serta aspek-aspek positif lainnya yang pada gilirannya 

individu dapat mengembangkan potensi diri serta dapat meningkatkan perilaku 

komunikasi antarpribadi yang dimiliki. 

2.3.3 Jenis-Jenis Bimbingan Kelompok 

Menurut Prayitno (1995: 24-25) bahwa dalam penyelenggaraan bimbingan  

kelompok dikenal dua jenis kelompok, yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas : 

2.2.3.1 Kelompok bebas 

Dalam kegiatannya para anggota bebas mengemukakan segala pikiran dan 

perasaanya dalam kelompok. Selanjutnya apa yang disampaikan mereka dalam kelompok 

itulah yang menjadi pokok bahasan kelompok. Amti (1991: 106) juga menjelaskan bahwa 

“bimbingan kelompok bebas adalah salah satu bentuk penyelenggaraan bimbingan 

kelompok. Dalam kegiatannya para anggota kelompok bebas mengemukakan segala 

pikiran dan perasaannya dalam kelompok. Selanjutnya, apa yang disampaikan mereka 

dalam kelompok itulah yang menjadi pokok bahasan kelompok.” 

2.2.3.2 Kelompok tugas 
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Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok tugas arah dan isi kegaiatannya 

tidak ditentukan oleh para anggota, melainkan diarahkan kepada penyelesaiannya suatu 

tugas. Pemimpin kelompok mengemukakan suatu tugas untuk selanjutnya dibahas dan 

diselesaikan oleh anggota kelompok. Amti (1991: 106) juga menjelaskan bahwa 

“bimbingan kelompok tugas adalah salah satu bentuk penyelenggaraan bimbingan 

kelompok dimana  arah dan isi kegiatan kelompok itu tidak ditentukan oleh anggotanya 

melainkan diarahkan kepada penyelesaian suatu tutas. Tugas yang dikerjakan kelompok 

itu berasal dari pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok mengemukakan suatu tugas 

pada kelompok untuk selanjutnya dibahas dan diselesaikan oleh anggota kelompok.” 

2.3.4 Tahap-Tahap Bimbingan Kelompok 

Prayitno (1995: 40) menyebutkan tahap-tahap perkembangan kegiatan kelompok 

dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok yaitu tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Berikut ini akan dijelaskan secara jelas 

bentuk kegiatan dalam setiap tahapnya. 

2.3.4.1 Tahap I Pembentukan 

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap 

memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini pada umumnya 

para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan tujuan ataupun 

harapan-harapan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian, maupun seluruh 

anggota. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu 

a) Mengungkapkan pengertian dan tujuan kegiatan kelompok dalam rangka 

pelayanan bimbingan dan konseling 

b) Menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan kelompok 

c) Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri 

d) Teknik khusus 
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e) Permainan penghangatan/pengakraban. 

2.3.4.2 Tahap II Peralihan 

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

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

kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan 

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

anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya, yaitu 

tahap ketiga. Dalam keadaan seperti ini pemimpin kelompok, dengan gaya 

kepemimpinannya yang khas, membawa para anggota meniti jembatan itu dengan 

selamat. 

Adapun yang dilaksanakan dalam tahap ini yaitu: 

a) Menjelaskan kegiaatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya 

b) Menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani 

kegiatan pada tahap selanjutnya 

c) Membahas suasana yang terjadi 

d) Meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota 

e) Bila perlu kembali kepada beberapa aspek tahap pertama. 

2.3.4.3 Tahap III kegiatan 

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

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

mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Ada beberapa yang harus 

dilakukan oleh pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur proses kegiatan yang 

sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak bicara, dan memberikan dorongan dan 

penguatan serta penuh empati. 
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Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan terutama jika membahas topik 

tugas, yaitu: 

a) Pemimpin kelompok mengemukakan suatu masalah atau topik 

b) Tanya jawab antara anggota dan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang 

belum jelas menyangkut masalah atau topik yang dikemukakan pemimpin 

kelompok 

c) Anggota membahas masalah atau topik tersebut secara mendalam dan tuntas 

d) Kegiatan selingan. 

2.3.4.4 Tahap IV Pengakhiran 

Pada tahap pengakhiran bimbingan kelompok, pokok perhatian utama bukanlah 

pada berapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil yang telah dicapai oleh 

kelompok itu. Kegiatan kelompok sebelumnya dan hasil-hasil yang dicapai seyogyanya 

mendorong kelompok itu harus melakukan kegiatan sehingga tujuan bersama tercapai 

secara penuh. Dalam hal ini ada kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu 

akan berhenti melakukan kegiatan, dan kemudian bertemu kembali untuk melakukan 

kegiatan. Ada beberapa hal yang dilakukan pada tahap ini, yaitu: 

a) Pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. 

b) Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil 

kegiatan. 

c) Membahas kegiatan lanjutan. 

d) Mengemukakan pesan dan harapan. 
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2.3.5 Operasionalisasi layanan bimbingan kelompok 

Tabel 2.1 

Operasionalisasi Layanan Bimbingan Kelompok 

No Komponen Bimbingan Kelompok 

1. Perencanaan 1. Mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam Bkp  

2. Membentuk kelompok 

3. Menyusun jadwal kegiatan 

4. Menetapkan prosedur layanan 

5. Menetapkan fasilitas layanan 

6. Menyiapkan kelengkapan administrasi 

2.  Pelaksanaan 1. Mengkomunikasikan rencana layanan Bkp 

2. Mengorganisasikan kegiatan layanan BKp 

3. Menyelenggarakan layanan BKp melalui tahap-tahap 

pelaksanaannya: 

a. Pembentukan  

b. Peralihan 

c. Kegiatan 

d. pengakhiran 

3. Evaluasi 1. Menetapkan materi evaluasi 

2. Menetapkan prosedur evaluasi 

3. Menyusun instrumen evaluasi 

4. Mengoptimalisasikan instrumen evaluasi 

5. Mengolah hasil aplikasi instrumen  

4. Analisis Hasil 

Evaluasi 

1. Menetapkan norma/standar analisis 

2. Melakukan analisis 

3. Menafsirkan hasil analisis 

5. Tindak Lanjut 1. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

2. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak terkait 

3. Melaksanakan rencana tindak lanjut 

6. Laporan 1. Menyusun laporan layanan BKp  

2. Menyampaikan laporan pada pihak terkait 

3. Mendokumentasikan laporan layanan 

 

2.3.6 Komponen bimbingan kelompok 

Adapun komponen-komponen yang harus diketahui sehingga bimbingan 

kelompok dapat berjalan yaitu pemimpin kelompok, anggota kelompok, anggota 

kelompok dan dinamika kelompok. (Prayitno, 2004: 4-12) 

2.3.6.1 Pemimpin kelompok 

Pemimpin kelompok adalah orang yang memimpin jalannya bimbingan 

kelompok.Secara umum yang perlu dikuasai oleh pemimpin kelompok adalah 
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kemampuan dalam mengelola kelompok.  Tugas pemimpin kelompok dikatakan berhasil 

apabila dinamika kelompok berjalan dengan baik maka akan dicapai tujuan umum 

maupun khusus bimbingan kelompok dapat tercapai.  

Amti (1991: 108) menyebutkan beberapa peran yang harus dijalankan oleh 

pemimpin kelompok adalah : 

a) Memberikan bantuan dan pengarahan kepada kelompok. Bantuan 

dan pengarahan itu dapat menyangkut isi dan dapat juga 

menyangkut proses kegiatan kelompok itu sendiri; 

b) Membantu anggota kelompok untuk dapat menjalankan 

peranannya dengan baik; 

c) Memberikan tanggapan (umpan balik) tentang berbagai hal yang 

terjadi dalam kelompok; 

d) Mengatur lalu lintas kegiatan kelompok; dan 

e) Menjaga agar kegiatan kelompok tidak merusak atau menyakiti 

satu orang atau lebih anggota kelompok. 

 

Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa pemimpin kelompok mempunyai 

peran yang besar dalam kelancaran proses bimbingan kelompok tersebut, karena 

pemimpin kelompoklah yang mengarahkan angota kelompok untuk melaksanakan 

kegiatan sesuai aturan. 

 

2.3.6.2 Anggota kelompok 

Untuk terselenggaranya bimbingan kelompok, seorang konselor harus 

membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok yang memiliki persyaratan 

tertentu untuk menjadi anggota bimbingan kelompok. Besarnya kelompok (jumlah 

anggota kelompok) dan homogenitas/heterigenitas anggota kelompok dapat dipengaruhi 

kinerja kelompok. Sebaiknya jumlah kelompok tidak terlalu besar dan tidak terlalu besar 

dan tidak terlalu kecil. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpilkan bahwa anggota 

kelompok yaitu anggota yang mengikuti dalam pembentukan kelompok yang memiliki 

persyaratan tertentu, jumlah kelompok tidak terlalu kecil atau terlalu besar. 
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Amti (1991: 108) menyebutkan beberapa peran yang harus dijalankan oleh 

anggota kelompok adalah : 

a) Membantu terbinanya suasana keakraban dalam kelompok; 
b) Membantu tercapainya tujuan bersama; 
c) Ikut serta dalam seluruh kegiatan kelompok; 
d) Mampu berkomunikasi serta terbuka dalam kelompok; 
e) Berusaha membantu teman-teman dalam kelompok; dan  
f) Menyadari pentingnya kegiatan kelompok. 

 
Dapat disimpulkan bahwa suatu layanan bimbingan kelompok tidak akan 

berjalan dengan lancar tanpa adanya peran aktif anggota kelompok dalam melaksanakan 

tahap demi tahap kegiatan bimbingan kelompok. 

2.3.6.3 Dinamika kelompok 

Dalam kegiatan bimbingan kelompok dinamika  kelompok sengaja 

ditumbuhkembangkan, karena dinamika kelompok adalah hubungan interpersonal yang 

ditandai dengan semangat, kerja sama antara anggota kelompok, saling berbagi 

pengetahuan, pengalaman dan mencapai tujuan kelompok. Hubungan interpersonal ini 

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 suatu kelompok. 

Sudjarwo (2011: 17) menyebutkan bahwa fungsi kerja kelompok tersebut 

menyangkut beberapa bidang antara lain (a) kepuasan, maksudnya ialah kelompok dapat 

memberikan kepuasan pada semua anggota sehingga kekompoakkan kelompok kan 

terwujud, (b) informasi, maksudnya hal-hal yag harus diakukan anggota kelompok dalam 

mencari informasi. Keaktifan mencari informasi merupakan nafas kelompok. (c) 

penyebarluasan, artinya upaya penyebaran informasi ke seluruh anggota. Upaya tepat 

waktu dan cepat adalah motto yang seharusnya hidup dalam kelompok ini, (d) koordinasi, 

di dalam kelompok para aggota harus ada kesamaan pendapat sehingga timbul kesamaan 
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sikap dari para anggotanya tentang sesuatu yang akan dicapai, (e) klarifikasi, semua 

aturan-aturan yang ada di dalam kelompok harus betul-betul jelas. Jelas mana yang dapat 

disampaikan secara terbuka dan mana yang cukup rahasia serta batas mana tingkat 

kerahasiaan sesuatu, dan (f) komunikasi, di dalam kelompok harus jelas semua 

komunikasi lengkap dengan salurannya.Jika datang dari atas (informasi/instruksi) harus 

jelas melalui saluran mana. Demikian juga dari bawah ke atas (aspirasi) harus jelas 

sampai mana aspirasi itu harus sampai. Sebab ada hal-hal tertentu yang tidak harus 

sampai ke bawah betul. Sebaliknya ada hal-hal tertentu yang tidak harus sampai pada top 

pimpinan betul. Justru di sini antara lain letak dari dinamika kelompok. 

2.3.7 Asas Bimbingan Kelompok 

Menurut Prayitno (2004: 13-15) dalam bimbingan kelompok terdapat beberapa 

asas, diantaranya asas kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan dan keterbukaan, kekinian, dan 

kenormatifan juga asas keahlian. 

(1) Asas kerahasiaan 

Segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya 

menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui oleh anggota kelompok dan tidak 

disebarluaskan ke luar kelompok. 

(2) Asas kesukarelaan 

Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau dipaksa 

oleh teman lain atau pemimpin kelompok. 

(3) Asas kegiatan dan keterbukaan 

Para anggota  bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran, tentang apa 

saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. 

(4) Asas kekinian 

Yaitu memberikan topik atau materi yang dibahas bersifat aktual dan hal-hal 

yang terjadi sekarang.hal-hal yang direncanakan sesuai dengan kondisi sekarang. 
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(5) Asas kenormatifan  

Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan 

norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. 

(6) Asas keahlian 

Yaitu diperlihatkan oleh pemimpin kelompok dalam mengelola kegiatan 

kelompok dalam mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan. 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa asas dalam pelaksanaan bimbingan 

kelompok sangat penting dan sngat diperlukan guna kelancaran dan keefektifan 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Dalam hal ini pemimpin kelompok membantu 

mengarahkan anggotnya dalam penerapan asas-asas demi keberhasilan suatu layanan 

bimbingan kelompok. 

2.3.8 Evaluasi kegiatan bimbingan kelompok 

Penilaian atau evaluasi kegiatan layanan bimbingan kelompok diorientasikan 

kepada perkembangan pribadi siswa dan hal-hal yang dirasakan oleh anggota berguna. 

Penilaian kegiatan bimbingan kelompok dapat dilakukan secara tertulis, baik melalui 

essai, daftar cek, maupun daftar isian sederhana (Prayitno, 1995: 81). Setiap pertemuan, 

pada akhir kegiatan pemimpin kelompok meminta anggota kelompok untuk 

mengungkapkan perasaannya, pendapatnya, minat,dan sikapnya tentang sesuatu yang 

telah dilakukan selama kegiatan kelompok (yang menyangkut isi maupun proses). Selain 

itu anggota kelompok juga diminta mengemukakan tentang hal-hal yang paling berharga 

dan sesuatu yang kurang di senangi selama kegiatan berlangsung. 

Penilaian atau evaluasi dan hasil dari kegiatan layanan bimbingan kelompok ini 

bertitik tolak bukan pada kriteria “benar atau salah”, tetapi berorientasi pada 

perkembangan, yakni mengenali kemajuan atau perkembangna positif yang terjadi pada 

diri anggota kelompok. Prayitno (1995: 81) mengemukakan bahwa penilaian terhadap 
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layanan bimbingan kelompok lebih bersifat “dalam proses”, hal ini dapatdilakukan 

melalui: 

1. Mengamati partisipasi dan aktivitas peserta selama 

kegiatanberlangsung. 

2. Mengungkapkan pemahaman peserta atas materi yang 

dibahas 

3. Mengungkapkan kegunaan layanan bagi anggota kelompok, 

danperolehan anggota sebagai hasil dari keikutsertaan 

mereka. 

4. Mengungkapkan minat dan sikap anggota kelompok 

tentangkemungkinan kegiatan lanjutan. 

5. Mengungkapkan tentang kelancaran proses dan 

suasanapenyelenggaraan layanan. 

 

 

2.4 Meningkatkan Konsentrasi Belajar Melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok 

 
Siswa pada dasarnya membutuhkan konsentrasi ketika ia harus mendegarkan 

guru disaat menyampaikan materi, siswa dituntut untuk mampu memahami inti dari 

materi yang disampaikan gurunya. Ketika memahami kata perkata tentu harus paham 

betul arti kata yang di maksud, pendengaran siswa harus mampu menyerap apa yang 

disampaikan guru sehingga maksud dan tujuannya sampai. Ketika siswa memahami 

dengan pendengaran dan mampu mengerti apa yang dimaksud dengan bersungguh -

sungguh mendegar serta memperhatikannya dengan sungguh-sungguh maka itu 

dinamakan konsentrasi. Pada saat berkonsentrasi bisa jadi terganggu dengan suara bising 

kendaraan, orang bicara dengan suara keras ataupun jika siswa sedang ada masalah 

sehingga siswa tak dapat berkonsentrasi dengan baik. Dan masalah seperti ini bisa 

menjadi kebiasaan bila siswa tak berlatih konsentrasi dengan baik. Untuk itu memang 

perlu adanya pelatihan konsentrasi secara terus menerus dan belajar konsentrasi dengan 

baik. 

Menurut Slameto (2010: 87) Konsentrasi belajar besar pengaruhnya terhadap 

belajar. Jika seseorang mengalami kesulitan berkonsentrasi, jelas belajarnya akan sia-sia, 
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karena hanya membuang tenaga, waktu dan biaya saja. Seseorang yang dapat belajar 

dengan baik adalah orang, dengan kata lain ia harus memiliki kebiasaan untuk 

memusatkan pikiran ini mutlak perlu dimiliki oleh setiap siswa yang belajar. 

Dalam kenyataan seseorang sering mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, hal 

ini disebabkan karena kurang berminat terhadap mata pelajaran yang dipelajari, 

terganggu oleh keadaan lingkungan (bising, keadaan yang semrawut, cuaca buruk dan 

lain-lain), pikiran yang kacau dengan banyak urusan/masalah-masalah kesehatan (jiwa 

dan raga) yang terganggu (badan lemah), bosan terhadap mata pelajaran/sekolah dan lain-

lain. Selain itu Supriyo (2008: 104) menjelaskan beberapa penyebab anak tidak dapat 

konsentrasi dalam belajar antara lain anak tidak mempunyai tempat tersendiri, anak 

mudah terpengaruh oleh situasi sekitar, anak tidak merasa senang/tidak berminat terhadap 

pelajaran yang dihadapi, dan kemungkinan anak dalam keadaan lelah/sakit. 

Dalam hal ini,  guru sangat berperan penting untuk membangkitkan konsentrasi 

siswa dan agar semangat belajarnya naik. Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan 

untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari nara 

sumber (terutama guru pembimbing) yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik 

sebagai individu maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Layanan 

bimbingan kelompok merupakan media pengembangan diri untuk dapat berlatih 

berbicara, menanggapi, memberi menerima pendapat orang lain, membina sikap dan 

perilaku yang normatif serta aspek-aspek positif lainnya yang pada gilirannya individu 

dapat mengembangkan potensi diri serta dapat meningkatkan perilaku komunikasi 

antarpribadi yang dimiliki. Tentunya perlu ada konsentrasi yang tinggi dalam diri siswa 

untuk dapat memahami materi yang sedang dibahas dalam bimbingan kelompok 

Tujuan layanan bimbingan kelompok menurut Winkel (2004: 547) adalah 

menunjang perkembangan pribadi dan perkembangan sosial masing - masing anggota 
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kelompok serta meningkatkan mutu kerja sama dalam kelompok guna aneka tujuan yang 

bermakna bagi para partisipan. Diharapkan dengan adanya pemberian layanan bimbingan 

kelompok, siswa mampu meningkatkan konsentrasi dalam proses belajar mengajar secara 

maksimal, sehingga siswa fokus pada pelajaran dan prestasi belajarnya dapat 

Berdasarkan pemahaman tersebut ada suatu hal yang perlu dilaksanakan dengan 

baik dalam rangka meningkatan konsentrasi belajar siswa, penelitin akan membantu 

siswa dalam meningkatkan konsentrasi belajarnya melalui layanan bimbingan kelompok. 

Dalam proses  bimbingan kelompok siswa berperan sebagai anggota kelompok yang 

dituntut untuk aktif berkomunasi antar angota dan aktif berpendapat. Pemimpin 

kelompok mengarahkan jalannya layanan tersebut agar siswa tetap berkonsentrasi 

menjalaninya daan tujuan dari bimbingan kelompok dapat tercapai sesuai harapan. 

 

2.5 Hipotesis  

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang telah terkumpul (Arikunto, 2010 : 110). 

Berdasarkan latar belakang dan teori di atas maka hipotesis dari judul penelitian ini 

adalah “konsentrasi belajar pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak dapat 

ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok.” 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam suatu penelitian banyak 

ditentukan oleh penggunaan metode yang tepat. Ketepatan dalam memilih metode 

akan mengatur arah serta tujuan penelitian. Dalam bab ini akan dibahas tentang 

metode penelitian. Ada beberapa hal yang dapat menentukan langkah-langkah 

pelaksanaan kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan 

penelitian secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang harus ditentukan 

adalah (1) jenis penelitian, (2) desain penelitian, (3) variabel penelitian, (4) 

definisi operasionl variabel, (5) populasi, sampel, dan teknik sampling, (6) metode 

dan alat pengumpul data, (7) validitas dan reliabilitas instrumen, dan (8) teknik 

analisis data. 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

mengenai pelaksanaan bimbingan kelompok dalam meningkatkan konsentrasi 

belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak. Menurut Sugiyono (2010: 107), 

”metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan”, sedangkan menurut Arikunto (2010: 9) ”penelitian 

eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan 
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kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor yang bisa mengganggu”. 

3.2 Desain Penelitian 

Sugiyono (2010: 110) menyebutkan terdapat beberapa bentuk desain 

eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu: Pre eksperimental 

design, true eksperimental design, factorial design, dan quasi eksperimental 

design.  

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pre eksperimental design. 

Penelitian eksperimental berhubungan erat dengan adanya pengaruh, yakni 

adanya variabel X yang diberikan dalam suatu kondisi atau keadaan khusus, diatur 

dan dikelola oleh peneliti sehingga dapat memberikan kesan atau akibat pada 

variabel Y.  

Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah one-

group pretest and posttest design. Di dalam model ini ada penelitian sebelum 

dilakukan perlakuan atau pretest dan kemudian ada penelitian sesudah diberi 

perlakuan atau posttest, dengan begitu hasilnya lebih akurat karena 

membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Desain ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

 

O1 X O2 
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Keterangan : 

O1 :  Pengukuran pertama tingkat konsentrasi belajar siswa sebelum diberi 

layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan instrumen, yaitu skala 

konsentrasi belajar (pre test) 

X : Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

O2 :  Pengukuran kedua tingkat konsentrasi belajar siswa sesudah diberi 

layanan bimbingan kelompok dengan instrumen yang sama dengan 

pengukuran yang pertama (post test) 

Pengumpulan data dengan menggunakan desain ini dilakukan dua kali 

dengan menggunakan skala psikologis yaitu sebelum eksperimen atau treatment 

yang disebut pre test (O1) dan sesudah eksperimen disebut post test (O2). 

Perbedaan antara O1 dan O2 yaitu O1 - O2 diasumsikan merupakan efek dan hasil 

treatment atau eksperimen (Arikunto, 2010: 124). 

Untuk memperjelas eksperimen dalam penelitian ini disajikan tahap-tahap 

rancangan eksperimen untuk mengetahui besarnya peningkata konsentrasi belajar 

pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak setelah mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok. 

Gambaran jalannya pelaksanaan penelitian eksperimen di SD Negeri 2 

Karangcegak adalah sebagai berikut : 

 



 
 

 
 

42 

3.2.1 Pre Test 

Tujuan pre test adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat 

konsentrasi belajar siswa sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok. 

Pengukuran (dengan menggunakan skala konsentrasi belajar) kepada sampel 

penelitian sebelum diadakan perlakuan yaitu bimbingan kelompok. Hasil dari pre 

test ini akan menjadi data perbandingan pada post test. 

3.2.2 Perlakuan (Treatment) 

Tujuan perlakuan adalah untuk meningkatkan konsentrasi belajar. 

Perlakuan dengan layanan bimbingan kelompok diberikan sebanyak delapan kali 

pertemuan, beranggotakan 10-15 siswa dengan durasi kurang lebih 45-60 menit. 

Tabel 3.1 

Rencana Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Topik Tugas 

No Kegiatan Materi Tempat Waktu 

1 Tryout Skala konsentrasi belajar Ruang kelas 60 menit 

2 Pre test Skala konsentrasi belajar Ruang kelas 60 menit 

3 Pertemuan 1 Motivasi belajar Ruang kelas 45 menit 

4 Pertemuan 2 Belajar yang menyenangkan Ruang kelas 45 menit 

5 Pertemuan 3 Menghargai dan menghormati 

orang lain 

Ruang kelas 45 menit 

6 Pertemuan 4 Minat Belajar Ruang kelas 45 menit 

7 Pertemuan 5 Semangat belajar dan 

mengerjakan tugas 

Ruang kelas 45 menit 

8 Pertemuan 6 Menghindari malas belajar dan 

mencintai mata pelajaran 

Ruang kelas 45 menit 

9 Pertemuan 7 Bertanggung-jawab Ruang kelas 45 menit 
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10 Pertemuan 8 Menciptakan lingkungan 

belajar yang nyaman 

Ruang kelas 45 menit 

11 Post test Skala konsentrasi belajar Ruang kelas 60 menit 

 

3.2.3 Post Test 

Tujuan post test adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan selama 

dilakukan treatment dan mengetahui peningkatan konsentrasi belajar pada siswa 

kelas VI SD  Negeri 2 Karangcegak. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2010: 61), ”Variabel penelitian merupakan suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”. Di dalam penelitian ini akan digunakan dua variabel yaitu variabel 

bebas dan variabel teriket. Menurut Sugiyono (2010: 61) ”variabel bebas adalah 

yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. 

Di dalam variabel penelitian akan dibahas beberapa hal sebagai berikut : 1) 

identifikasi variabel, dan 2) hubungan antar variabel. Pejelasan dari bagian 

tersebut adalah sebagai berikut : 
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3.3.1 Identifikasi variabel penelitian 

Penelitian ini variabelnya adalah konsentrasi belajar dan bimbingan 

kelompok. Variabel bebas pada penelitian ini adalah layanan bimbingan 

kelompok, dan konsentrasi belajar sebagai variabel terikat.  

3.3.2 Hubungan antar variabel 

Penelitian ini terdiri atas satu variabel independen (bebas) yaitu layanan 

bimbingan kelompok dan variabel dependen (terikat) yaitu konsentrasi belajar. 

Karena dalam penelitian ini variabelnya ganda, maka variabel satu mempunyai 

hubungan atau pengaruh dengan variabel yang lain. Variabel X (variabel bebas) 

mempengaruhi variabel Y (variabel terikat).  

    

Gambar 3.2 Hubungan Antar Variabel X dan Y 

Keterangan : 

X  : layanan bimbingan kelompok (variabel terikat) 

Y :  konsentrasi belajar (variable terikat)  

Berdasarkan diatas dapat dideskripsikan bahwa hubungan antara variabel 

X yaitu layanan bimbingan kelompok memiliki pengaruh terhadap variabel Y 

yaitu konsentrasi belajar. Dalam penelitian ini pemberian layanan bimbingan 

kelompok sebagai variable bebas dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan konsentrasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok. Dengan 

Y X 
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demikian layanan bimbingan kelompok ini mempuyai pengaruh terhadap variabel 

terikat yaitu berpengaruh terhadap konsentrasi belajar siswa. 

3.4 Definisi Operasionl Variabel 

Definisi operasional menurut Azwar (2005: 74) adalah suatu definisi 

mengenai variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik 

variable tersebut yang dapat diamati. Definisi operasional variabel pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

3.4.1 Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok adalah aktivitas bimbingan yang diberikan 

kepada sekelompok siswa menggunakan teknik diskusi, menyelesaikan masalah, 

dan pemberian informasi mengenai variabel yang terkait dengan penelitian ini 

(konsentrasi belajar) dengan tujuan agar siswa dapat meningkatkan konsentrasi 

belajar. Jumlah anggota bimbingan kelompok berjumlah 10-15 siswa, dan pada 

penelitian ini akan membahas topik tugas yang telah disiapkan oleh pemimpin 

kelompok.  

3.4.2 Konsentrasi Belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan siswa dalam memusatkan 

perhatiannya pada kegiatan belajar yang dilakukannya, siswa yang mampu 

berkonsentrasi dalam belajar berarti siswa tersebut mampu memahami materi 

yang telah diperolehnya selama proses belajarnya berlangsung. Dibutuhkan 

pemusatan perhatian yang tertuju pada isi bahan belajar maupun proses 

memperolehnya agar siswa mampu memahami inti materi belajarnya tersebut. 
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Ciri-ciri dari konsentrasi belajar antara lain siswa bisa memberikan perhatian yang 

penuh saat proses belajar berlangsung, mampu fokus terhadap pelajaran secara 

terus-menerus, memperhatikan dan menghormati orang lain ketika berbicara, 

mengikuti petunjuk yang diberikan guru, mampu mengatur tugas-tugas dan 

kegiatan-kegiatannya, tidak malas mengerjakan tugas sekolahnya, mampu 

menjaga barang-barang miliknya, tidak mudah terusik oleh kegaduhan, serta 

memiliki daya ingat yang cukup tinggi (tidak pelupa). 

3.5 Populasi, Sampel, Dan Teknik Sampling 

3.5.1 Populasi 

Menurut Arikunto (2010: 173), Populasi adalah ”keseluruhan subjek 

penelitian”. Sedangkan menurut sugiyono (2010: 117), “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini ialah siswa kelas VI SD Negeri 

2 Karangcegak yang berjumlah 30 siswa. 

3.5.2 Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2010: 

174). Sedangkan menurut Sugiyono (2010: 118) sampel adalah “bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 siswa. Pertimbangan jumlah 

anggota 12 siswa yaitu karena dipandang lebih efisien dan efektif. Efisien yang 

dimaksud adalah mempertimbangkan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan 

dana. Sedangkan efektif dimaksudkan sejumlah subjek yang diambil sebagai 
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sampel dalam penelitian ini sudah tepat, dalam hal ini penggambilan subyek 

berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian yaitu siswa-

siswa yang memiliki tingkat konsentrasi belajar rendah. 

 

3.5.3 Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive. Teknik sampling 

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2010: 124). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengukur 

tingkat konsentrasi belajar siswa menggunakan skala psikologis. Sehingga akan 

diperoleh data siswa yang memiliki konsentrasi belajar sangat rendah, rendah, 

sedang, tinggi dan sangat tinggi.  

Penentuan siswa yang menjadi sampel penelitian adalah sebagai berikut : 

(1) Peneliti menyebarkan skala psikologis kepada seluruh populasi (seluruh siswa 

kelas VI yang berjumlah 30 siswa) 

(2) Hasil skala psikologis dianalisis untuk mengetahui kriteria siswa dalam 

konsentrasi belajarnya (kriteria sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan 

sangat rendah) 

(3) Jumlah siswa yang diambil sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 12 

siswa yang memiliki konsentrasi belajar rendah (jumlah ini sesuai dengan 

pedoman pelaksanaan bimbingan kelompok). Penentuan kriteria konsentrasi 

belajar sesuai dengan indikator konsentrasi belajar.  

(4) Pengambilan sampel dengan kategori sedang, rendah, dan sangat rendah 

adalah dikarenakan siswa tersebut dirasa lebih memerlukan treatment daripada 
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mereka yang memiliki kategori tinggi dan sangat tinggi. Selain itu hal ini 

ditujukan untuk membentuk homogenitas kelompok, yaitu kelompok yang 

memiliki karakteristik yang sama sehingga lebih mudah dalam membentuk 

kebersamaan dan kerjasama. 

3.6 Metode Dan Alat Pengumpul Data 

Dalam penelitian ini data yang diungkap berupa aspek psikologis yaitu 

konsentrasi belajar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa skala psikologis dan observasi. Sedangkan alat pengumpul datanya 

berupa skala konsentrasi belajar dan pedoman observasi. 

3.6.1 Metode dan Alat Pengumpul Data 

3.6.1.1 Skala Psikologis 

Menurut Azwar (2013: 3), skala psikologis merupakan ”alat ukur aspek 

psikologis atau atribut efektif”. Karakteristik skala psikologis menurut Azwar 

(2013: 6) antara lain sebagai berikut : 

a. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak 

langsung mengungkap atribut yang hendak diukur 

melainkan mengungkap indikator perilaku dari atribut yang 

bersangkutan. 

b. Skala psikologis selalu berisi banya item dikarenakan 

atribut psikologis diungkap secara tidak langsung lewat 

indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku 

diterjemahkan dalam bentuk item-item. 

c. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban 

”benar” atau ”salah”. Semua jawaban dapat diterima 

sepanjang diberikan secara jujur dan seungguh-sungguh. 

Hanya saja, jawaban yang berbeda akan diinterpretasikan 

berbeda pula. 

Sementara itu, kelemahan dari skala psikologis menurut Azwar (2013: 2) 

sebagai berikut : 
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a. Atribut psikologis bersifat latent/tidak tampak 

b. Item dalam skala psikologis didasari oleh indikator-

indikator perilaku yang jumahnya terbatas. 

c. Respon yang diberikan oleh subjek sedikit-banyak 

dipengaruhi oleh variabel tidak relevan seperti suasana hati 

subyek, kondisi dan situasi di sekitar, kesalahan prosedur 

administrasi, dan semacamnya. 

d. Atribut psikologis yang terdapat dalam diri manusia 

stabilitasnya tidak tinggi 

e. Intepretasi terhadap hasil ukur psikologis hanya dapat 

dilakukan secara normatif.  

Skala psikologis digunakan untuk memperoleh data tentang penjaringan 

sampel pre-test dan post-test. Dalam penjaringan sampel skala psikologis 

digunakan untuk mencari informasi siswa mengenai konsentrasi belajar siswa. 

Setelah diperoleh sampel maka hasil skala psikologis dijadikan sebagai data pre-

test. Skala konsentrasi belajar juga digunakan pada saat post test, dan post test 

digunakan untuk mengetahui apakah ada peningkatan konsetrasi belajar siswa 

yang diperoleh sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok. 

Metode pengukuran yang digunakan berupa skala likert. Skala likert 

memiliki lima kategori kesetujuan dan memiliki interval skor 1 sampai 5. Jika 

itemnya berupa pernyataan positif maka skornya 5 untuk jawaban Sangat Sesuai 

(SS), 4 untuk jawaban Sesuai (S), 3 untuk jawaban Antara Sesuai dan Tidak (E), 2 

untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Sedangkan untuk item negatif skornya 5 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai 

(STS), 4 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS), 3 untuk jawaban Antara Sesuai dan 

Tidak (E), 2 untuk jawaban jawaban Sesuai (S), 1 untuk jawaban Sangat Sesuai 

(SS). Adapun kategori jawaban untuk skala konsentrasi belajar adalah : 
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Tabel 3.2 

Kategori Jawaban Instrument Penelitian Skala Konsentrasi Belajar. 

No 
Pernyataan Positif 

No 
Pernyataan Negatif 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

1. SS 5 1. STS 1 

2. S 4 2. TS 2 

3. E 3 3. E 3 

4. TS 2 4. S 4 

5. STS 1 5. SS 5 

(Sudjana, 2012: 81)  

3.6.1.2 Observasi 

Selain menggunakan skala psikologis, dalam penelitian ini juga 

menggunakan observasi sebagai instrumen pendukung untuk mengamati perilaku 

gangguan konsentrasi belajar siswa di kelas. Observasi atau pengamatan sebagai 

alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun 

proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang 

sebenarnya maupun dalam situasi buatan (Sudjana, 2012: 84).  

Tujuan observasi yaitu untuk mengamati setiap proses pelaksanaan 

bimbingan kelompok, dengan mengamati setiap anggota kelompok dalam 

keikutsertaannya pada kegiatan kelompok. Dengan observasi juga dapat 

digunakan untuk melihat perubahan perilakunya. Observasi ini dilakukan secara 

terus menerus selama proses pelaksanaan bimbingan kelompok (treatment). 

Observasi ini dilakukan terhadap sikap dan perilaku yang merupakan bagian dari 

konsentrasi belajar siswa. Hasil observasi selanjutnya dianalisis deskripsi, yang 

meliputi hal-hal nyata pada saat pengamatan berlangsung. Dalam penelitian ini, 

instrumen observasi tersebut akan disajikan dalam bentuk chek list. 
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3.6.2 Penyusunan Instrumen 

Sebelum dilakukannya penelitian, peneliti harus mampu membuat 

instrumen yang akan digunakan untuk penelitian. Menurut Sugiyono (2010: 149), 

”Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan 

untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasionalnya, 

dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini 

kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk 

memudahkan penyusunan instrumen, maka perlu digunakan matrik 

pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen” 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen 

yang dilaksanakan dengan beberapa tahap, baik dalam pembuatan maupun uji 

coba. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :  

 

 

 

 

Gambar 3.3 prosedur penyusunan instrumen 

Langkah-langkah dalam menyusun instrument dilakukan dalam beberapa 

tahap yaitu peneliti membuat dan menyusun kisi-kisi instrumen yang meliputi 

variabel, indikator, deskriptor dan nomor soal, membuat pertanyaan atau 

pernyataan kemudian instrumen jadi berupa skala, kemudian direvisi dan 

instrumen jadi. Instrumen dalam penelitian ini berupa skala konsentrsi belajar dan 

pedoman observasi. Skala konsentrasi belajar diberikan pada saat pretest (sebelum 
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perlakuan) dan post test (sesudah perlakuan). Skala ini memuat pernyataan yang 

bersifat favorable (pernyataan yang mendukung) dan unfavorable (pernyataan 

yang tidak mendukung). Alasan penggunan ini yaitu untuk menghindari jawaban 

asal dari respondendan instrument yang lebih bervariasi. 

Untuk lebih jelasnya, akan disajikan pengembangan kisi-kisi instrumen 

tentang konsentrasi belajar adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen 

Skala Konsentrasi Belajar 

Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

Jml 
+ - 

Konsentrasi 

belajar 

1. Memberikan 

perhatian yang 

penuh saat proses 

belajar berlangsung 

1.1. Memperhatikan guru 

yang sedang 

memberikan materi 

pelajaran 

1 , 21 
 

5 , 28 4 

2. Mampu fokus 

terhadap pelajaran 

secara terus-menerus 

2.1. Memperhatikan 

materi yang 

disampaikan guru 

dalam waktu lama 

2.2. Mampu belajar dalam 

jangka waktu yang 

lama 

2 

 

 

 

16 

5, 21 

 

 

 

30 

5 

3. Memperhatikan dan 

menghormati orang 

lain ketika berbicara 

3.1. Tidak melakukan 

aktifitas lain di luar  

kegiatan belajar 

3.2. Dapat 

mempertahankan 

kontak mata dengan 

lawan bicara 

4, 23 

 

 

4, 24 

7, 31 

 

 

32 

7 

4. Mengikuti 

petunjuk yang 

diberikan guru 

4.1. Mudah diatur dan 

belajar teratur 

4.2. Memperhatikan 

petunjuk dengan 

seksama ketika guru 

memberi arahan 

8,25 

 

9 

13,33 

 

14,34 

7 

5. Mampu mengatur 

tugas-tugas dan 

kegiatan-

5.1. Dapat  mengatur 

jadwal belajar 

5.2. Tidak menunda 

26 

 

10,27 

35 

 

15,36 

6 
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kegiatannya menyelesaikan tugas 

6. Tidak malas 

mengerjakan tugas 

6.1. Tidak malas 

mengerjakan tugas 

belajar 

6.2. Menyukai semua mata 

pelajaran 

11,37 

 

 

12 

41 

 

 

16,42 

6 

7. Mampu menjaga 

barang-barang 

miliknya 

7.1. Dapat menjaga 

barang-barang 

milliknya 

17,38 43 3 

8. Tidak mudah 

terusik oleh 

kegaduhan 

8.1. Tidak mudah 

terganggu oleh 

kegaduhan, objek yang 

bergerak atau 

rangsangan-

rangsangan lainnya. 

18,39 19,44 4 

9. Tidak pelupa 9.1. Memiliki daya ingat 

yang cukup tinggi. 

40 20,45 3 

 

3.7 Validitas Dan Reliabilitas Instrumen 

3.7.1 Validitas  

Validitas berkenaan dengan ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang 

dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai (Sudjana, 2012: 

12). Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

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

mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 2005: 267) 

Cara pengukuran untuk mengetahui valid/tidaknya dilakukan dengan 

mengunakan rumus korelasi product moment oleh Pearson, sebagai berikut : 

rxy = 
2222 YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan : 

rxy = skor total item dengan skor total 
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N = jumlah subyek  

Σ X = jumlah skor item variabel X 

Σ Y = jumlah skor item variabel Y 

Σ XY = Jumlah perkalian skor variabel X dengan skor variabel 

Y 

Σ X
2
 = Jumlah kuadrat skor variabel X 

Σ Y
2
 = Jumlah kuadrat skor variabel Y 

 (Arikunto, 2010: 315) 

Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi sebesar 5 %. Analisis butir 

dilaksanakan untuk mengetahui valid atau tidaknya butir soal dalam instrumen 

dengan cara yaitu skor-skor yang ada dalam butir soal dikorelasikan dengan skor 

total, kemudian dibandingkan pada taraf signifikansi 5 %. 

3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas merujuk kepada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Oleh karena itu, makin tinggi reliabilitas suatu 

instrumen semakin dipercaya serta diandalkan sebagai alat pengumpul data 

(Arikunto, 2010: 221). Teknik mencari relibilitas yang digunakan adalah rumus 

alpha. Rumus tersebut adalah sebagai berikut : 

 Rumus Alpha: 

 r11 = 

2

2

1
t

b

k

k
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumens 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

Σσb
2
 = jumlah varians butir  

Σσt
2
     = varians total   (Arikunto, 2010: 239) 

Suatu instrumen dinyatakan reliabel jika memiliki harga r11 > rtabel pada 

taraf signifikansi 5 %. 

 

3.8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.8.1 Hasil Uji Validitas Skala Konsentrasi Belajar 

Validitas dalam instrumen menggunakan rumus product moment dengan 

taraf signifikansi 5% dan jumlah subjek 30 siswa, sehingga diperoleh nilai rtabel  

sebesar 0,334. Semakin besar nilai rhitung dibandingkan dengan nilai rtabel, maka 

item tersebut dapat dinyatakan valid. Berdasarkan perhitungan uji validitas 

dengan menggunakan rumus product moment dapat diketahui bahwa dari 56 item, 

terdapat 11 item yang tidak valid yakni item nomor 3, 8, 10, 13, 13, 19, 21, 25, 26, 

30, 35, dan 48 sehingga item yang digunakan untuk pre test dan post test sejumlah 

45 item. Untuk perhitungan selengkapnya secara statistik dapat dilihat pada 

lampiran. 

3.8.2 Hasil Uji Reliabilitas Skala Konsentrasi Belajar  

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrument penelitian 

yaitu rumus alpha dengan taraf signifikan 5%. Semakin nilai reliabilitas 

mendekati angka 1, maka instrument tersebut reliable. Dari perhitungan statistik 
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diperoleh rhitung  = 0,98, sedangkan rtabel = 0.334. Berdasarkan hasil tersebut, rhitung 

> rtabel  sehingga dapat diartikan bahwa instrument yang digunakan peneliti 

reliabel. Perhitungan selengkapnya secara statistik dapat dilihat pada lampiran. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis. Analisis data merupakan bagian 

terpenting dalam sebuah penelitian. Analisis data dilakukan untuk mengetahui 

jawaban dari  permasalahan yang telah dirumuskan. 

3.9.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis data deskriptif persentase digunakan untuk mencari tingkat 

persentase konsentrasi belajar siswa berdasarkan skala konsentrasi belajar. 

Peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan hasil 

perhitungan skor pre test dan post test . Adapun rumus yang digunakan, yaitu:  

DP % = n x 100 % 

  N 

Keterangan : 

  DP %  : Persentase yang dicari 

n  : Jumlah skor yang diperoleh 

  N  : Jumlah skor yang diharapkan   (Sudjana, 2005: 47) 

Skala konsentrasi belajar menggunakan skor 1 sampai 5. Oleh karena itu 

interval kelas data ditentukan dengan cara sebagai berikut : 
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Persentase skor maksimum = (5 : 5) x 100 % = 100 % 

Persentase skor minimum = (1 : 5) x 100 % = 20 % 

Rentangan persentase skor = 100 % - 20 %   = 80 % 

Panjang kelas interval             = 80 % : 5 = 16 % 

Berdasarkan perhitungan di atas maka kriteria penilaian tingkat peningkatan 

konsentrasi belajar adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4. 

 Kriteria Penilaian Tingkat Konsentrasi Belajar 

Interval Kriteria 

88 % - 100% Sangat tinggi 

71 % - 87 % Tinggi  

54 % - 70 % Sedang 

37 % - 53 % Rendah 

20 % -  36 % Sangat Rendah 

 

3.9.2 Uji Wilcoxon 

Uji wilcoxon merupakan teknik analisis data kuantitatif. Analisis data ini 

digunakan untuk menguji hipotesis utama. Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang 

digunakan adalah analisis non parametrik. Hal ini dikarenakan data yang 

diperoleh dalam penelitian ini berbentuk ordinal. Data ordinal adalah data yang 

memiliki rangking dan jarak antara keduanya tidak diketahui. Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik non parametrik 

dengan menggunakan menggunakan rumus Wilcoxon match pairs, untuk 

mengetahui perbedaan signifikan pre test dan post test dengan jumlah sampel 

kurang dari 25 dan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang 

berkorelasi dan datanya berbentuk ordinal. Perhitungan dalam  uji wilcoxon untuk 
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sampel dibawah 25 adalah dengan menyusun tabel perhitungan. Pengambilan 

keputusan dilakukan dengan membandingkan jumlah jenjang yang kecil dengan z 

tabel. “Jika jumlah jenjang terkecil lebih kecil dari z tabel, maka hipotesis 

diterima” (Sugiyono, 2005: 132). Adapun harga kritis untuk tes wilcoxon dengan  

n=12 pada taraf signifikasi 5% untuk uji satu fihak ditemukan Ztabel = 14. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Pada bab ini akan diuraikan penjelasan tentang hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan disertai dengan analisis data dan pembahasannya tentang 

meningkatkan konsentrasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok pada 

siswa kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak Tahun ajaran 2013/2014. 

4.1 Hasil Analisis Deskriptif 

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian yang dapat 

dilaporkan oleh peneliti adalah (1) gambaran konsentrasi belajar siswa kelas VI 

SD N 2 Karangcegak sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok, (2) 

hasil analisis pelaksanaan treatment (3) gambaran konsentrasi belajar siswa kelas 

VI SD N 2 Karangcegak setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok, dan 

(4) perbandingan konsentrasi belajar siswa kelas VI SD N 2 Karangcegak antara 

sebelum dan sesudah mendapatkan layanan bimbingan kelompok. 

4.1.1 Gambaran Konsentrasi Belajar Siswa Kelas VI SD N 2 Karangcegak 

Sebelum Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian tentang konsentrasi belajar siswa kelas VI 

SD N 2 Karangcegak sebelum medapatkan layanan bimbingan kelompok, maka 

akan diuraikan hasil pre-test sebelum diberi treatment. Adapun hasil pre-test yang 

diperoleh peneliti sebelum memberikan treatment berupa bimbingan kelompok 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Hasil Pre-test Keseluruhan 

No Kategori Jumlah Siswa 
Persentase 

Jumlah 

1 Sangat Tinggi 0 0 % 

2 Tinggi 6 20 % 

3 Sedang 14 46,66 % 

4 Rendah 8 26,66 % 

5 Sangat Rendah 2 6,66 % 

Jumlah 30 100 % 

 

Berdasarkan tabel di atas akan diambil 12 siswa yang mendapatkan skor 

terendah untuk dijadikan anggota kelompok. Hal itu sesuai dengan teknik sampel 

yang digunakan yaitu berupa sampling purposive. Siswa yang berjumlah 12 

tersebut akan dimasukkan dalam kelompok untuk mendapatkan treatment. 

Prayitno (2004:4) menjelaskan bahwa anggota kelompok yang akan mengikuti 

layanan bimbingan kelompok itu terdiri atas 8-15 orang. Jumlah anggota 

kelompok yang nantinya akan dipakai untuk penelitian dalam kegiatan layanan 

bimbingan kelompok adalah 12 orang anggota. Pertimbangan jumlah anggota 12 

siswa yaitu karena dipandang lebih efisien dan efektif. Adapun anggota kelompok 

yang telah ditentukan oleh peneliti secara keseluruhan yang akan mendapatkan 

treatment adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Hasil Pre-test Yang Dijadikan Anggota Kelompok 

No Responden Skor 
Persen 

Skor Kriteria 

1 AS 105 46.67% Rendah 

2 EY 103 45.78% Rendah 

3 EW 107 47.56% Rendah 
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4 EYH 123 54.67% Sedang 

5 IS 80 35.56% Sangat Rendah 

6 IHY 111 49.33% Rendah 

7 IN 81 36.00% Sangat Rendah 

8 KNI 103 45.78% Rendah 

9 MF 111 49.33% Rendah 

10 MY 122 54.22% Sedang 

11 MG 116 51.56% Rendah 

12 SB 116 51.56% Rendah 

Rata-rata 106.5 47.33% Rendah 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi anggota 

kelompok terdiri dari yang terdiri dari 2 siswa dalam kategori konsentrasi belajar 

sedang, 8 siswa dengan katogori belajar rendah dan 2 siswa yang mempunyai 

tingkat konsentrasi belajar sangat rendah. Jika dilihat dari tingkat rata-rata 

anggota kelompok, mereka mempunyai nilai skor tingkat konsentrasi belajar 

sebesar 106.5 dan persentase sebesar 47.33% yang masuk dalam kategori rendah 

(lihat di lampiran). 

Berikut ini adalah hasil pre-test para anggota kelompok yang mengikuti 

layanan bimbingan kelompok jika dilihat dari tingkat indikator : 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Pre-test Perindikator 

No Indikator Pre tes 

% Kriteria 

1. Memberikan perhatian yang 

penuh saat proses belajar 

berlangsung 
56.67% Sedang 

2. Mampu fokus terhadap 

pelajaran secara terus-

menerus 

51.00% Rendah 
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3. Memperhatikan dan 

menghormati orang lain 

ketika berbicara 
51.90% Rendah 

4. Mengikuti petunjuk yang 

diberikan guru 46.90% Rendah 

5. Mampu mengatur tugas-

tugas dan kegiatan-

kegiatannya 

38.89% Rendah 

6. Tidak malas mengerjakan 

tugas 
45.28% Rendah 

7 Mampu menjaga barang-

barang miliknya 50.00% Rendah 

8 Tidak mudah terusik oleh 

kegaduhan 42.92% Rendah 

9 Tidak pelupa 43.33% Rendah 

Rata-rata 47.43% Rendah 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.3, maka dapat disimpulkan bahwa 

tingkat konsentrasi belajar siswa sebelum diberikan perlakuan berupa layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori rendah dengan persentase 47,43 % 

(lihat di lampiran). 

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi awal pada siswa kelas VI SD 

Negeri 2 Karangcegak. Berikut hasil observasi awal penelitian : 

Tabel 4.4 Hasil Observasi Awal 

Responden 
Observasi Awal 

Skor Persentase Kategori 

AS 6 31.58% Rendah 

EY 8 42.10% Rendah 

EW 7 36.84% Rendah 

EYH 10 52.63% Sedang 

IS 6 31.58% Rendah 

IHY 9 47.37% Sedang 

IN 8 42.10% Rendah 

KNI 8 42.10% Rendah 

MF 10 52.63% Sedang 
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MY 12 63.16% Tinggi 

MG 8 42.10% Rendah 

SB 9 47.37% Sedang 

Rata-rata 8.42 44.32% Rendah 

 

Dari tabel 4.4 diketahui bahwa hanya ada satu siswa dengan tingkat 

konsentrasi belajar tinggi, empat siswa tergolong dalam kategori tingkat 

konsentrasi belajar sedang dan tujuh siswa menempati kategori tingkat 

konsentrasi belajar rendah. Jika dilihat secara keseluruhan maka mempunyai rata-

rata 8,42 dan termasuk dalam kategori rendah. (lihat di lampiran). 

4.1.2 Hasil Analisis Pelaksanaan Treatment. 

Adapun hasil analisis pelaksanaan treatment yang telah dilakukan peneliti 

selama delapan kali pertemuan dan telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan 

proses pelaksanaan treatment terdapat di lampiran. Berikut merupakan tabel hasil 

analisis pelaksanaan bimbingan kelompok : 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

Pertemuan 

ke/tgl 
Tujuan Proses Hasil 

Pertemuan  ke-1 

Hari/tgl : Sabtu, 

2 November 

2013 

Waktu : ±45 

menit 

Materi : 

Motivasi belajar 

Menumbuhkan 

motivasi 

belajar dalam 

diri anak 

Tujuan BKp di 

pertemuan pertama 

belum tercapai dengan 

baik, AK masih 

canggung dan malu 

untuk berpendapat. 

Siswa juga belum 

begitu antusias untuk 

mengikutinya. Namun 

1. AK kurang 

memahami topik 

tentang motivasi 

belajar yang telah 

dibahas bersama. 

2. Siswa merasa senang 

mengikuti layanan 

BKp yang baru 

dilakukannnya 
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siswa sedikit 

memahami topik yang 

sedang dibahas 

bersama. Dan mereka 

pun semangat untuk 

mengikuti BKp 

selanjutnya. 

pertama kali. 

3. Mereka lebih 

semangat dalam 

belajarnya. 

Pertemuan  ke-2 

Hari/tgl: Senin, 4 

November 2013 

Waktu : ±30 

menit 

Materi : Belajar 

yang 

menyenangkan 

Menciptakan 

suasana belajar 

yang 

menyenangkan 

Tujuan BKp di 

pertemuan kedua  

nampaknya cukup 

tercapai, walau 

beberapa AK masih 

malu untuk 

berpendapat. AK  juga 

antusias untuk 

mengikutinya dan 

mereka memahami 

topik yang dibahas 

bersama. AK pun 

sangat semangat untuk 

mengikuti BKp 

selanjutnya. 

1. AK memahami cara 

belajar yang 

meyenangkan yang 

telah dibahas 

bersama. 

2. Siswa merasa senang 

mengikuti layanan 

BKp. 

3. AK akan melakukan 

cara belajar yang 

baik dan 

menyenangkan. 

Pertemuan   ke-3 

Hari/tgl: Kamis, 

7 November 

2013 

Waktu : ±45 

menit 

Materi : 

Menghargai dan 

Mampu 

menghargai 

dan 

menghormati 

orang lain 

Tujuan BKp di 

pertemuan ketiga  

nampaknya cukup 

tercapai, walau 

beberapa AK masih 

malu untuk 

berpendapat. AK  juga 

antusias untuk 

1. AK memahami cara 

menghargai dan 

menghormati orang 

lain. 

2. Siswa merasa senang 

mengikuti layanan 

BKp. 

3. AK akan belajar 
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menghormati 

orang lain 

 

mengikutinya dan 

mereka memahami 

topik yang dibahas 

bersama. AK pun 

sangat semangat untuk 

mengikuti BKp 

selanjutnya. 

lebih menghargai 

dan menghormati 

orang lain 

Pertemuan ke-4 

Hari/tgl: Senin, 

11 November 

2013 

Waktu: ±45  

menit 

Materi : Minat 

Belajar 

 

Meningkatkan 

minat belajar 

siswa 

Tujuan BKp di 

pertemuan keempat  

nampaknya belum 

sepenuhnya tercapai, 

karena mereka kurang 

memahami makna dari 

minat belajar. Namun 

mereka begitu antusias 

mengikuri BKp. AK 

juga sangat semangat 

untuk mengikuti BKp 

selanjutnya. 

1. AK kurang 

memahami cara 

menumbuhkan minat 

belajar. 

2. Siswa merasa senang 

mengikuti layanan 

BKp. 

3. AK akan berusaha 

meningkatkan minat 

belajar mereka. 

Pertemuan  ke-5 

Hari/tgl: Kamis, 

14 November 

2013 

Waktu: ±45  

menit 

Materi: 

Semangat belajar 

dan mengerjakan 

tugas 

Mampu 

menumbuhka

n semangat 

belajar siswa 

dan aktif 

mengerjakan 

tugas 

Tujuan BKp di 

pertemuan kelima  

sudah cukup tercapai, 

mereka merasa 

semangat dan antusias 

dalam membahas topik 

ini. AK juga memahami 

topik yang dibahas 

bersama. AK sangat 

semangat untuk 

mengikuti BKp 

1. AK memahami cara 

meningkatkan 

semangat belajar. 

2. Siswa merasa senang 

mengikuti layanan 

BKp. 

3. AK akan semangat 

lagi dalam kegiatan 

belajarnya. 
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selanjutnya. 

Pertemuan ke-6 

Hari/tgl: Senin, 

18 November 

2013 

Waktu: ±45 

menit 

Materi: 

Menghindari 

malas belajar 

dan mencintai 

mata pelajaran 

 

Siswa mampu 

mencintai 

semua mata 

pelajaran dan 

tidak malas 

belajar 

Tujuan BKp di 

pertemuan keenam  

sudah cukup tercapai, 

mereka begitu antusias 

dalam membahas topik 

ini. AK juga memahami 

topik yang dibahas 

bersama. AK pun sangat 

semangat untuk 

mengikuti kegiatan BKp 

selanjutnya. 

1. AK memahami cara 

menumbuhkan rasa 

cinta pada mapel dan 

tidak malas 

mengerjakan tugas 

lagi. 

2. Siswa merasa senang 

mengikuti layanan 

BKp. 

3. AK akan berusaha 

mencintai semua 

mapel dan rajin 

mengerjakan tugas. 

Pertemuan   ke-7 

Hari/tgl: Kamis, 

21 November 

2013 

Waktu: ±45  

menit 

Materi: 

Bertanggung-

jawab 

Menumbuhkan 

sikap 

bertanggungja

wab pada anak 

Tujuan BKp di 

pertemuan ketujuh  

sudah cukup tercapai, 

mereka antusias dalam 

membahas topik ini. AK 

juga memahami topik 

yang dibahas bersama. 

AK pun semangat untuk 

mengikuti BKp 

selanjutnya. 

1. AK memahami cara 

menumbuhkan sikap 

tanggung jawab. 

2. Siswa merasa senang 

mengikuti layanan 

BKp. 

3. AK akan 

bertanggung-jawab 

dalam bertindak. 

Pertemuan  ke-8 

Hari/tgl: Senin, 

25 November 

2013 

Waktu: ±45  

menit 

Meningkatkan 

konsentrasi 

belajar dengan 

memanfaatkan 

lingkungan 

belajar yang 

Tujuan BKp di 

pertemuan terakhir  

sudah tercapai, mereka 

merasa semangat dan 

antusias dalam 

membahas topik ini. AK 

1. AK memahami cara 

menciptakan 

lingkungan belajar 

yang nyaman. 

2. Siswa merasa senang 

mengikuti layanan 
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Materi:  

Menciptakan 

lingkungan 

belajar yang 

nyaman 

nyaman juga memahami topik 

yang dibahas bersama. 

AK tidak ingin BKp kali 

ini adalah pertemuan 

yang terakhir. 

BKp. 

3. AK akan berusaha 

menciptakan 

lingkungan belajar 

yang nyaman. 

 

 

Secara keseluruhan, layanan bimbingan kelompok dapat diterima anggota 

kelompok dengan senang hati. Mereka menujukan perubahan sedikit demi sedikit 

pada setiap pertemuannya. Dengan perubahan yang terjadi tersebut diharapkan 

layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan konsentrasi siswa. 

4.1.3 Gambaran Konsentrasi Belajar Siswa Kelas VI SD N 2 Karangcegak 

Setelah Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok 

Setelah dilaksanakan layanan bimbingan kelompok selama delapan kali 

pertemuan, selanjutnya dilakukan post-test  untuk mengetahui peningkatan 

konsentrasi belajar siswa. Peningkatan di sini, meningkat dari yang rendah 

menjadi kriteria yang sedang sehingga ada peningkatan  setelah dilakukan 

perlakuan. Hasil post-test selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.6 Hasil Post-test 

No Responden Skor 
Persen 

Skor 
Kriteria 

1 AS 161 71.56% Tinggi 

2 EY 157 69.78% Sedang 

3 EW 159 70.67% Sedang 

4 EYH 163 72.44% Tinggi 

5 IS 130 57.78% Sedang 

6 IHY 154 68.44% Sedang 

7 IN 153 68.00% Sedang 

8 KNI 163 72.44% Tinggi 

9 MF 161 71.56% Tinggi 

10 MY 166 73.78% Tinggi 

11 MG 169 75.11% Tinggi 

12 SB 165 73.33% Tinggi 

Rata-rata 158.41 70.41% Sedang 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.6 maka dapat diketahui bahwa 

anggota kelompok yang mengikuti layanan bimbingan kelompok sebanyak 12 

siswa mempunyai jumlah skor rata-rata 158,41 dan jumlah persentase sebesar 

70,41%. Dengan rincian yang menduduki kriterian sedang sebanyak lima 

responden dan tujuh responden menduduki kriteria tinggi, maka secara 

keseluruhan menduduki tingkat konsentrasi belajar sedang. (lihat di lampiran). 

Adapun hasil post-test tiap indikator yang diperoleh peneliti setelah 

melakukan layanan bimbingan kelompok kepada para anggota kelompok dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.7 Hasil Post-test Tiap Indikator 

No   Indikator Post tes  

%   Kriteria  

1. Memberikan perhatian yang 

penuh saat proses belajar 

berlangsung 
72.08% Tinggi 

2. Mampu fokus terhadap 

pelajaran secara terus-

menerus 

71.00% Tinggi 

3. Memperhatikan dan 

menghormati orang lain 

ketika berbicara 
71.19% Tinggi 

4. Mengikuti petunjuk yang 

diberikan guru 70.48% Tinggi 

5. Mampu mengatur tugas-

tugas dan kegiatan-

kegiatannya 

72.22% Tinggi 

6. Tidak malas mengerjakan 

tugas 
72.22% Tinggi 

7 Mampu menjaga barang-

barang miliknya 71.67% Tinggi 

8 Tidak mudah terusik oleh 

kegaduhan 65.83% Sedang 

9 Tidak pelupa 62.78% Sedang 

 Rata-rata 69.94% Sedang 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.7, maka dapat disimpulkan bahwa 

tingkat konsentrasi belajar siswa setelah diberikan perlakuan berupa layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 69,94%. 

(lihat di lampiran). 

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi akhir pada siswa kelas VI SD 

Negeri 2 Karangcegak. Berikut hasil observasi akhir penelitian : 
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Tabel 4.8 Hasil Observasi Akhir 

Responden 

Observasi Akhir 

Skor Persentase Kategori 

AS 11 57.89% Sedang 

EY 13 68.42% Tinggi 

EW 13 68.42% Tinggi 

EYH 16 84.21% 
 Sangat 

Tinggi 

IS 12 63.16% Tinggi 

IHY 15 78.95% Tinggi 

IN 12 63.16% Tinggi 

KNI 13 68.42% Tinggi 

MF 16 84.21% 
Sangat 

Tinggi 

MY 17 89.47% 
Sangat 

Tinggi 

MG 12 63.16% Tinggi 

SB 13 68.42% Tinggi 

Rata-rata 13.58 71.47% Tinggi 

 

Dari tabel 4.8 diketahui bahwa hanya terdapat satu siswa yang tergolong 

dalam tingkat konsentrasi belajar sedang, delapan siswa dalam tingkat konsentrasi 

belajar tinggi, dan tiga siswa menempati tingkat konsentrasi belajar sangat tinggi. 

Secara keseluruhan siswa memperoleh rata-rata 13,58 yang tergolong dalam 

tingkat konsentrasi belajar tinggi. (lihat di lampiran). 

4.1.4 Gambaran Perbandingan Konsentrasi Belajar Siswa Kelas VI SD N 2 

Karangcegak Antara Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Layanan 

Bimbingan Kelompok 

 

Setelah peneliti melakukan pre-test, kemudian peneliti melakukan 

treatment kepada anggota kelompok selama delapan kali pertemuan, setelah itu 

barulah peneliti melakukan post-test kepada anggota kelompok. Dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa siswa kelas VI SD N 2 Karangcegak mengalami 

peningkatan konsentrasi belajar yang sebelumnya memiliki skor konsentrasi 
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belajar dengan rata-rata 46,33% menjadi sebesar 70,41%, dari yang memiliki 

kategori rendah menjadi sedang.  

Hal ini menunjukkan bahwa setelah mendapat layanan bimbingan 

kelompok, tingkat konsentrasi belajar siswa mengalami peningkatan sebesar 

23,07% dari sebelumnya. Adanya tingkat kenaikan tersebut membuktikan bahwa 

pemberian layanan bimbingan kelompok yang dilakukan oleh peneliti di SD N 2 

Karangcegak mendapatkan respon yang baik dari para siswa khususnya para 

anggota kelompok. 

Di bawah ini akan diketahui hasil perbandingan Pre-test dan Post-test 

Layanan Bimbingan Kelompok. 

Tabel 4.9 Hasil Perbandingan Pre-test dan Post-test  

Layanan Bimbingan Kelompok 

Responden 
Pre Test Post test Peningkatan 

Jml Presentase Kategori Jml Presentase Kategori Jml % 

AS 105 46.67% Rendah 161 71.56% Tinggi 56 24.89% 

EY 103 45.78% Rendah 157 69.78% Sedang 54 24.00% 

EW 107 47.56% Rendah 159 70.67% Sedang 52 23.11% 

EYH 123 54.67% Sedang 163 72.44% Tinggi 40 17.78% 

IS 80 35.56% 
Sangat 
Rendah 

130 57.78% Sedang 50 22.22% 

IHY 111 49.33% Rendah 154 68.44% Sedang 43 19.11% 

IN 81 36.00% 
Sangat 
Rendah 

153 68.00% Sedang 72 32.00% 

KNI 103 45.78% Rendah 163 72.44% Tinggi 60 26.67% 

MF 111 49.33% Rendah 161 71.56% Tinggi 50 22.22% 

MY 122 54.22% Sedang 166 73.78% Tinggi 44 19.56% 

MG 116 51.56% Rendah 169 75.11% Tinggi 53 23.56% 

SB 116 51.56% Rendah 165 73.33% Tinggi 49 21.78% 

Jumlah 1278     1901     623   

Rata-rata 47.33% Rendah   70.41% Sedang   23.07% 
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Tabel 4.9 menunjukkan bahwa hasil post-test mengalami peningkatan 

persentasi dari hasil pre-test dan jumlah peningkatan berkisar antara 17,78% - 

32,00%. Rata-rata persentase siswa pada hasil pre-test termasuk dalam kriteria 

rendah dan hasil post-test  meningkat menjadi sedang. 

Perbandingan yang dapat diamati dari hasil perhitungan pre-test dan post-

test menunjukkan bahwa kelompok mengalami peningkatan konsentrasi belajar. 

Peningkatan yang terjadi pada kelompok ini didukung pula oleh pengamatan pada 

saat pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Perkembangan yang terjadi dari 

pertemuan awal sampai akhir sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya 

pada kondisi akhir setelah pemberian layanan bimbingan kelompok bahwa ada 

peningkatan sikap siswa sesuai dengan indikator konsentrasi belajar. Adapun 

grafik perbandingan antara pre-test dan post-test dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 
 

Gambar 4.1 Grafik Perbandingan pre-test dan post-test Anggota Kelompok 
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Selain itu perbandingan antara pre-test dan post-test juga dapat dilihat dari 

tingkat indikatornya dapat ditunjukkan pada tabel 4.10 berikut 

Tabel 4.10 Perbandingan Pre-test dan Post-test Tiap Indikator 

No   Indikator Pre tes  Post tes  peningkatan 

%  Kriteria  %   Kriteria  

1. Memberikan 

perhatian yang 

penuh saat proses 

belajar 

berlangsung 

56.67% Sedang 72.08% Tinggi 15.42% 

2. Mampu fokus 

terhadap pelajaran 

secara terus-

menerus 

51.00% Rendah 71.00% Tinggi 20.00% 

3. Memperhatikan 

dan menghormati 

orang lain ketika 

berbicara 

51.90% Rendah 71.19% Tinggi 19.29% 

4. Mengikuti 

petunjuk yang 

diberikan guru 

46.90% Rendah 70.48% Tinggi 23.57% 

5. Mampu mengatur 

tugas-tugas dan 

kegiatan-

kegiatannya 

38.89% Rendah 72.22% Tinggi 33.33% 

6. Tidak malas 

mengerjakan tugas 
45.28% Rendah 72.22% Tinggi 26.94% 

7 Mampu menjaga 

barang-barang 

miliknya 

50.00% Rendah 71.67% Tinggi 21.67% 

8 Tidak mudah 

terusik oleh 

kegaduhan 

42.92% Rendah 65.83% Sedang 22.92% 

9 Tidak pelupa 43.33% Rendah 62.78% Sedang 19.44% 

 Rata-rata 47.43% Rendah 69.94% Sedang 22.51% 

 

Adapun grafik perbandingan antara pre-test dan post-test perindikator 

yang dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.2 Grafik Perbandingan pre-test dan post-test Perindikator 

 

 

Dari gambar dan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat indikator 

antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya layanan bimbingan kelompok 

mengalami kenaikan sebesar 22,51 % dengan rata-rata sebelumnya 47,43% naik 

menjadi 69,94%. Untuk lebih jelasnya hasil analisis deskriptif persentase sebelum 

dan setelah diberi perlakuan dari tiap-tiap indikator konsentrasi belajar dapat 

disajikan berikut ini. 

(1) Memberikan perhatian yang penuh saat proses belajar berlangsung 

Gambaran persentase konsentrasi belajar siswa pada indikator 

memberikan perhatian yang penuh saat proses belajar berlangsung berdasarkan 

hasil olah data diperoleh data seperti ditampilkan pada Tabel 4.11 dan Gambar 4.3 
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Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi 

Indikator Memberikan Perhatian Yang Penuh Saat Proses Belajar 

Berlangsung 

Kelas VI Memberikan 

perhatian yang 

penuh saat proses 

belajar berlangsung 

Pre Test Post Test 

F % F % 

0 0% 2 17% Sangat Tinggi 

1 8% 4 33% Tinggi 

7 58% 5 42% Sedang 

2 17% 1 8% Rendah 

2 17% 0 0% Sangat rendah 

12 100 % 12 100 % Total 

  

 

 

Gambar 4.3  

Grafik Perkembangan Konsentrasi Belajar 

Indikator Memberikan perhatian yang penuh saat proses belajar 

berlangsung 

  

Berdasarkan Tabel 4.11 dan Gambar 4.3 tampak bahwa dari 12 siswa 

sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (pre test), pada indikator 

memberikan perhatian yang penuh saat proses belajar berlangsung terdapat 1 
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siswa (8%) yang termasuk dalam kategori tinggi, 7 siswa (58%) kategori sedang, 

2 siswa (17%) kategori rendah, dan 2 siswa (17%) tergolong kategori sangat 

rendah. Setelah mereka mendapatkan layanan bimbingan kelompok (post test) 

terdapat 2 siswa (17%) yang termasuk dalam kategori sangat tinggi, 4 siswa 

(33%) kategori tinggi, 5 siswa (42%) kategori sedang, dan 1 siswa (8%) tergolong 

kategori rendah. Dengan demikian, diketahui bahwa pada indikator ini mengalami 

peningkatan 15,42%. 

(2) Mampu fokus terhadap pelajaran secara terus-menerus 

Gambaran persentase konsentrasi belajar siswa pada indikator mampu 

fokus terhadap pelajaran secara terus-menerus, berdasarkan hasil olah data 

diperoleh data seperti ditampilkan pada Tabel 4.12 dan Gambar 4.4 

Tabel 4.12 

Distribusi Frekuensi  

Indikator Mampu Fokus Terhadap Pelajaran Secara Terus-Menerus 

Kelas VI Mampu fokus 

terhadap pelajaran 

secara terus-

menerus 

Pre Test Post Test 

F % F % 

0 0% 2 17% Sangat Tinggi 

0 0% 3 25% Tinggi 

4 33% 7 58% Sedang 

7 58% 0 0% Rendah 

1 8% 0 0% Sangat rendah 

12 100 12 100 Total 
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Gambar 4.4 

Grafik Perkembangan Konsentrasi Belajar 

Indikator Mampu Fokus Terhadap Pelajaran Secara Terus-Menerus 

Berdasarkan Tabel 4.12 dan Gambar 4.4 tampak bahwa dari 12 siswa 

sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (pre test), pada indikator 

mampu fokus terhadap pelajaran secara terus-menerus terdapat 4 siswa (33%) 

termasuk dalam kategori sedang, 7 siswa (58%) kategori rendah, dan 1 siswa (8%) 

tergolong kategori sangat rendah. Setelah mereka mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok (post test) terdapat 2 siswa (17%) yang termasuk dalam 

kategori sangat tinggi, 3 siswa (25%) kategori tinggi, dan 7 siswa (58%) tergolong 

kategori sedang. Dengan demikian, diketahui bahwa pada indikator ini mengalami 

peningkatan 20%. 

(3) Memperhatikan dan menghormati orang lain ketika berbicara 

Gambaran persentase konsentrasi belajar siswa pada indikator 

memperhatikan dan menghormati orang lain ketika berbicara, berdasarkan hasil 

olah data diperoleh data seperti ditampilkan pada Tabel 4.13 dan Gambar 4.5 
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Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi  

Indikator Memperhatikan dan Menghormati Orang Lain Ketika Berbicara 

Kelas VI 
Memperhatikan dan 

menghormati orang 

lain ketika berbicara 

Pre Test Post Test 

F % F % 

0 0% 0 0% Sangat Tinggi 

0 0% 7 58% Tinggi 

6 50% 5 42% Sedang 

5 42% 0 0% Rendah 

1 8% 0 0% Sangat rendah 

12 100 12 100 Total 

 

 
Gambar 4.5 

Grafik Perkembangan Konsentrasi Belajar 

Indikator Memperhatikan dan Menghormati Orang Lain Ketika Berbicara 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 dan Gambar 4.5 tampak bahwa dari 12 siswa 

sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (pre test), pada indikator 

memperhatikan dan menghormati orang lain ketika berbicara, terdapat 6 siswa 

(50%) yang termasuk dala ketegori sedang, 5 siswa (42%) kategori rendah, dan 1 

siswa (8%) pada kategori sangat rendah. Setelah mereka mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok (post test) terdapat 7 siswa (58%) termasuk dalam kategori 
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tinggi, dan 5 siswa (42%) kategori sedang. Dengan demikian, diketahui bahwa 

pada indikator ini mengalami peningkatan 19,29% 

(4) Mengikuti petunjuk yang diberikan guru 

Gambaran persentase konsentrasi belajar siswa pada indikator mengikuti 

petunjuk yang diberikan guru, berdasarkan hasil olah data diperoleh data seperti 

ditampilkan pada Tabel 4.14 dan Gambar 4.6 

Tabel 4.14 

Distribusi Frekuensi 

Indikator Mengikuti Petunjuk yang Diberikan Guru 

Kelas VI 
Mengikuti petunjuk 

yang diberikan guru 
Pre Test Post Test 

F % F % 

0 0% 0 0% Sangat Tinggi 

0 0% 6 50% Tinggi 

4 33% 6 50% Sedang 

7 58% 0 0% Rendah 

1 8% 0 0% Sangat rendah 

12 100% 12 100% Total 

 

 
Gambar 4.6 

Grafik Perkembangan Konsentrasi Belajar 

Indikator Mengikuti Petunjuk yang Diberikan Guru 
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Berdasarkan Tabel 4.14 dan Gambar 4.6 tampak bahwa dari 12 siswa 

sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (pre test), pada indikator 

mengikuti petunjuk yang diberikan guru, terdapat 4 siswa (33%) yang termasuk 

dalam kategori sedang, 7 siswa (58%) kategori rendah, dan 1 siswa (8%) 

tergolong kategori sangat rendah. Setelah mereka mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok (post test) terdapat 6 siswa (50%) yang termasuk dalam 

kategori tinggi, dan 6 siswa (50%) di kategori sedang. Dengan demikian, 

diketahui bahwa pada indikator ini mengalami peningkatan 23,57%. 

(5) Mampu mengatur tugas-tugas dan kegiatan-kegiatannya 

Gambaran persentase konsentrasi belajar siswa pada indikator mampu 

mengatur tugas-tugas dan kegiatan-kegiatannya, berdasarkan hasil olah data 

diperoleh data seperti ditampilkan pada Tabel 4.15 dan Gambar 4.7 

Tabel 4.15 

Distribusi Frekuensi 

Indikator Mampu Mengatur Tugas-tugas dan Kegiatan-kegiatannya 

Kelas VI Mampu mengatur 

tugas-tugas dan 

kegiatan-

kegiatannya 

Pre Test Post Test 

F % F % 

0 0% 0 0% Sangat Tinggi 

0 0% 8 67% Tinggi 

1 8% 4 33% Sedang 

6 50% 0 0 Rendah 

5 42% 0 0 Sangat rendah 

12 100 12 100 Total 
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Gambar 4.7 

Grafik Perkembangan Konsentrasi Belajar 

Indikator Mampu Mengatur Tugas-tugas dan Kegiatan-kegiatannya 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.15 dan Gambar 4.7 tampak bahwa dari 12 siswa 

sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (pre test), pada indikator 

mampu mengatur tugas-tugas dan kegiatan-kegiatannya, terdapat 1 siswa (8%) 

termasuk dalam kategori sedang, 6 siswa (50%) kategori rendah, dan 5 siswa 

(42%) tergolong kategori sangat rendah. Setelah mereka mendapatkan layanan 

bimbingan kelompok (post test) terdapat 8 siswa (67%) termasuk dalam kategori 

tinggi, dan 4 siswa (33%) pada kategori sedang. Dengan demikian, diketahui 

bahwa pada indikator ini mengalami peningkatan 33,33%. 

(6) Tidak malas mengerjakan tugas 

Gambaran persentase konsentrasi belajar siswa pada indikator tidak malas 

mengerjakan tugas, berdasarkan hasil olah data diperoleh data seperti ditampilkan 

pada Tabel 4.16 dan Gambar 4.8 

Tabel 4.16 

Distribusi Frekuensi  

Indikator Tidak Malas Mengerjakan Tugas 

Kelas VI Tidak malas 

mengerjakan tugas Pre Test Post Test 
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F % F % 

0 0% 0 0% Sangat Tinggi 

0 0% 9 75% Tinggi 

3 25% 2 17% Sedang 

6 50% 1 8% Rendah 

3 25% 0 0% Sangat rendah 

12 100 12 100 Total 

 

 
Gambar 4.8 

Grafik Perkembangan Konsentrasi Belajar 

Indikator Tidak Malas Mengerjakan Tugas 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.16 dan Gambar 4.8 tampak bahwa dari 12 siswa 

sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (pre test), pada indikator 

tidak malas mengerjakan tugas, terdapat 3 siswa (25%) yang termasuk dalam 

kategori sedang, 6 siswa (50%) kategori rendah, dan 3 siswa (25%) pada kategori 

sangat rendah. Setelah mereka mendapatkan layanan bimbingan kelompok (post 

test) terdapat 9 siswa (75%) yang termasuk dalam kategori tinggi, 2 siswa (17%) 

kategori sedang, dan 1 siswa (8%) termasuk kategori rendah. Dengan demikian, 

diketahui bahwa pada indikator ini mengalami peningkatan 26,94%. 
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Gambaran persentase konsentrasi belajar siswa pada indikator mampu 

menjaga barang-barang miliknya, berdasarkan hasil olah data diperoleh data 

seperti ditampilkan pada Tabel 4.17 dan Gambar 4.9 

Tabel 4.17 

Distribusi Frekuensi 

Indikator Mampu Menjaga Barang-barang Miliknya 

Kelas VI 
Mampu menjaga 

barang-barang 

miliknya 

Pre Test Post Test 

F % F % 

0 0% 1 8% Sangat Tinggi 

0 0% 5 42% Tinggi 

4 33% 6 50% Sedang 

7 58% 0 0% Rendah 

1 8% 0 0% Sangat rendah 

12 100 12 100 Total 

 

 
Gambar 4.9 

Grafik Perkembangan Konsentrasi Belajar 

Indikator Mampu Menjaga Barang-barang Miliknya 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.17 dan Gambar 4.9 tampak bahwa dari 12 siswa 

sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (pre test), pada indikator 

mampu menjaga barang-barang miliknya, terdapat 4 siswa (33%) yang termasuk 
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dalam kategori sedang, 7 siswa (58%) kategori rendah, dan 1 siswa (8%) kategori 

sangat rendah. Setelah mereka mendapatkan layanan bimbingan kelompok (post 

test) terdapat 1 siswa (8%) yang termasuk dalam kategori sangat tinggi, 5 siswa 

(42%) kategori tinggi, dan 6 siswa (50%) kategori sedang. Dengan demikian, 

diketahui bahwa pada indikator ini mengalami peningkatan 21,67%. 

(8) Tidak mudah terusik oleh kegaduhan 

Gambaran persentase konsentrasi belajar siswa pada indikator tidak mudah 

terusik oleh kegaduhan, berdasarkan hasil olah data diperoleh data seperti 

ditampilkan pada Tabel 4.18 dan Gambar 4.10 

Tabel 4.18 

Distribusi Frekuensi 

Indikator Tidak Mudah Terusik Oleh Kegaduhan 

Kelas VI 
Tidak mudah 

terusik oleh 

kegaduhan 

Pre Test Post Test 

F % F % 

0 0% 0 0% Sangat Tinggi 

0 0% 2 17% Tinggi 

3 25% 9 75% Sedang 

5 42% 1 8% Rendah 

4 33% 0 0% Sangat rendah 

12 100 12 100 Total 
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Gambar 4.10 

Grafik Perkembangan Konsentrasi Belajar 

Indikator Tidak Mudah Terusik Oleh Kegaduhan 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.18 dan Gambar 4.10 tampak bahwa dari 12 siswa 

sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (pre test), pada indikator 

tidak mudah terusik oleh kegaduhan, terdapat 3 siswa (25%) yang termasuk dalam 

kategori sedang, 5 siswa (42%) kategori rendah, dan 4 siswa (33%) di kategori 

sangat rendah. Setelah mereka mendapatkan layanan bimbingan kelompok (post 

test) terdapat 2 siswa (17%) yang termasuk dalam kategori tinggi, 9 siswa (75%) 

kategori sedang, dan 1 siswa (8%) pada kategori rendah. Dengan demikian, 

diketahui bahwa pada indikator ini mengalami peningkatan 22,92%. 

(9) Memiliki daya ingat yang cukup tinggi (tidak pelupa) 

Gambaran persentase konsentrasi belajar siswa pada indikator memiliki 

daya ingat yang cukup tinggi (tidak pelupa), berdasarkan hasil olah data diperoleh 

data seperti ditampilkan pada Tabel 4.19 dan Gambar 4.11 
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Tabel 4.19 

Distribusi Frekuensi 

Indikator Memiliki Daya Ingat Yang Cukup Tinggi (Tidak Pelupa) 

Kelas VI 

Tidak pelupa Pre Test Post Test 

F % F % 

0 0% 0 0% Sangat Tinggi 

0 0% 3 25% Tinggi 

3 25% 6 50% Sedang 

5 42% 3 25% Rendah 

4 33% 0 0% Sangat rendah 

12 100 12 100 Total 

 

 
Gambar 4.11 

Grafik Perkembangan Konsentrasi Belajar 

Indikator Memiliki Daya Ingat Yang Cukup Tinggi (Tidak Pelupa) 

 

 

Berdasarkan Tabel Tabel 4.19 dan Gambar 4.11 tampak bahwa dari 12 

siswa sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (pre test), pada 

indikator memiliki daya ingat yang cukup tinggi (tidak pelupa), terdapat 3 siswa 

(25%) yang termasuk dalam kategori sedang, 5 siswa (42%) kategori rendah, dan 

4 siswa (33%) di kategori sangat rendah. Setelah mereka mendapatkan layanan 
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bimbingan kelompok (post test) terdapat 3 siswa (25%) yang termasuk dalam 

kategori tinggi, 6 siswa (50%) kategori sedang, 3 siswa (25%) pada kategori 

rendah. Dengan demikian, diketahui bahwa pada indikator ini mengalami 

peningkatan 19,44%. 

Selain itu, adapula tabel dan grafik perbandingan hasil observasi awal dan 

akhir pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, sebagai berikut : 

 

Tabel 4.20 Perbandingan Hasil Observasi Awal dan Akhir 

Responden 
Observasi Awal Observasi Akhir 

Peningkatan 
Skor Persentase Kategori Skor Persentase Kategori 

AS 6 31.58% Rendah 11 57.89% Sedang 26.31% 

EY 8 42.10% Rendah 13 68.42% Tinggi 26.32% 

EW 7 36.84% Rendah 13 68.42% Tinggi 31.58% 

EYH 10 52.63% Sedang 16 84.21% Tinggi 31.58% 

IS 6 31.58% Rendah 12 63.16% Sedang 31.58% 

IHY 9 47.37% Sedang 15 78.95% Tinggi 31.58% 

IN 8 42.10% Rendah 12 63.16% Sedang 21.06% 

KNI 8 42.10% Rendah 13 68.42% Tinggi 26.32% 

MF 10 52.63% Sedang 16 84.21% Tinggi 31.58% 

MY 
12 63.16% Sedang 17 89.47% 

Sangat 

Tinggi 
26.31% 

MG 8 42.10% Rendah 12 63.16% Sedang 21.06% 

SB 9 47.37% Sedang 13 68.42% Tinggi 21.05% 

Rata-rata 8.42 
 

13.58 
 

27.19% 
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Tabel 4.12 Grafik Perbandingan Hasil Observasi 

 

 

Tabel dan grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan antara hasil 

observasi awal dan akhir, peningkatan tersebut meningkat sebanyak 27,19%. Itu 

artinya mereka mampu merubah perilaku belajar yang lebih baik dari sebelumnya 

dalam rangka peningkatan konsentrasi belajarnya. 

Jika dilihat secara keseluruhan, dapat diketahui bahwa semua anggota 

kelompok mengalami peningkatan kriteria konsentrasi belajar. Hal ini dapat 

dibuktikan melalui perbandingan antara hasil pre-test dan post-test saat 

melakukan penelitian. Adapun hasil pre-test dan post-test ini menunjukkan bahwa 

konsentrasi belajar mengalami kenaikan sebesar 23,07% dari tingkat sebelumnya. 

Dimana sebelum mengikuti layanan bimbingan kelompok, anggota kelompok 

secara keseluruhan mempunyai tingkat konsentrasi belajar yang masuk ke dalam 

kategori sangat rendah, rendah dan sedang. Setelah mengikuti layanan bimbingan 

kelompok, rata-rata anggota kelompok mengalami peningkatan konsentrasi 

belajar yang termasuk ke dalam kategori sedang. Hasil tersebut berpengaruh pada 
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perkembangan konsentrasi belajar siswa, dan untuk melihat perkembangan 

konsentrasi belajar siswa antara pre test dan post test dapat dilihat di lampiran. 

4.2. Hasil Analisis Wilcoxon 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui adanya peningkatan 

konsentrasi belajar melalui layanan bimbingan kelompok yaitu dengan 

menggunakan analisis statistik non parametrik yaitu uji wilcoxon. Alasan 

menggunakan analisis uji wilcoxon  karena data dalam penelitian bentuknya 

ordinal atau berjenjang. Karena jumlah sampel kurang dari 25 dan termasuk 

dalam data tidak normal, maka digunakan tabel penolong dalam perhitungannya.  

Dari tabel bantu uji wilcoxon, diketahui jenjang terkecil atau Zhitung=0 dan 

n=12. Dari tabel dalam Sugiyono (2005: 132) menetapkan harga-harga kritis 

untuk test wilcoxon dengan n=12 pada taraf signifikasi 5% untuk uji satu fihak 

ditemukan Ztabel = 14. Sehingga Zhitung<Ztabel, atau memiliki arti bahwa Ho 

penelitian ditolak dan Ha penelitian diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

konsentrasi belajar siswa kelas VI SD N 2 Karangcegak dapat ditingkatkan 

melalui layanan bimbingan kelompok. 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 
Di dalam pembahasan penelitian ini, akan dibahas tingkat konsentrasi 

belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak sebelum mengikuti layanan 

bimbingan kelompok, tingkat konsentrasi belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 

Karangcegak setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok, serta peningkatan 

konsentrasi belajar siswa melalui layanan bimbingan kelompok. 
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4.3.1. Konsentrasi Belajar Siswa Sebelum Dilaksanakannya Layanan 

Bimbingan Kelompok 

 

Tingkat konsentrasi belajar siswa sebelum dilaksanakannya layanan 

bimbingan kelompok berada pada tingkat rendah yang terdiri dari terdiri dari dua 

siswa dengan kategori sangat rendah, delapan siswa dengan rendah, serta dua 

siswa dengan kategori sedang. 

Siswa-siswa yang tergolong dalam kategori diatas tersebut artinya mereka 

belum sepenuhnya memiliki tanda-tanda atau indikator konsentrasi belajar yang 

baik yaitu siswa bisa memberikan perhatian yang penuh saat proses belajar 

berlangsung, mampu fokus terhadap pelajaran secara terus-menerus, 

memperhatikan dan menghormati orang lain ketika berbicara, mengikuti petunjuk 

yang diberikan guru, mampu mengatur tugas-tugas dan kegiatan-kegiatannya, 

tidak malas mengerjakan tugas sekolahnya, mampu menjaga barang-barang 

miliknya, tidak mudah terusik oleh kegaduhan, serta memiliki daya ingat yang 

cukup tinggi atau sulit mengingat tentang apa yang baru saja dipelajari. 

Munculnya konsentrasi belajar yang rendah dapat dipengaruhi oleh (1) 

faktor internal yaitu gangguan kesehatan jasmani: seperti kurang tidur dan 

kelelahan setelah berolahraga dan sedang dalam keadaan lapar sangat 

berpengaruh pada konsentrasi belajar siswa, timbulnya perasaan negatif: perasaan 

tidak enak yang ditimbulkan oleh adanya rasa khawatir karena suatu hal sehingga 

menyita sebagian besar perhatian siswa, lemahnya minat dan motivasi pada 

pelajaran: cara mengajar guru yang membosankan dan guru yang jarang mengajar 

di kelas membuat siswa kurang bersemangat untuk mengikuti pelajaran membuat 

siswa mudah terpengaruh pada hal-hal lain yang lebih menarik perhatian ketika 
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proses belajar berlangsung, bersifat pasif dalam belajar: siswa bersifat pasif dalam 

belajar, tidak pernah bertanya ketika ada bagian materi pelajaran yang tidak 

dimengerti siswa. 

Berikutnya (2) faktor eksternal yaitu berkaitan dengan kondisi lingkungan 

tempat belajar yang mengganggu konsentrasi belajar siswa dikarenakan suara 

gaduh baik di dalam kelas maupun di luar kelas, hilir mudiknya orang sekitar 

kelas, adanya teman yang mengganggu ketika sedang belajar atau mengerjakan 

tugas juga mempengaruhi konsentrasi belajar siswa.  

 

4.3.2. Konsentrasi Belajar Siswa Setelah Dilaksanakannya Layanan 

Bimbingan Kelompok 

 

Setelah diberikan treatment berupa layanan bimbingan kelompok, para 

siswa selanjutnya melaksanakan post test. Tujuan post test adalah untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan selama dilakukan treatment dan mengetahui 

peningkatan konsentrasi belajar pada siswa. Analisis deskriptif pada hasil post test 

menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi belajar siswa. Setelah diberikan 

layanan bimbingan kelompok, kedua belas siswa tersebut menunjukkan 

peningkatan berdasarkan hasil post test. Siswa mengalami peningkatan 

konsentrasi belajar, dari yang sebelumnya tergolong kategori sedang naik menjadi 

tinggi, kategori rendah naik menjadi sedang dan tinggi, dan yang tergolong 

kategori sangat rendah naik menjadi kategori sedang.  

Selain itu jika dilihat dari hasil analisis perindikator, semua indikator 

meningkat. Itu artinya siswa mampu memberikan perhatian yang penuh saat 

proses belajar berlangsung, mampu fokus terhadap pelajaran secara terus-
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menerus, memperhatikan dan menghormati orang lain ketika berbicara, mengikuti 

petunjuk yang diberikan guru, mampu mengatur tugas-tugas dan kegiatan-

kegiatannya, tidak malas mengerjakan tugas sekolahnya, mampu menjaga barang-

barang miliknya, dan tidak mudah terusik oleh kegaduhan, serta memiliki daya 

ingat yang cukup tinggi (tidak pelupa). 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti juga menunjukkan perubahan 

perilaku siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Observasi 

dilakukan peneliti sebelum dan sesudah diberikannya layanan bimbingan 

kelompok. Hasil observasi sebelum siswa diberikan treatment menunjukkan 

bahwa mereka tergolong dalam kategori rendah. Dan setelah diberikannya 

treatment mereka mengalami peningkatan dari yang sebelumnya rendah menjadi 

kategori tinggi. 

Selain dari perhitungan post test, juga digunakan analisis statistik non 

parametrik yaitu uji wilcoxon yang diketahui bahwa Zhitung<Ztabel, atau memiliki 

arti bahwa Ho penelitian ditolak dan Ha penelitian diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa konsentrasi belajar siswa kelas VI SD N 2 Karangcegak dapat 

ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. 

Terdapat faktor yang mempengaruhi peningkatan konsentrasi belajar 

setelah dilakukannya layanan bimbingan kelompok, yaitu (1) faktor internal yang 

berupa keadaan jasmani dan rohani. Keadaan jasmani meliputi kondisi badan 

yang sehat atau bebas dari penyakit serius, siswa cukup tidur dan beristirahat, dan 

seluruh panca inderanya berfungsi dengan baik. Kedaan rohani seperti taat 

beribadah sebagai penunjang ketenangan dan pengendalian diri, tidak emosional, 
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tidak mengalami masalah yang terlalu berat, tidak emosional, memiliki rasa 

percaya diri yang cukup, tidak mudah putus asa, bebas dari berbagai gangguan 

mental seperti rasa takut, was-was dan gelisah. 

Selanjutnya (2) faktor eksternal yang berupa, lingkungan belajar yang 

kondusif, udara yang bebas dari polusi, penerangan di sekitar lingkungan yang 

cukup sehingga tidak menimbulkan kesukaran bagi pandangan mata, serta 

tersedianya fasilitas yang cukup menunjang kegiatan belajar (ruangan yang bersih, 

kursi, meja, dan peralatan untuk keperluan sekolah). Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Hakim (2003: 6) bahwa ada faktor-faktor pendukung  terjadinya 

konsentrasi  efektif yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. 

 

4.3.3. Peningkatan Konsentrasi Belajar Siswa Setelah Dilaksanakannya 

Layanan Bimbingan Kelompok 

 

Terdapat peningkatan konsentrasi belajar siswa setelah dilaksanakannya 

layanan bimbingan kelompok. Dengan adanya peningkatan tersebut menunjukan 

bahwa layanan bimbingan kelompok dapat memberikan gambaran secara konkret 

kepada siswa dalam meningkatkan konsentrasi belajar pada diri mereka. 

Pelaksanaan bimbingan kelompok itu sendiri dilakukan selama kurang 

lebih satu bulan yang dilakukan dalam delapan kali pertemuan, pertemuan 

dilakukan dua kali dalam satu minggu. Pertemuan bimbingan kelompok 

dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai atau setelah pulang sekolah yang 

dilakukan kurang lebih selama 45 menit. Pemberian layanan bimbingan kelompok 

diberikan pada 12 siswa dengan bentuk kegiatan berupa pemberian informasi, 
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diskusi dan tanya jawab dengan topik yang berbeda-beda pada tiap pertemuannya 

tetapi masih dalam satu tema yaitu konsentrasi belajar. 

Topik yang dibahas pada penelitian ini berupa topik tugas karena akan 

lebih terarah dan sesuai dengan tujuan utama yaitu meningkatkan konsentrasi 

belajar siswa. Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok tugas arah dan isi 

kegaiatannya tidak ditentukan oleh para anggota, melainkan diarahkan kepada 

penyelesaiannya suatu tugas. Pemimpin kelompok mengemukakan suatu tugas 

untuk selanjutnya dibahas dan diselesaikan oleh anggota kelompok. Amti (1991: 

106) juga menjelaskan bahwa bimbingan kelompok tugas adalah salah satu bentuk 

penyelenggaraan bimbingan kelompok dimana  arah dan isi kegiatan kelompok itu 

tidak ditentukan oleh anggotanya melainkan diarahkan kepada penyelesaian suatu 

tuntas. Tugas atau topik yang dibahas dalam kelompok tersebut berasal dari 

pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok mengemukakan suatu topik pada 

kelompok untuk selanjutnya dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama. 

Berdasarkan hal tersebut, maka terbukti bahwa konsentrasi belajar dapat 

ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. Hal ini juga ternyata pernah 

dibuktikan  pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dirgantoro pada tahun 

2012 mengenai efektifitas layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa kelas XI IPS SMA Kristen Purwodadi, menghasilkan 

bahwa layanan bimbingan kelompok efektif secara signifikan untuk meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa. Peningkatan konsentrasi belajar pun telah terbukti 

dalam penelitian ini secara deskriptif telah dipaparkan di depan. Perubahan 

tersebut juga menunjukkan bahwa peneliti mendapatkan respon positif dari siswa 
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kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak dan memberikan perubahan yang berupa 

meningkatnya konsentrasi belajar siswa.  

4.4. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun tujuan penelitian ini telah tercapai, namun dalam penelitian ini 

masih terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya : 

(1) Teori yang ada dalam penelitian ini masih perlu diperbaiki yaitu dalam hal 

indikator atau kisi-kisi konsentrasi belajar dengan materi dalam kajian teori 

karena terdapat sedikit ketidaksesuaian antara kedua teori tersebut. 

(2) Waktu yang tersedia untuk penelitian telah dibatasi oleh pihak sekolah, 

sedangkan peneliti melakukan banyak prosedur penelitian yang harus 

dilakukan dengan tepat dan tuntas. Hal tersebut menjadikan peneliti harus bisa 

menggunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Selain itu 

pelaksanaan penelitan dilakukan di luar jam pelajaran atau setelah pulang 

sekolah, sehingga saat layanan bimbingan kelompok para siswa sudah merasa 

lelah. Apalagi pada hari-hari tertentu mereka mempunyai jadwal les tambahan 

untuk bekal menghadapi ujian semester. 

(3) Kurangnya sarana dan prasarana sekolah juga berpengaruh pada pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok. Rencana awal pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok adalah di luar kelas atau di halaman sekolah agar siswa tidak 

merasa jenuh berada di dalam ruangan terus menerus, namun karena 

lingkungan luar yang kurang memadai maka pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok dilakukan di dalam kelas. Selain ruangan yang sempit, mereka juga 

merasa bosan dengan suasananya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan konsentrasi belajar dapat ditingkatkan melalui layanan 

bimbingan kelompok pada siswa kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak. Dari 

simpulan utama tersebut dapat dijabarkan simpulan sebagai berikut : 

(1) Konsentrasi belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak sebelum 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok menunjukkan hasil bahwa siswa 

belum mampu berkonsentrasi dengan baik ketika belajar. 

(2) Konsentrasi belajar siswa kelas VI SD Negeri 2 Karangcegak setelah 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok menunjukkan hasil bahwa siswa 

telah mampu berkonsentrasi dengan baik ketika belajar. 

(3) Ada perbedaan yang signifikan antara konsentrasi belajar sebelum dan setelah 

diberikan perlakuan, dimana terjadi peningkatan konsentrasi belajar setelah 

diberikan perlakuan layanan bimbingan kelompok. Hal ini didukung pula oleh 

hasil pengamatan terhadap subyek ketika kegiatan belajar di kelas 

berlangsung. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dibuktikan adanya peningkatan 

konsentrasi belajar siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan kelompok, 

maka ada beberapa saran yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

yaitu: 

(1) Guru Pembimbing hendaknya dapat lebih memahami bagaimana tingkat 

konsentrasi belajar para siswa ketika kegiatan belajar berlangsung dan dapat 

memotivasi siswanya untuk aktif dalam belajar, karena konsentrasi belajar 

siswa di kelas dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dan 

pemahaman siswa terhadap pelajaran yang berpengaruh pada hasil belajar 

siswa. 

(2) Pihak sekolah hendaknya mengadakan diskusi kelompok untuk siswa-siswa 

yang membutuhkan penanganan masalah belajar tertentu khususnya masalah 

konsentrasi belajar, agar dapat membantu siswa mengoptimalkan hasil 

belajarnya. 

(3) Untuk penelitian lanjutan diharapkan untuk dapat menggunakan  indikator-

indikator konsentrasi belajar yang lain yang dapat dijadikan acuan untuk 

meningkatkan konsentrasi belajar siswa dan tidak hanya terbatas pada 

indikator-indikator yang terdapat dalam penelitian ini. 
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Lampiran 1 

Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen 

Skala Konsentrasi Belajar 

Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

Jml 
+ - 

Konsentrasi 

belajar 

10. Memberikan 

perhatian yang 

penuh saat proses 

belajar berlangsung 

10.1.  Memperhatikan 

guru yang sedang 

memberikan materi 

pelajaran 

1 , 29 6 , 38 4 

11. Mampu fokus 

terhadap pelajaran 

secara terus-menerus 

11.1.  Memperhatikan 

materi yang 

disampaikan guru 

dalam waktu lama 

11.2.  Mampu belajar 

dalam jangka waktu 

yang lama 

2, 30 

 

 

 

3,31 

7, 39 

 

 

 

8, 40 

8 

12. Memperhatika

n dan menghormati 

orang lain ketika 

berbicara 

12.1.  Tidak melakukan 

aktifitas lain di luar  

kegiatan belajar 

12.2.  Dapat 

mempertahankan 

kontak mata dengan 

lawan bicara 

4, 32 

 

 

5, 33 

9, 41 

 

 

10,42 

8 

13. Mengikuti 

petunjuk yang 

diberikan guru 

13.1.  Mudah diatur dan 

belajar teratur 

13.2.  Memperhatikan 

petunjuk dengan 

seksama ketika guru 

memberi arahan 

11,34 

 

12,35 

17,43 

 

18,44 

8 

14. Mampu mengatur 

tugas-tugas dan 

kegiatan-

kegiatannya 

14.1.  Dapat  mengatur 

jadwal belajar 

14.2.  Tidak menunda 

menyelesaikan tugas 

13,36 

 

14,37 

19,45 

 

20,46 

8 

15. Tidak malas 

mengerjakan tugas 

15.1.  Tidak malas 

mengerjakan tugas 

belajar 

15.2.  Menyukai semua 

mata pelajaran 

15,47 

 

16,48 

21,52 

 

22,53 

8 

16. Mampu menjaga 

barang-barang 

miliknya 

16.1.  Dapat menjaga 

barang-barang 

milliknya 

23,49 26,54 4 

17. Tidak mudah 

terusik oleh 

kegaduhan 

17.1.  Tidak mudah 

terganggu oleh 

kegaduhan, objek yang 

24,50 27,55 4 
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bergerak atau 

rangsangan-

rangsangan lainnya. 

18. Tidak pelupa 18.1.  Memiliki daya 

ingat yang cukup 

tinggi. 

25,51 28,56 4 
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Lampiran 2 

SKALA KONSENTRASI BELAJAR 

 

PETUNJUK PENGISIAN : 

1. Sebelum anda mengisinya, bacalah terlebih dahulu dengan seksama. 

2. Pilihlah dengan memberi tanda cek (√) pada salah satu jawaban yang paling 

sesuai dengan diri anda 

3. Semua jawaban tidak ada yang salah ataupun benar, dan tidak ada kaitannya 

dengan nilai anda. 

4. Informasi yang anda berikan melalui pengisian skala psikologis ini merupakan 

sumbangan yang sangat berharga dan dijamin kerahasiaannya. 

 Keterangan : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

E : Antara Sesuai dan Tidak 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat tidak sesuai 

 

IDENTITAS PRIBADI 

Nama /  NIS :  

Kelas  : 

Jenis Kelamin :  

 

NO PERNYATAAN SS S E TS STS 

1  Saya memperhatikan penjelasan guru yang 

sedang memberikan materi pelajaran 
     

2 Saya dapat menjelaskan kembali tentang suatu 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru 
     

3 Saya lebih suka bermain sambil belajar      

4 Saya diam ketika pelajaran, walaupun ada 

teman yang mengajak ngobrol 
     

 5 Saya memperhatikan lawan bicara ketika ia 

sedang berbicara dengan saya 
     

6 Ketika ada orang melewati depan kelas saya, 

saya mengalihkan perhatian pada orang 

tersebut dan mengabaikan pelajaran 

     

7 Saya tidak memahami materi yang telah 

diberikan guru 
     

8 Saya meminta izin ke kamar kecil ketika 

pelajaran 
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9 Saya berhenti mengerjakan tugas ketika diajak 

bicara oleh teman 
     

10 Saya tidak berani menatap guru ketika 

pelajaran 

     

11 Saya menaati peraturan-peraturan dari sekolah      

12 Saya mengerjakan  tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru 
     

13 Saya mempunyai jadwal belajar di rumah      

14 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu      

15 Saya mengerjakan tugas sekolah      

16 Saya menyukai semua mata pelajaran      

17 Saya termasuk anak yang susah diatur      

18 Saya malu bertanya pada guru jika saya tidak 

memahami materi pelajaran 
     

19 Saya tidak membuat jadwal kegiatan sehari-

hari 
     

20 Saya mengerjakan PR di sekolah      

21 Saya malas mengerjakan tugas sekolah      

22 Saya menyukai mata pelajaran hafalan      

23 Saya menjaga barang-barang yang saya miliki      

24 Saya termasuk orang yang tidak mudah 

terganggu oleh suara-suara bising dari luar 

atau dalam kelas 

     

25 Saya dapat mengingat-ingat materi yang 

disampaikan guru 
     

26 Saya suka meminjam  barang-barang teman      

27 Saya membutuhkan suasana belajar tenang      

28 Saya mudah lupa tentang apa yang baru saja 

saya pelajari 
     

29 Saya mencatat hal-hal penting ketika guru 

menjelaskan  
     

30 Saya tidak bosan jika memperhatikan guru  

ketika menjelaskan materi 
     

31 Saya mengantuk ketika harus memperhatikan 

pelajaran secara terus menerus 
     

32 Saya tidak keluar kelas ketika kegiatan belajar 

berlangsung 
     

33 Saya menghormati siapapun yang sedang      
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berbicara 

34 Saya belajar teratur setiap hari      

35 Saya mengikuti petunjuk dari guru untuk 

mengerjakan tugas/PR 
     

36 Saya dapat mengatur jadwal belajar sendiri      

37 Jika hari ini ada tugas/PR, maka saya akan 

menyelesaikan hari ini juga 
     

38 Saya memperhatikan guru hanya di awal 

ketika guru menjelaskan 
     

39 Saya melamun ketika guru menyampaikan 

materi 
     

40 Saya senang jika guru tidak mengisi jam 

pelajaran dengan penuh 
     

41 Saya menggambar/mencorat-coret buku ketika 

pelajaran 
     

42 Saya melakukan hal lain ketika teman 

mengajak ngobrol 
     

43 Saya hanya belajar ketika akan ada ulangan      

44 Saya melamun ketika guru sedang memberi 

arahan 
     

45 Saya tidak melaksanakan kegiatan sesuai 

jadwal yang ada 
     

46 Saya bingung mengerjakan tugas yang mana 

dulu ketika ada banyak tugas 
     

47 Saya mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan 

orang lain 
     

48 Tidak ada pelajaran yang saya anggap susah      

49 Saya ingat letak barang-barang pribadi saya      

50 Saya dapat belajar dalam situasi apapun      

51 Saya memahami materi pelajaran tanpa harus 

mencatatnya 
     

52 Saya menyontek pekerjaan teman      

53 Saya hanya mengerjakan tugas yang saya 

anggap mudah 
     

54 Saya menghilangkan barang-barang milik saya 

sendiri 
     

55 Ketika belajar saya harus mendengarkan 

musik 
     

56 Saya kesulitan untuk menyimpulkan materi 

yang baru saja diajarkan 
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Lampiran 3 

                     Hasil Pengolahan Data Uji Coba 

No Kode 
Skor yang Diperoleh 

1 2 3 4 5 6 7 

1 R-1 5 5 1 3 4 2 4 

2 R-2 4 2 2 2 3 5 3 

3 R-3 5 2 5 3 4 4 4 

4 R-4 5 5 3 4 4 4 4 

5 R-5 5 5 1 4 4 5 3 

6 R-6 5 4 2 5 4 4 4 

7 R-7 4 5 5 4 4 5 2 

8 R-8 5 4 1 5 5 5 3 

9 R-9 5 4 5 3 4 4 4 

10 R-10 5 5 5 5 4 4 3 

11 R-11 4 4 5 4 3 5 4 

12 R-12 5 5 1 4 4 5 5 

13 R-13 5 2 3 5 4 4 4 

14 R-14 5 2 5 4 5 5 5 

15 R-15 5 4 5 4 5 5 5 

16 R-16 5 3 2 3 4 5 4 

17 R-17 5 4 2 5 4 4 4 

18 R-18 5 4 5 5 4 5 4 

19 R-19 4 5 2 4 3 4 3 

20 R-20 5 4 4 5 4 4 3 

21 R-21 5 2 1 5 5 5 5 

22 R-22 5 2 3 5 4 3 4 

23 R-23 5 3 2 5 3 4 4 

24 R-24 5 4 5 5 4 5 3 

25 R-25 5 2 1 5 4 5 3 

26 R-26 5 3 4 5 3 4 5 

27 R-27 5 4 2 4 3 4 4 

28 R-28 5 1 1 5 3 3 2 

29 R-29 5 5 1 4 3 5 5 

30 R-30 5 4 5 5 5 4 4 

31 R-31 5 1 1 3 4 4 5 

32 R-32 4 2 3 4 3 4 3 

33 R-33 5 3 3 5 4 4 3 

34 R-34 5 4 3 5 3 5 5 

35 R-35 5 2 3 4 2 3 3 

V
a
lid

ita
s 

jml X 170 120 102 150 133 150 133 

jml Y 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 

jml XY 35887 25589 21609 31779 28238 31767 28230 

jml 

X^2 
830 466 382 666 523 662 531 

jml 

Y^2 
1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 

r xy 0.4304175 0.41243627 0.13656324 0.38636848 0.52877815 0.39901918 0.42356471 

r tabel 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 

kriteria valid valid tidak valid valid valid valid valid 
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8 9 10 11 12 13 14 15 

1 5 1 5 5 4 4 5 

2 5 3 3 4 4 4 4 

2 2 2 4 4 5 4 5 

2 2 2 5 5 5 4 5 

3 5 2 5 5 4 4 5 

2 5 4 4 4 5 4 4 

2 4 4 5 4 5 4 5 

1 4 2 5 5 5 4 5 

2 5 4 5 5 4 5 5 

3 5 4 5 4 5 4 4 

1 5 4 5 5 5 4 5 

1 5 4 4 4 4 5 4 

3 4 1 5 5 4 4 5 

1 5 1 5 5 5 5 5 

1 5 1 5 5 5 5 5 

3 4 1 5 5 4 4 5 

2 4 4 5 5 4 4 5 

1 5 4 5 5 5 5 5 

2 4 3 4 4 4 3 4 

2 4 2 5 5 4 5 5 

1 5 5 4 4 4 5 4 

2 5 3 5 5 4 3 5 

2 5 4 4 4 5 4 4 

2 5 4 5 5 5 5 5 

3 5 2 5 5 4 4 5 

4 5 1 5 5 3 4 5 

2 2 2 5 5 5 4 5 

1 4 1 5 4 4 5 4 

3 5 2 5 5 4 4 5 

1 5 4 5 4 5 5 5 

2 5 3 5 5 4 5 5 

2 4 3 4 4 4 3 4 

3 5 4 5 5 4 4 5 

2 5 4 5 4 5 5 4 

2 5 3 4 3 5 4 3 

69 157 98 165 160 155 149 163 

7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 

14533 33255 20685 34892 33855 32616 31537 34468 

157 731 326 787 742 697 647 769 

1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 

0.01138691 0.36342559 0.0678408 0.47425449 0.48651655 
-

0.0524958 
0.43876862 0.44736778 

0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 

tidak valid valid 
tidak 

valid 
valid valid 

tidak 

valid 
valid valid 
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16 17 18 19 20 21 22 23 

5 5 3 5 5 5 2 4 

3 4 4 3 1 5 2 3 

2 4 2 4 2 1 2 4 

4 2 2 4 5 5 2 5 

4 5 5 4 5 5 3 4 

5 4 4 4 5 4 1 3 

4 5 4 4 4 4 2 4 

4 5 5 5 5 5 2 4 

5 5 4 5 5 4 1 5 

5 5 4 4 4 5 2 4 

4 5 2 4 4 4 2 4 

5 5 3 4 5 5 1 5 

5 5 4 3 4 5 2 3 

5 1 5 1 1 5 2 5 

5 5 5 5 5 5 1 5 

4 4 4 4 1 4 2 5 

4 4 4 4 4 4 2 4 

5 5 4 3 5 5 1 5 

3 5 3 5 5 5 2 4 

5 5 3 4 2 4 1 4 

5 5 3 4 5 5 1 5 

5 3 4 4 3 5 2 3 

5 4 2 4 5 4 1 2 

5 5 5 3 5 5 1 4 

4 5 5 4 5 5 2 5 

4 4 2 5 5 4 1 4 

5 2 1 3 5 5 5 4 

4 1 2 5 3 1 3 1 

4 5 5 4 5 5 3 4 

5 4 4 5 5 5 1 5 

5 2 3 4 3 5 3 4 

3 4 4 3 4 4 2 4 

5 5 4 3 4 5 2 5 

5 5 4 4 5 5 2 3 

3 2 2 2 3 3 2 4 

153 144 124 136 142 155 66 141 

7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 

32485 30666 26495 28718 30218 31997 14875 29930 

691 646 482 556 634 697 177 597 

1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 

0.54333396 0.44719868 0.55824463 0.15088506 0.39681619 
-

1.8435546 
1.27083137 0.42552355 

0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 

valid valid valid tidak valid valid 
tidak 

valid 
valid valid 
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24 25 26 27 28 29 30 31 

4 5 4 1 4 4 5 1 

2 3 2 1 4 4 4 1 

3 4 2 1 4 3 4 3 

4 4 3 1 4 3 3 1 

3 4 3 1 3 4 5 1 

5 5 1 2 3 3 4 3 

3 3 3 1 4 4 4 1 

4 5 3 1 5 5 5 1 

5 5 2 1 1 5 4 2 

4 5 4 2 4 4 1 2 

3 3 3 2 3 3 1 1 

4 4 3 1 4 5 5 2 

3 4 3 1 4 5 5 2 

4 4 3 1 3 5 5 1 

5 4 2 1 5 5 5 4 

3 1 3 1 4 5 5 2 

5 4 4 2 4 4 4 2 

5 3 3 1 4 5 5 2 

3 4 4 2 4 4 4 2 

5 5 3 1 4 5 2 2 

4 4 3 1 4 5 1 2 

5 4 5 1 3 4 5 3 

3 4 1 2 3 3 4 3 

2 5 4 2 5 1 5 1 

4 4 3 1 3 5 1 4 

4 4 2 1 5 4 5 1 

4 3 4 3 3 3 3 3 

3 4 5 2 3 2 5 1 

3 4 3 1 3 4 5 1 

5 4 2 2 4 5 4 2 

3 5 3 2 4 5 4 1 

3 4 4 2 3 4 4 2 

5 4 3 1 4 5 5 2 

4 5 3 1 5 5 5 3 

3 4 2 1 3 3 4 3 

132 141 105 48 130 143 140 68 

7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 

28041 29107 21460 11582 27710 30349 28932 14557 

524 572 334 115 515 619 564 165 

1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 

0.45853158 
-

2.7358874 

-

1.3964118 
1.98015491 0.56323832 0.38524688 

-

2.5589096 
0.3938662 

0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 

valid 
tidak 

valid 

tidak 

valid 
valid valid valid 

tidak 

valid 
valid 
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32 33 34 35 36 37 38 39 

2 4 5 4 2 4 5 5 

3 4 3 4 2 4 5 5 

3 4 5 3 2 3 4 5 

3 4 4 5 3 5 5 5 

3 4 5 5 1 5 5 5 

3 3 5 4 2 4 3 3 

1 4 4 5 3 2 4 5 

3 4 5 5 2 2 5 5 

3 5 4 5 2 5 2 4 

3 3 5 4 1 2 3 4 

3 4 3 4 1 2 4 5 

1 4 5 5 4 3 5 5 

3 4 5 5 2 3 2 4 

3 5 5 3 3 5 5 5 

3 1 5 4 2 5 5 5 

1 2 5 3 5 5 4 4 

3 4 4 4 4 5 4 5 

4 3 5 5 4 5 4 4 

4 3 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 4 5 1 4 

1 4 5 2 5 5 5 5 

4 5 4 3 4 3 5 5 

3 3 5 2 5 1 5 3 

5 5 5 5 5 5 1 4 

3 4 5 2 4 5 5 5 

4 4 3 5 5 3 4 4 

3 3 3 3 4 1 2 3 

4 4 5 4 4 4 3 4 

3 4 5 5 4 5 5 5 

4 4 4 5 4 5 3 4 

4 4 5 2 1 2 3 4 

3 3 4 4 4 1 3 3 

5 4 5 3 4 3 2 4 

4 4 5 3 5 5 4 4 

4 4 4 2 5 3 3 3 

111 133 158 136 116 129 132 151 

7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 

23613 28231 33431 28212 24731 27521 28321 32165 

396 538 730 547 451 536 562 678 

1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 

0.34438736 0.37699297 0.37988872 
-

0.9215814 
0.35524364 0.43644287 0.62165902 0.6811681 

0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 

valid valid valid 
tidak 

valid 
valid valid valid valid 
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40 41 42 43 44 45 46 47 

4 1 4 5 5 5 4 4 

4 1 4 4 5 3 4 3 

3 2 3 4 5 5 3 3 

3 1 5 5 5 5 5 2 

5 2 5 5 5 5 5 4 

5 2 4 4 4 4 4 3 

5 1 2 4 4 4 2 3 

1 1 2 1 1 1 2 5 

5 4 1 4 5 4 1 5 

5 1 2 5 4 5 2 4 

5 4 2 4 5 4 2 3 

5 5 3 5 5 5 3 4 

5 4 3 3 4 4 3 2 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 1 5 5 5 4 

4 2 5 1 4 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

4 2 4 2 3 4 4 2 

4 3 5 4 4 4 5 5 

5 5 5 5 5 5 5 4 

4 1 3 4 5 4 3 4 

5 2 4 4 4 2 4 3 

4 1 5 4 4 5 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5 3 5 1 4 5 5 5 

3 1 5 3 3 4 2 4 

5 1 4 4 4 3 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 4 

5 1 3 4 5 4 5 5 

1 1 2 4 4 4 2 4 

3 1 1 4 4 4 1 3 

5 5 3 5 3 4 3 2 

5 2 5 5 4 5 5 3 

1 1 3 3 2 2 3 4 

148 91 132 136 149 147 131 131 

7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 

31406 19575 28214 29055 31645 31147 27889 28191 

667 326 556 591 665 644 546 531 

1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 

0.36017823 0.41351647 0.52095034 0.50102117 0.46553205 0.35970968 0.38815365 0.89952559 

0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 

valid valid valid valid valid valid valid valid 
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48 49 50 51 52 53 54 55 

4 4 5 4 4 4 4 5 

3 4 2 2 4 4 4 5 

3 4 3 3 3 4 4 4 

1 4 3 4 5 4 4 5 

3 5 3 4 5 5 5 5 

5 3 2 2 4 5 5 4 

3 3 1 3 2 4 3 5 

4 5 3 3 2 4 3 5 

5 5 4 4 1 2 3 5 

5 4 5 3 2 4 4 4 

3 4 4 4 2 2 4 4 

3 4 3 3 3 3 5 5 

4 4 4 3 3 3 4 4 

4 5 5 3 5 5 5 5 

3 5 5 4 5 4 5 5 

3 5 5 4 5 2 4 4 

1 4 4 5 5 5 5 5 

3 5 4 2 5 4 4 5 

3 3 3 3 4 4 4 4 

4 4 5 4 5 4 3 4 

3 5 3 3 5 3 5 5 

5 4 1 3 3 3 3 4 

3 5 2 4 4 5 5 4 

4 5 4 4 5 4 4 4 

3 5 5 5 5 4 4 4 

2 4 4 5 5 5 4 5 

5 5 2 5 5 2 3 4 

3 4 4 4 4 4 2 4 

3 4 4 5 5 5 5 5 

5 5 4 4 3 2 3 5 

5 4 1 3 2 4 4 5 

3 4 1 5 1 4 5 5 

4 4 3 4 3 4 3 5 

5 4 5 4 5 4 4 4 

4 4 1 1 3 3 2 3 

124 150 117 126 132 132 138 158 

7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 7369.00 

26065 31722 24980 26740 28214 28137 29285 33405 

478 656 446 486 556 535 570 724 

1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 1562789 

-

0.0640026 
0.36478603 0.43998889 0.34972703 0.52095034 0.53288303 0.42544715 0.39962671 

0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 0.334 

tidak 

valid 
valid valid valid valid valid valid valid 
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R
ea

b
ilita

s 

var 0.12605042 

jml var 11.2134454 

var 

total 

(var Y) 
332.314286 

r11 0.98382481 

r tabel 0.334 

kriteria 
sangat 
tinggi 

 

 

 

  
Y (nilai) 

  56 

 3 216 

3 185 

4 189 

 2 208 

3 226 

4 207 

3 196 

4 201 

3 214 

5 213 

3 196 

3 220 

4 205 

3 227 

5 238 

4 203 

5 231 

3 237 

3 199 

3 220 

3 223 

3 207 

3 198 

4 230 

5 231 

4 219 

2 192 

3 186 

3 234 

4 228 

4 192 

3 182 

3 217 

3 234 

2 165 

119 7369 

7369.00 7369.00 

25242 1562789 

427 1562789 

1562789 1562789 

0.37250458 1 

0.334 0.334 

valid valid 
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PERHITUNGAN VALIDITAS ITEM 

NOMOR Q 

NO X Y  X²  Y² XY 

1 5 216 25 46656 1080 

2 4 185 16 34225 740 

3 5 189 25 35721 945 

4 5 208 25 43264 1040 

5 5 226 25 51076 1130 

6 5 207 25 42849 1035 

7 4 196 16 38416 784 

8 5 201 25 40401 1005 

9 5 214 25 45796 1070 

10 5 213 25 45369 1065 

11 4 196 16 38416 784 

12 5 220 25 48400 1100 

13 5 205 25 42025 1025 

14 5 227 25 51529 1135 

15 5 238 25 56644 1190 

16 5 203 25 41209 1015 

17 5 231 25 53361 1155 

18 5 237 25 56169 1185 

19 4 199 16 39601 796 

20 5 220 25 48400 1100 

21 5 223 25 49729 1115 

22 5 207 25 42849 1035 

23 5 198 25 39204 990 

24 5 230 25 52900 1150 

25 5 231 25 53361 1155 

26 5 219 25 47961 1095 

27 5 192 25 36864 960 

28 5 186 25 34596 930 

29 5 234 25 54756 1170 

30 5 228 25 51984 1140 

31 5 192 25 36864 960 

32 4 182 16 33124 728 

33 5 217 25 47089 1085 

34 5 234 25 54756 1170 

35 5 165 25 27225 825 

Σ 170 7369 830 1562789 35887 
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0,43 

Pada α = 5% dengan N = 35 diperoleh rtabel = 0,334. Karena rxy > rtabel maka 

dapat disimpulkan bahwa item No. 1 adalah valid. 

 

PERHITUNGAN RELIABILITAS ITEM 

 

  

  

  

 

Pada α = 5% dengan N = 35 item diperoleh rtabel = 0,334. 

Karena r11 > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
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Lampiran 4 

Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen 

Skala Konsentrasi Belajar 

Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

Jml 
+ - 

Konsentrasi 

belajar 

19. Memberikan 

perhatian yang 

penuh saat proses 

belajar berlangsung 

19.1.  Memperhatikan guru yang 

sedang memberikan materi 

pelajaran 

1 , 21 5 , 28 4 

20. Mampu fokus 

terhadap pelajaran 

secara terus-menerus 

20.1.  Memperhatikan materi yang 

disampaikan guru dalam waktu 

lama 

20.2.  Mampu belajar dalam 

jangka waktu yang lama 

2 

 

 

 

16 

5, 21 

 

 

 

30 

5 

21. Memperhatika

n dan menghormati 

orang lain ketika 

berbicara 

21.1.  Tidak melakukan aktifitas 

lain di luar  kegiatan belajar 

21.2.  Dapat mempertahankan 

kontak mata dengan lawan bicara 

4, 23 

 

 

4, 24 

7, 31 

 

 

32 

7 

22. Mengikuti 

petunjuk yang 

diberikan guru 

22.1.  Mudah diatur dan belajar 

teratur 

22.2.  Memperhatikan petunjuk 

dengan seksama ketika guru 

memberi arahan 

8,25 

 

9 

13,33 

 

14,34 

7 

23. Mampu mengatur 

tugas-tugas dan 

kegiatan-

kegiatannya 

23.1.  Dapat  mengatur jadwal 

belajar 

23.2.  Tidak menunda 

menyelesaikan tugas 

26 

 

10,27 

35 

 

15,36 

6 

24. Tidak malas 

mengerjakan tugas 

24.1.  Tidak malas mengerjakan 

tugas belajar 

24.2.  Menyukai semua mata 

pelajaran 

11,37 

 

12 

41 

 

16,42 

6 

25. Mampu menjaga 

barang-barang 

miliknya 

25.1.  Dapat menjaga barang-

barang milliknya 

17,38 43 3 

26. Tidak mudah 

terusik oleh 

kegaduhan 

26.1.  Tidak mudah terganggu oleh 

kegaduhan, objek yang bergerak 

atau rangsangan-rangsangan 

lainnya. 

18,39 19,44 4 

27. Tidak pelupa 27.1.  Memiliki daya ingat yang 

cukup tinggi. 

40 20,45 3 
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Lampiran 5 

 

SKALA KONSENTRASI BELAJAR 

 

PETUNJUK PENGISIAN : 

5. Sebelum anda mengisinya, bacalah terlebih dahulu dengan seksama. 

6. Pilihlah dengan memberi tanda cek (√) pada salah satu jawaban yang paling 

sesuai dengan diri anda 

7. Semua jawaban tidak ada yang salah ataupun benar, dan tidak ada kaitannya 

dengan nilai anda. 

8. Informasi yang anda berikan melalui pengisian skala psikologis ini merupakan 

sumbangan yang sangat berharga dan dijamin kerahasiaannya. 

 Keterangan : 

SS : Sangat Sesuai 

S : Sesuai 

E : Antara Sesuai dan Tidak 

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat tidak sesuai 

 

IDENTITAS PRIBADI 

Nama /  NIS :  

Kelas  : 

Jenis Kelamin :  

 

NO PERNYATAAN SS S E TS STS 

1  Saya memperhatikan penjelasan guru yang 

sedang memberikan materi pelajaran 
     

2 Saya dapat menjelaskan kembali tentang suatu 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru 
     

3 Saya diam ketika pelajaran, walaupun ada 

teman yang mengajak ngobrol 
     

4 Saya memperhatikan lawan bicara ketika ia 

sedang berbicara dengan saya 
     

5 Ketika ada orang melewati depan kelas saya, 

saya mengalihkan perhatian pada orang 

tersebut dan mengabaikan pelajaran 

     

6 Saya tidak memahami materi yang telah 

diberikan guru 
     

7 Saya berhenti mengerjakan tugas ketika diajak 

bicara oleh teman 
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8 Saya menaati peraturan-peraturan dari sekolah      

9 Saya mengerjakan  tugas-tugas yang diberikan 

oleh guru 
     

10 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu      

11 Saya mengerjakan tugas sekolah      

12 Saya menyukai semua mata pelajaran      

13 Saya termasuk anak yang susah diatur      

14 Saya malu bertanya paa guru jika saya tidak 

memahami materi pelajaran 
     

15 Saya mengerjakan PR di sekolah      

16 Saya menyukai mata pelajaran hafalan      

17 Saya menjaga barang-barang yang saya miliki      

18 Saya termasuk orang yang tidak mudah 

terganggu oleh suara-suara bising dari luar 

atau dalam kelas 

     

19 Saya membutuhkan suasana belajar tenang      

20 Saya mudah lupa tentang apa yang baru saja 

saya pelajari 
     

21 Saya mencatat hal-hal penting ketika guru 

menjelaskan  
     

22 Saya mengantuk ketika harus memperhatikan 

pelajaran secara terus menerus 
     

23 Saya tidak keluar kelas ketika kegiatan belajar 

berlangsung 
     

24 Saya menghormati siapapun yang sedang 

berbicara 
     

25 Saya belajar teratur setiap hari      

26 Saya dapat mengatur jadwal belajar sendiri      

27 Jika hari ini ada tugas/PR, maka saya akan 

menyelesaikan hari ini juga 
     

28 Saya memperhatikan guru hanya di awal 

ketika guru menjelaskan 
     

29 Saya melamun ketika guru menyampaikan 

materi 
     

30 Saya senang jika guru tidak mengisi jam 

pelajaran dengan penuh 
     

31 Saya menggambar/mencorat-coret buku ketika 

pelajaran 
     

32 Saya melakukan hal lain ketika teman 

mengajak ngobrol 
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33 Saya hanya belajar ketika akan ada ulangan      

34 Saya melamun ketika guru sedang memberi 

arahan 
     

35 Saya tidak melaksanakan kegiatan sesuai 

jadwal yang ada 
     

36 Saya bingung mengerjakan tugas yang mana 

dulu ketika ada banyak tugas 
     

37 Saya mengerjakan tugas sendiri tanpa bantuan 

orang lain 
     

38 Saya ingat letak barang-barang pribadi saya      

39 Saya dapat belajar dalam situasi apapun      

40 Saya memahami materi pelajaran tanpa harus 

mencatatnya 
     

41 Saya menyontek pekerjaan teman      

42 Saya hanya mengerjakan tugas yang saya 

anggap mudah 
     

43 Saya menghilangkan barang-barang milik saya 

sendiri 
     

44 Ketika belajar saya harus mendengarkan 

musik 
     

45 Saya kesulitan untuk menyimpulkan materi 

yang baru saja diajarkan 
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Lampiran 6 

KISI – KISI PEDOMAN OBSERVASI 

Variabel Indikator Deskriptor 
No. Item 

Konsentrasi 

belajar 

28. Memberikan 

perhatian yang penuh 

saat proses belajar 

berlangsung 

1.1 Tatapan mata tertuju pada guru 

1.2 Tidak mengobrol dengan teman pada 

saat kegiatan belajar berlangsung 

1 

2 

 

29. Mampu fokus 

terhadap pelajaran 

secara terus-menerus 

29.1.  Memperhatikan penjelasan guru 

pada semua jenis mata pelajaran 

29.2. Bertanya pada guru ketika ia 

bingung 

29.3. Tidak mengantuk di kelas 

3 

 

4 

5 

30. Memperhatikan 

dan menghormati orang 

lain ketika berbicara 

30.1.  Memperhatikan lawan bicara ketika 

berbicara (menjaga kontak mata) 

30.2. Tidak memotong pembicaraan 

30.3. Tidak gaduh ketika guru sedang 

berbicara di depan 

6 

 

7 

8 

31. Mengikuti 

petunjuk yang diberikan 

guru 

31.1.  Mengikuti perintah/arahan guru 

31.2.  Tidak membangkang dengan guru 

9 

10 

32. Mampu mengatur 

tugas-tugas dan 

kegiatan-kegiatannya 

32.1. Membawa buku pelajaran sesuai 

jadwal pelajaran 

32.2.  Tidak bermain ketika belajar 

(belajar dan bermain pada waktunya) 

11 

 

12 

 

33. Tidak malas 

mengerjakan tugas 

33.1.  Mengerjakan PR 

33.2.  Tidak mencontek pekerjaan teman 

13 

14 

34. Mampu menjaga 

barang-barang miliknya 

34.1.  Peralatan dan perlengkapan 

belajarnya dalam kondisi baik 

15 

35. Tidak mudah 

terusik oleh kegaduhan 

35.1.  Tetap memperhatikan guru ketika 

lingkungan sekitar ramai 

35.2. Tidak mengalihkan perhatian ketika 

pelajaran 

16 

 

17 

36. Tidak pelupa 36.1.  Bisa menjawab ketika guru 

menayakan materi sebelumnya 

36.2. Tidak lupa membawa perlengkapan 

sekolah 

18 

 

19 
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Lampiran  7 

PEDOMAN OBSERVASI 

A. Tujuan Observasi 

Untuk mengetahui tingkat konsetrasi belajar siswa pada saat kegiatan belajar mengajar. 

B. Aspek Yang Diobservasi 

Perilaku siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung yang berkaitan dengan ciri-ciri konsentrasi belajar 

C. Pengantar 

Pedoman observasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang konsentrasi belajar siswa pada saat kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Dalam pedoman observasi ini terdapat beberapa aspek yang akan diobservasi oleh peneliti . Terdapat 12 

responden pada penelitian kali ini dan jika responden menunjukkan ciri-ciri perilaku yang tertera pada lembar observasi tersebut, 

maka peneliti akan memberi tanda cek (√) pada kolom-kolom yang telah tersedia. 

No Aspek yang diamati 
Responden 

AS AY EW EYH IS IHY IN KNI MF MY MG SB 

1 Tatapan mata tertuju pada guru             

2 
Tidak mengobrol dengan teman pada saat 

kegiatan belajar berlangsung 
            

3 
Memperhatikan penjelasan guru pada semua 

jenis mata pelajaran 
            

4 Bertanya pada guru ketika ia bingung             

5 Tidak mengantuk di kelas             
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6 
Memperhatikan lawan bicara ketika berbicara 

(menjaga kontak mata) 
            

7 Tidak memotong pembicaraan             

8 
Tidak gaduh ketika guru sedang berbicara di 

depan 
            

9 Mengikuti perintah/arahan guru             

10 Tidak membangkang dengan guru             

11 
Membawa buku pelajaran sesuai jadwal 

pelajaran 
            

12 
Tidak bermain ketika belajar (belajar dan 

bermain pada waktunya) 
            

13 Mengerjakan PR             

14 Tidak mencontek pekerjaan teman             

15 
Peralatan dan perlengkapan belajarnya dalam 

kondisi baik 
            

16 
Tetap memperhatikan guru ketika lingkungan 

sekitar ramai 
            

17 Tidak mengalihkan perhatian ketika pelajaran             

18 
Bisa menjawab ketika guru menayakan materi 

sebelumnya 
            

19 Tidak lupa membawa perlengkapan sekolah             

Jumlah             
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Lampiran 8 

TABULASI DATA PRE TEST 

KODE 
RESPONDEN 

Butir Soal                        

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

R-01 4 4 3 1 1 4 3 1 2 4 3 1 1 

R-02 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 

R-03 5 4 2 5 4 4 4 4 5 2 5 4 4 

R-04 5 4 4 2 4 4 5 4 3 4 4 4 4 

R-05 4 5 4 5 3 4 5 4 4 2 3 5 5 

R-06 5 5 3 5 4 1 2 5 5 4 5 5 5 

R-07 5 2 3 5 1 4 4 2 1 1 3 5 4 

R-08 5 4 2 3 1 1 1 1 3 2 5 2 5 

R-09 4 1 1 2 4 2 2 3 4 2 4 3 2 

R-10 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 3 

R-11 3 3 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 3 

R-12 5 5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 2 

R-13 5 3 3 3 3 3 2 3 5 2 1 1 2 

R-14 5 4 2 1 2 4 4 5 4 4 5 5 4 

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

R-16 4 5 3 5 1 3 3 5 4 4 3 1 2 

R-17 5 4 2 1 1 4 5 4 3 1 1 1 4 

R-18 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 4 

R-19 4 5 2 3 2 2 4 4 5 3 5 3 3 

R-20 5 3 4 5 2 1 1 1 4 4 5 2 2 

R-21 4 3 3 4 2 4 3 1 1 1 1 2 2 

R-22 4 5 3 5 1 2 3 2 3 4 5 5 4 

R-23 4 5 2 3 2 2 4 4 5 3 5 3 3 

R-24 4 5 1 4 2 1 4 4 5 5 4 4 3 

R-25 4 4 2 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 

R-26 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 

R-27 5 4 3 3 2 4 4 5 5 4 5 5 3 

R-28 4 4 3 5 2 2 4 5 3 2 3 1 2 

R-29 5 3 3 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 

R-30 4 4 3 5 5 1 4 4 5 2 5 2 4 
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

2 3 2 2 2 5 2 3 5 2 3 3 3 1 2 3 

4 5 2 4 2 1 3 3 2 5 3 4 2 3 4 4 

3 5 2 5 2 1 4 3 1 4 5 3 5 4 3 4 

2 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 

4 3 3 4 2 1 4 5 2 1 5 3 4 2 2 3 

2 3 2 4 2 3 2 5 2 2 5 3 4 4 4 4 

1 3 1 1 2 2 1 4 4 3 1 1 1 1 3 1 

2 2 3 2 1 4 1 4 3 2 3 3 2 2 1 2 

3 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 

4 5 3 3 1 1 2 3 3 4 5 4 5 2 2 1 

3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 

1 4 2 5 2 3 2 5 2 2 4 5 4 5 4 2 

3 1 3 4 1 2 4 3 3 3 3 1 1 1 3 3 

2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 2 3 2 3 3 4 

1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 

4 5 3 4 2 3 2 5 3 2 5 2 4 5 3 4 

2 2 1 4 2 4 2 5 1 2 3 2 1 1 1 2 

3 3 2 4 2 4 1 4 3 2 4 3 4 4 3 4 

3 3 3 5 2 1 1 3 3 5 4 3 5 3 2 4 

3 1 3 1 2 4 1 4 4 3 3 2 1 2 3 2 

3 2 1 1 1 3 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 

2 2 2 4 2 2 1 4 1 2 3 3 3 3 1 1 

3 4 3 5 2 1 1 3 3 5 4 3 5 3 2 4 

1 2 2 3 5 1 5 5 2 5 4 4 5 4 4 1 

3 2 2 4 2 1 1 5 3 5 5 2 5 4 4 4 

2 4 1 5 2 2 2 5 2 4 5 3 3 5 4 4 

2 3 1 4 2 4 2 3 1 3 5 3 5 4 2 3 

3 4 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 1 3 3 2 

3 5 2 4 2 1 3 3 2 5 5 3 4 5 4 4 

3 4 2 5 2 1 3 4 1 4 5 3 5 4 3 4 
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30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

1 1 3 2 2 4 1 1 3 1 3 1 2 1 1 3 

3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 

2 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 

2 1 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 5 2 3 

1 2 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4 2 4 4 

1 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 

5 1 3 1 2 1 1 2 5 1 1 1 4 1 1 3 

2 1 3 4 1 1 3 3 2 1 1 1 2 4 2 4 

2 3 4 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 3 

2 1 4 3 2 5 3 2 5 3 2 3 1 3 4 5 

1 2 2 3 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 

1 2 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 1 

3 2 3 1 1 3 2 3 1 2 3 3 3 3 1 2 

5 4 3 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 

2 3 1 3 2 1 1 3 2 1 2 3 2 3 1 2 

2 4 4 2 4 3 4 4 4 2 2 3 2 3 4 4 

1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 4 4 

2 3 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 

1 2 3 3 3 4 3 2 4 1 2 3 2 4 5 3 

2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 3 4 2 1 3 

2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 

1 4 2 1 4 2 1 3 2 3 1 2 1 2 4 1 

1 2 3 3 3 4 4 2 4 2 2 3 2 4 5 4 

2 1 4 3 4 2 4 4 4 2 2 4 2 5 4 2 

1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 

2 2 2 4 3 4 2 3 5 3 2 3 4 3 4 3 

1 3 2 1 2 3 3 2 4 5 4 3 2 3 4 3 

1 2 3 3 3 1 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 

4 2 3 4 5 3 3 3 4 2 3 3 5 3 5 4 

4 5 4 5 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 4 3 
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JUMLAH PERSEN KATEGORI 

105 46.67% Rendah 

154 68.44% Sedang 

163 72.44% Tinggi 

141 62.67% Sedang 

149 66.22% Sedang 

157 69.78% Sedang 

103 45.78% Rendah 

107 47.56% Rendah 

123 54.67% Sedang 

151 67.11% Sedang 

80 35.56% Sangat Rendah 

148 65.78% Sedang 

111 49.33% Rendah 

149 66.22% Sedang 

81 36.00% Sangat Rendah 

150 66.67% Sedang 

103 45.78% Rendah 

158 70.22% Tinggi 

140 62.22% Sedang 

111 49.33% Rendah 

122 54.22% Sedang 

116 51.56% Rendah 

144 64.00% Sedang 

148 65.78% Sedang 

154 68.44% Tinggi 

160 71.11% Tinggi 

144 64.00% Sedang 

116 51.56% Rendah 

163 72.44% Tinggi 

158 70.22% Tinggi 
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Lampiran 9 

TABULASI DATA POST TEST 

NO 
KODE Butir Soal 

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

1 R-01 4 5 2 1 2 4 2 4 4 4 5 5 4 

2 R-07 5 4 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 2 

3 R-08 4 3 3 2 2 3 4 5 4 4 3 5 4 

4 R-09 4 5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 3 2 

5 R-11 4 1 5 2 3 5 2 5 2 5 1 4 3 

6 R-13 4 3 5 4 4 3 3 3 5 3 4 3 3 

7 R-15 5 4 2 4 4 3 2 5 5 4 5 3 4 

8 R-17 4 4 4 3 3 2 2 5 4 4 5 4 3 

9 R-20 1 5 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 3 

10 R-21 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 5 3 3 

11 R-22 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 

12 R-28 5 4 4 4 4 4 5 1 4 5 5 4 4 

 

 

 

Butir Soal 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

5 5 5 5 2 1 2 5 5 4 5 1 5 4 1 4 

3 1 5 4 3 2 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 

3 2 3 4 5 2 3 5 3 4 5 4 5 4 3 3 

2 5 4 4 4 4 2 3 4 4 3 5 4 3 5 3 

4 2 1 4 1 3 1 1 5 3 5 1 3 2 1 3 

3 5 4 3 3 4 1 3 3 3 3 5 3 3 4 2 

2 3 5 4 4 2 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 

4 4 5 4 4 1 4 4 2 4 5 4 4 5 2 4 

4 3 4 2 5 3 3 4 3 2 4 3 1 5 3 1 

3 4 5 4 5 3 2 3 4 3 3 4 3 3 5 4 

4 4 4 5 4 4 2 2 4 4 5 4 4 5 4 2 

3 5 5 3 4 4 3 4 2 5 3 4 5 1 5 2 
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Butir Soal 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

4 4 4 2 4 4 2 4 5 5 2 4 2 4 4 2 

5 1 4 1 3 3 5 2 5 2 1 1 2 1 1 1 

4 3 3 3 2 4 3 5 4 3 4 4 2 4 4 3 

1 5 2 3 4 2 5 2 4 2 5 4 5 3 4 3 

5 2 4 3 5 1 3 2 4 3 1 3 1 2 4 5 

3 5 3 4 3 4 4 2 3 3 4 5 4 3 1 4 

5 5 2 3 2 3 5 5 2 5 2 3 1 3 2 3 

3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 3 2 3 4 2 

5 3 5 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 5 4 5 

4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 

2 4 2 4 3 2 4 2 4 2 5 4 3 4 4 5 

4 5 3 1 3 3 3 2 5 3 5 4 5 1 3 4 

 

 

JUMLAH PERSEN KATEGORI 

161 71.56% Tinggi 

157 69.78% Sedang 

159 70.67% Tinggi 

163 72.44% Tinggi 

130 57.78% Sedang 

154 68.44% Sedang 

153 68.00% Sedang 

163 72.44% Tinggi 

161 71.56% Tinggi 

166 73.78% Tinggi 

169 75.11% Tinggi 

165 73.33% Tinggi 
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Lampiran 10 

PERHITUNGAN HASIL OBSERVASI AWAL DAN AKHIR 

ANALISIS PERSENTASE 

Untuk menganalisis data hasil observasi maka digunakan teknik analisis 

deskriptif persentase, teknik ini dilakukan karena data diperoleh melalui 

instrument dan disajikan dalam bentuk persentase. Untuk memperoleh persentase 

ini dapat dilakukan analisis melalui rumus : 

DP % = n x 100 % 

  N 

Keterangan : 

  DP %  : Persentase yang dicari 

n  : Jumlah skor yang diperoleh 

 N  : Jumlah skor yang diharapkan 

Oleh karena itu interval kelas data ditentukan dengan cara sebagai berikut : 

Persentase skor maksimum = (19 : 19) x 100 % = 100 % 

Persentase skor minimum = (1 : 19) x 100 % = 5,26 % 

Rentangan persentase skor = 100 % - 5,26 %   = 94,74 % 

Panjang kelas interval             = 94,74 % : 5 = 18,95 % 

Berdasarkan perhitungan di atas maka kriteria penilaian tingkat peningkatan 

konsentrasi belajar adalah sebagai berikut: 

Interval Kriteria 

81,10 % - 100% Sangat tinggi 

62,14 % - 81,09 % Tinggi  

43,18 % - 62,13 % Sedang 

24,22 % - 43,17 % Rendah 

5,26 % -  24,21 % Sangat Rendah 
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HASIL ANALISIS TIAP INDIVIDU (OBSERVASI AWAL) 

A. Hasil Analisis AS 

n  = 6 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 31,58 % 

 

B. Hasil Analisis EY 

n  = 8 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 42,10 % 

 

C. Hasil Analisis EW 

n  = 7 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 36,84 % 

 

D. Hasil Analisis EYH 

n  = 10 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 52,63 % 

E. Hasil Analisis IS 

n  = 6 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 
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Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 31,58 % 

F. Hasil Analisis IHY 

n  = 9 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 47,37% 

 

G. Hasil Analisis IN 

n  = 8 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 42,10 % 

 

H. Hasil Analisis KNI 

n  = 8 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 42,10 % 

 

I. Hasil Analisis MF 

n  = 10 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 52,63 % 

 

J. Hasil Analisis MY 

n  = 12 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 
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Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 63,16 % 

 

K. Hasil Analisis MG 

n  = 8 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 42,10 % 

 

L. Hasil Analisis SB 

n  = 9 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 47,37 % 

 

 

HASIL ANALISIS TIAP INDIVIDU (OBSERVASI AKHIR) 

A. Hasil Analisis AS 

n  = 11 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 57,89 % 

 

B. Hasil Analisis EY 

n  = 13 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 68,42 % 
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C. Hasil Analisis EW 

n  = 13 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 68,42 % 

 

D. Hasil Analisis EYH 

n  = 16 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 84,21 % 

 

E. Hasil Analisis IS 

n  = 12 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 63,16 % 

 

F. Hasil Analisis IHY 

n  = 15 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 78,95 % 

 

G. Hasil Analisis IN 

n  = 12 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 63,16 % 
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H. Hasil Analisis KNI 

n  = 13 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 68,42 % 

 

I. Hasil Analisis MF 

n  = 16 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 84,21 % 

 

J. Hasil Analisis MY 

n  = 17 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 89,47 % 

 

K. Hasil Analisis MG 

n  = 12 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 63,16 % 

 

L. Hasil Analisis SB 

n  = 13 

N = jumlah sampel × jumlah soal × skor tertinggi 

    = 1 × 19 × 1 = 19 

Jadi, DP % =  × 100 % =  × 100 % = 68,42 % 
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Lampiran 11 

UJI WILCOXON 

Tabel Penolong Uji Wilcoxon 

No Skor Beda Tanda Jenjang 

X1 X2 X2-X1 Jenjang + - 

AS 105 161 56 10 10 0 

EY 103 157 54 9 9 0 

EW 107 159 52 7 7 0 

EYH 123 163 40 1 1 0 

IS 80 130 50 5.5 5.5 0 

IHY 111 154 43 2 2 0 

IN 81 153 72 12 12 0 

KNI 103 163 60 11 11 0 

MF 111 161 50 5.5 5.5 0 

MY 122 166 44 3 3 0 

MG 116 169 53 8 8 0 

SB 116 165 49 4 4 0 

∑ 78 0 

 

Dari tabel bantu uji wilcoxon di atas, diketahui jenjang terkecil atau 

Zhitung=0 dan n=12. Dari tabel dalam Sugiyono (2006:294) menetapkan harga-

harga kritis untuk test wilcoxon dengan n=12 pada taraf signifikasi 5% untuk uji 

satu fihak ditemukan Ztabel = 14. Sehingga Zhitung<Ztabel, atau memiliki arti bahwa 

Ho penelitian ditolak dan Ha penelitian diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa konsentrasi belajar siswa kelas VI SD N 2 Karangcegak dapat ditingkatkan 

melalui layanan bimbingan kelompok. 
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PROGRAM HARIAN 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

      
 

   

Satuan Layanan (SATLAN) 
 

Satuan Kegiatan Pendukung (SATKUNG) 

      
 

  
No Hari/Tanggal 

Sasaran 

Kegiatan 

Materi 

Kegiatan 

Kegiatan 

Pelayanan 

Alat 

Bantu 
Tempat Pelaksana Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Sabtu, 2 

November 

2013 

12 Siswa 

Kelas VI 

Motivasi 

belajar 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Alat tulis 

dan 

lembar 

laiseg 

Ruang 

kelas VI  

Amalia 

C.S 

Pada pertemuan pertama ini 

peneliti juga memberikan 

permainan untuk melatih 

konsentrasi siswa yang berupa 

“tepuk nama” 

2. Senin, 4 

November 

2013 

12 Siswa 

Kelas VI 
Belajar yang 

menyenangkan 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Alat tulis 

dan 

lembar 

laiseg 

Ruang 

kelas VI  

Amalia 

C.S 

Pada pertemuan kedua peneliti 

juga memberikan permainan 

untuk melatih konsentrasi 

siswa yaitu “sekali bernyanyi, 

2 lagu terlampaui” 

3. Kamis, 7 

November 

2013 

12 Siswa 

Kelas VI 
Menghargai 

dan 

menghormati 

orang lain 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Alat tulis 

dan 

lembar 

laiseg 

Ruang 

kelas VI  

Amalia 

C.S 

Pada pertemuan ketiga peneliti 

memberikan permainan untuk 

melatih konsentrasi siswa yaitu 

“gajah dan semut” 

Lampiran 12 
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4. Senin, 11 

November 

2013 

12 Siswa 

Kelas VI 
Minat Belajar Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Alat tulis 

dan 

lembar 

laiseg 

Ruang 

kelas VI  

Amalia 

C.S 

Pada pertemuan keempat 

peneliti memberikan 

permainan untuk melatih 

konsentrasi siswa yang berupa 

“tepuk setan” 

5. Kamis, 14 

November 

2013 

12 Siswa 

Kelas VI 
Semangat 

belajar dan 

mengerjakan 

tugas 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Alat tulis 

dan 

lembar 

laiseg 

Ruang 

kelas VI  

Amalia 

C.S 

Pada pertemuan kelima 

peneliti  memberikan 

permainan untuk melatih 

konsentrasi siswa yaitu “1 2 3 

dorrr” 

6. Senin, 18 

November 

2013 

12 Siswa 

Kelas VI 
Menghindari 

malas belajar 

dan mencintai 

mata pelajaran 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Alat tulis 

dan 

lembar 

laiseg 

Ruang 

kelas VI  

Amalia 

C.S 

Pada pertemuan keenam 

peneliti  memberikan 

permainan untuk melatih 

konsentrasi siswa yaitu 

“jempol keligking” 

7. Kamis, 21 

November 

2013 

12 Siswa 

Kelas VI 
Bertanggung-

jawab 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Alat tulis 

dan 

lembar 

laiseg 

Ruang 

kelas VI  

Amalia 

CS 

Pada pertemuan ketujuh 

peneliti  memberikan 

permainan untuk melatih 

konsentrasi siswa yang berupa 

“tes 3 menit” 
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8. Senin, 25 

November 

2013 

12 Siswa 

Kelas VI 
Menciptakan 

lingkungan 

belajar yang 

nyaman 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Alat tulis 

dan 

lembar 

laiseg 

Ruang 

kelas VI  

Amalia 

C.S 

Pada pertemuan kedelapan 

peneliti  memberikan 

permainan untuk melatih 

konsentrasi siswa yang berupa 

“nyanyi bareng” 

 

 Semarang,   Oktober 2013 

  Peneliti 

 

 

   Amalia Cahya Setiani 

   NIM. 130140903



 
 

 

 

138 

 

A. JUDUL LAYANAN : Motivasi belajar 

B. JENIS LAYANAN : Bimbingan Kelompok (BKp) 

C. FUNGSI LAYANAN : Fungsi Pemahaman dan Pengembangan 

D. BIDANG LAYANAN : Belajar 

E. TUJUAN LAYANAN : Menumbuhkan Motivasi Belajar dalam Diri Anak 

F. MATERI LAYANAN : Terlampir 

G. ALOKASI WAKTU : 45 menit 

H. METODE : Diskusi 

I. 

 

KEGIATAN 

LAYANAN 

: Tahap I : Pembentukan 

1. Salam pembuka 

2. Rapport 

3. Menjelaskan pengertian dan tujuan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

4. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

5. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan 

diri 

6. Permainan penghangatan/pengakraban 

Tahap II : Peralihan 

1. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh 

selanjutnya 

2. Menanyakan kesiapan anggota 

3. Membahas suasana yang terjadi 

Tahap III : Kegiatan 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

Sekolah     : SD N 2 Karangcegak 

Kelas   : VI 

Semester : 1 
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1. Mengemukakan topik yang akan dibahas 

2. Membahas permasalahan 

3. Kegiatan selingan 

Tahap IV : Pengakhiran 

1. Mengakhiri kegiatan Bimbingan Kelompok  

2. Mengemukakan kesan dan hasil kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

3. Membahas kegiatan lanjutan 

4. Mengemukakan pesan dan harapan 

5. Penutup  

J. PENILAIAN HASIL 

LAYANAN 

: Proses: 

1. Apakah tujuan Bimbingan Kelompok (BKp) 

tercapai? 

2. Bagaimanakah keterlibatan/partisipasi siswa 

saat mengikuti Bimbingan Kelompok (BKp)? 

3. Bagaimana pemahaman siswa terhadap 

masalah yang dibahas? 

4. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp)? 

Hasil: 

 Laiseg 

1. Pemahaman baru apa yang didapat oleh 

siswa? 

2. Adakah perasaan positif yang diperoleh 

siswa? 

3. Adakah tindakan baru yang akan dilakukan 

siswa setelah diberikan layanan? 

K. SUMBER 

LAYANAN 

 Yamin, Martinis. 2007. Kiat membelajarkan 

siswa. Jakarta : Gaung Persada Press. 

http://hanifa93.wordpress.com/2012/02/03/menu

http://hanifa93.wordpress.com/2012/02/03/menumbuhkan-motivasi-belajar-dalam-diri-anak/
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mbuhkan-motivasi-belajar-dalam-diri-anak/ 

diunduh pada 24 Juli 2013 

Semarang ,      November 2013  

      Perencana Kegiatan Layanan, 

 

       Amalia Cahya Setiani 

       NIM. 1301409037 
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Menumbuhkan Motivasi Belajar dalam Diri Anak 

Motivasi belajar sangat diperlukan oleh siswa agar mereka punya keinginan atau 

dorongan untuk terus belajar. Namun terkadang muncul hambatan ketika proses belajar di 

kelas berlangsung, beberapa siswa kerapkali tidak mengikuti perintah/arahan guru, 

tidak mendengar dan menyimak dengan baik. Berikut ada beberapa kiat yang perlu 

diperhatikan dalam mendengar dan menyimak menurut Martinis (2007 : 189), 

adalah sebagai berikut : 

1. Adanya keseriusan, dan keinginan yang mendalam dalam diri seseorang untuk 

mengetahui sesuatu informasi 

2. Kesiapan mental dan fisik untuk mendengar. 

3. Menghindari dan tidak menanggapi gangguan-gangguan yang datang 

4. Memperhatikan petunjuk dan contoh yang diberikan guru di depan kelas 

5. Mencatat istilah-istilah, kata kunci, rumus-rumus dan contoh-contoh yang 

penting 

6. Membaca mata pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam pertemuan 

berikutnya 

7. Ajukan pertanyaan kepada guru, ketika membingungkan 

8. Menghindari bercakap-cakap saat pelajaran. 

Adapula beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar yang perlu dicoa, yaitu : 

1. Berani Menjadi Diri Sendiri 

Langkah pertama, yakinlah  bahwa setiap individu itu unik. Artinya, tidak ada 

yang persis sama di dunia ini bahkan saudara kembar sekalipun. Jadi, kamu harus 

mengenal dirimu sendiri. Tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cara 

belajar setiap anak juga berbeda. Mintalah kedua orangtuamu untuk tidak 

membandingkan dengan temanmu. Itu membuatmu akan lebih leluasa menggali 

dan mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri. Kamu juga harus  bisa 

membuktikan bahwa kamu jauh lebih baik dari teman-temanmu 

2. Berani Bermimpi 

Saat anak masih kecil, pernahkan kita bertanya seandainya sudah besar nanti mau 

jadi apa. Semakin tinggi cita-cita, semakin kita punya senjata untuk meraih cita-

cita. Karena, untuk mencapai impian dibutuhkan usaha dan kerja keras.  
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Bermimpi itu gratis, maka  bermimpilah semaumu,  bermimpilah setinggi-tinggi 

harrapanmu di masa depan.  

3. Berani Gagal 

Semua anak pasti menginginkan nilai ulangan yang bagus. “Apapun akan saya 

lakukan untuk mendapat nilai ulangan 100”. Janganlah seperti tu, boleh kita 

bersemangat tinggi tapi bukan berarti menghalalkan segala cara untuk 

memperoleh nilai bagus. Kebanyakan anak-anak yang  berpikiran seperti itu tidak 

takut untuk mencontek demi nilai yang diinginkannya itu.  Belajarlah semampu 

kamu dan kerjakan soal ulangan dengan jujur, jangan takut gagal karena 

kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. 

4. Bercerita kepada orangtua 

Ceritakan ha-hal yang kamu alami di sekolah kepada orang tua  baik itu cerita 

menyenangkan atau menyedihan. Karena orangtua adalah orang yang paling bisa 

menjaga rahasia kita. Dengan keterbukaan kita terhadap orangtua, itu akan sangan 

memotivasi kita dalam melakukan segala sesuatu termasuk belajar. 

5. Target 

Buatlah target (nilai) yang akan dicapai, ketika kita mempunyai target maka 

orangtua pun akan mudah dalam membimbing atau mengarahkan dalam membuat 

rencana belajar agar target bisa tercapai. Dengan target dan rencana yang ada di 

tangan, biasanya hasil yang diraih selalu melebihi target. Bukan itu saja, prestasi 

belajar juga akan stabil karena kita sudah terbiasa disiplin dan bekerja untuk 

mencapai target yang telah ditentukan sendiri. 
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A. JUDUL LAYANAN : Belajar yang menyenangkan 

B. JENIS LAYANAN : Bimbingan Kelompok (BKp) 

C. FUNGSI LAYANAN : Fungsi Pemahaman dan Pengembangan 

D. BIDANG LAYANAN : Belajar 

E. TUJUAN LAYANAN : Menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan 

F. MATERI LAYANAN : Terlampir 

G. ALOKASI WAKTU : 45 menit 

H. METODE : Diskusi 

I. 

 

KEGIATAN LAYANAN : Tahap I : Pembentukan 

7. Salam pembuka 

8. Rapport 

9. Menjelaskan pengertian dan tujuan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

10. Menjelaskan cara, asas, dan 

pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

(BKp) 

11. Saling memperkenalkan dan 

mengungkapkan diri 

12. Permainan penghangatan/pengakraban 

Tahap II : Peralihan 

4. Menjelaskan tahap yang akan 

ditempuh selanjutnya 

5. Menanyakan kesiapan anggota 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

Sekolah     : SD N 2 Karangcegak 

Kelas   : VI 

Semester : 1 
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6. Membahas suasana yang terjadi 

Tahap III : Kegiatan 

4. Mengemukakan topik yang akan 

dibahas 

5. Membahas topik 

6. Kegiatan selingan 

Tahap IV : Pengakhiran 

6. Mengakhiri kegiatan Bimbingan 

Kelompok  

7. Mengemukakan kesan dan hasil 

kegiatan Bimbingan Kelompok (BKp) 

8. Membahas kegiatan lanjutan 

9. Mengemukakan pesan dan harapan 

10. Penutup  

J. PENILAIAN HASIL 

LAYANAN 

: Proses: 

5. Apakah tujuan Bimbingan Kelompok 

(BKp) tercapai? 

6. Bagaimanakah keterlibatan/partisipasi 

siswa saat mengikuti Bimbingan 

Kelompok (BKp)? 

7. Bagaimana pemahaman siswa terhadap 

masalah yang dibahas? 

8. Bagaimana kesan siswa terhadap 

kegiatan Bimbingan Kelompok (BKp)? 

Hasil: 

 Laiseg 

4. Pemahaman baru apa yang didapat oleh 

siswa? 

5. Adakah perasaan positif yang diperoleh 

siswa? 

6. Adakah tindakan baru yang akan 
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dilakukan siswa setelah diberikan 

layanan? 

K. SUMBER LAYANAN  http://aswan67.blogspot.com/2013/04/tips-
belajar-efektif-dan-menyenangkan.html 
diunduh pada 24 Juli 2013 

Semarang ,      November 2013  

      Perencana Kegiatan Layanan, 

 

 

 

 

       Amalia Cahya Setiani 

       NIM. 1301409037 

  

http://aswan67.blogspot.com/2013/04/tips-belajar-efektif-dan-menyenangkan.html
http://aswan67.blogspot.com/2013/04/tips-belajar-efektif-dan-menyenangkan.html
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Cara belajar yang baik dan menyenangkan 

 

1. Belajar Kelompok 

Bosan belajar sendirian? Coba saja belajar secara kelompok bareng teman. Belajar 

kelompok merupakan salah satu belajar yang baik dan efektif. Dengan belajar 

kelompok kegiatan belajar akan menjadi sangat menyenangkan karena ada 

temannya. Belajar secara kelompok sebaiknya mengajak teman yang pandai dan 

rajin belajar agar bisa termotivasi dan ketularan pintar. 

2. Coba Rajin Membuat Catatan Atau Intisari Dari Pelajaran 

Setiap bab pelajaran selalu ada bagian-bagian yang penting. Nah bagian yang 

penting ini sebaiknya dibuat catatan di buku tersendiri. Cara belajar yang 

baik dengan merangkum bahan atau materi pelajaran juga sangat berguna 

saat menghadapi ujian. 

3. Selalau Disiplin Dan Tekun Dalam Belajar 

Yang penting di sini adalah kualitas belajarnya. Walaupun hanya 1-2 jam sehari 

tapi kalau di lakukan setiap hari pasti akan lebih baik dari pada belajar dalam 

waktu yang sangat lama pada waktu tertentu saja. Misalnya hanya belajar kalau 

ada ulangan atau ujian saja. 

4. Bertanya Kalau Belum Paham 

Biasanya saat guru selesai membahas satu mata pelajaran akan bertanya pada 

murid muridnya. Apakah sudah jelas? Jangan ragu dan takut untuk bertanya kalau 

memang kurang paham atau kurang mengerti. 

5. Hindari Sukap Tidak Jujur 

Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan 

atau ujian. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur seorang murid akan selalu 

siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek.  

 

 

 

 

 

http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/
http://belajarpsikologi.com/tips-belajar-efisien/
http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/
http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/
http://belajarpsikologi.com/cara-belajar-yang-baik/
http://belajarpsikologi.com/tips-menghadapi-ujian-nasional/
http://belajarpsikologi.com/
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A. JUDUL LAYANAN : Menghargai dan menghormati orang lain 

B. JENIS LAYANAN : Bimbingan Kelompok (BKp) 

C. FUNGSI LAYANAN : Fungsi Pemahaman dan Pengembangan 

D. BIDANG LAYANAN : Belajar 

E. TUJUAN LAYANAN : Mampu menghargai dan menghormati 

orang lain 

F. MATERI LAYANAN : Terlampir 

G. ALOKASI WAKTU : 45 menit 

H. METODE : Diskusi 

I. 

 

KEGIATAN LAYANAN : Tahap I : Pembentukan 

13. Salam pembuka 

14. Rapport 

15. Menjelaskan pengertian dan tujuan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

16. Menjelaskan cara, asas, dan 

pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

(BKp) 

17. Saling memperkenalkan dan 

mengungkapkan diri 

18. Permainan 

penghangatan/pengakraban 

Tahap II : Peralihan 

7. Menjelaskan tahap yang akan 

ditempuh selanjutnya 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

Sekolah     : SD N 2 Karangcegak 

Kelas   : VI 

Semester : 1 
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8. Menanyakan kesiapan anggota 

9. Membahas suasana yang terjadi 

Tahap III : Kegiatan 

7. Mengemukakan topik yang akan 

dibahas 

8. Membahas topik 

9. Kegiatan selingan 

Tahap IV : Pengakhiran 

11. Mengakhiri kegiatan Bimbingan 

Kelompok  

12. Mengemukakan kesan dan hasil 

kegiatan Bimbingan Kelompok 

(BKp) 

13. Membahas kegiatan lanjutan 

14. Mengemukakan pesan dan harapan 

15. Penutup  

J. PENILAIAN HASIL 

LAYANAN 

: Proses: 

9. Apakah tujuan Bimbingan Kelompok 

(BKp) tercapai? 

10. Bagaimanakah keterlibatan/partisipasi 

siswa saat mengikuti Bimbingan 

Kelompok (BKp)? 

11. Bagaimana pemahaman siswa terhadap 

masalah yang dibahas? 

12. Bagaimana kesan siswa terhadap 

kegiatan Bimbingan Kelompok (BKp)? 

Hasil: 

 Laiseg 

7. Pemahaman baru apa yang didapat oleh 

siswa? 

8. Adakah perasaan positif yang diperoleh 
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siswa? 

9. Adakah tindakan baru yang akan 

dilakukan siswa setelah diberikan 

layanan? 

K. SUMBER LAYANAN  http://ayub-

belajar.blogspot.com/2011/10/cara-

enghargai-orng-lain.html diunduh pada 24 

Juli 2013 

Semarang ,      November 2013  

       Perencana Kegiatan Layanan, 

 

 

 

       Amalia Cahya Setiani 

       NIM. 1301409037 

  

http://ayub-belajar.blogspot.com/2011/10/cara-enghargai-orng-lain.html
http://ayub-belajar.blogspot.com/2011/10/cara-enghargai-orng-lain.html
http://ayub-belajar.blogspot.com/2011/10/cara-enghargai-orng-lain.html
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Cara Menghargai Orang Lain 

Menjadi seorang manusia yang dihargai haruslah mengakui kekurangan 

dan kelebihan dirinya. Lantas bagaimana kita menghargai orang lain sebelum kita 

dihargai orang lain ? Jangan berharap dihargai apabila tidak mau menghargai 

orang lain,menjadi orang yang selalu sempurna memang tidak mungkin tetapi 

menjadi manusia yang berharga untuk orang lain adalah hal yang sangat mungkin. 

Ada beberapa hal yang harus kamu pahami dalam menghargai orang lain,yaitu 

1. Mengerti perilaku manusia pada umumnya 

Walaupun manusia bermacam-macam tapi tidak menutup kemungkinan memiliki 

kesamaan,apalagi masih dalam satu daerah.Dengan mengerti perilaku manusia 

pada umumnya kamu akan mudah untuk menghargai orang lain. Memahami 

kebiasaan dan tingkah laku orang lain juga memudahkan kita untuk menghargai 

orang lain. 

2. Menjadi orang lain 

Jadilah orang lain ketika anda ingin menghargai orang lain,jika anda diperlakukan 

seperti itu apakah orang lain akan merasa terhargai atau tidak ? hal itu menjadikan 

kita berpikir sebelum bertindak. 

3. Teruslah berpikir positif kepada orang lain 

Selagi orang lain itu tidak melanggar norma yang berlaku berpikirlah 

positif,walaupun kadang berbeda pandangan. Karena berpikir positif mampu 

mengarahkan kita untuk berbuat positif (baik) pula. 

4. Semangatlah untuk berbuat kebaikan 

Berlombalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain,niscaya orang lain 

akan senang dengan anda dan merasa diperhatikan juga dihargai.  

Memperlakukan orang dengan hormat membuat dunia tempat yang lebih 

bagus untuk ditinggali, apakah itu di rumah , di sekolah , atau di komunitas kita . 
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Dan hal itu adalah mudah - yang perlu kita lakukan adalah memperlakukan orang 

seperti yang kita inginkan agar mereka memperlakukan kita. Ada beberapa cara 

yang perlu kita lakukan diantaranya : 

• Janganlah kita menghina/mengejek atau mengolok-olok orang lain 

• Mendengarkan orang lain ketika sedang berbicara  

• Menghargai pendapat oranglain 

• Pertimbangkan kesukaan dan ketidaksukaan orang lain 

• Janganlah kau menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak ingin 

melakukannya . 
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A. JUDUL LAYANAN : Menghargai dan menghormati orang lain 

B. JENIS LAYANAN : Bimbingan Kelompok (BKp) 

C. FUNGSI LAYANAN : Fungsi Pemahaman dan Pengembangan 

D. BIDANG LAYANAN : Belajar 

E. TUJUAN LAYANAN : Mampu menghargai dan menghormati orang lain 

F. MATERI LAYANAN : Terlampir 

G. ALOKASI WAKTU : 45 menit 

H. METODE : Diskusi 

I. 

 

KEGIATAN LAYANAN : Tahap I : Pembentukan 

19. Salam pembuka 

20. Rapport 

21. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan 

Kelompok (BKp) 

22. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

23. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri 

24. Permainan penghangatan/pengakraban 

Tahap II : Peralihan 

10. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh 

selanjutnya 

11. Menanyakan kesiapan anggota 

12. Membahas suasana yang terjadi 

Tahap III : Kegiatan 

10. Mengemukakan topik yang akan dibahas 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

Sekolah     : SD N 2 Karangcegak 

Kelas   : VI 

Semester : 1 
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11. Membahas topik 

12. Kegiatan selingan 

Tahap IV : Pengakhiran 

16. Mengakhiri kegiatan Bimbingan Kelompok  

17. Mengemukakan kesan dan hasil kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

18. Membahas kegiatan lanjutan 

19. Mengemukakan pesan dan harapan 

20. Penutup  

J. PENILAIAN HASIL 

LAYANAN 

: Proses: 

13. Apakah tujuan Bimbingan Kelompok (BKp) 

tercapai? 

14. Bagaimanakah keterlibatan/partisipasi siswa saat 

mengikuti Bimbingan Kelompok (BKp)? 

15. Bagaimana pemahaman siswa terhadap masalah 

yang dibahas? 

16. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp)? 

Hasil: 

 Laiseg 

10. Pemahaman baru apa yang didapat oleh siswa? 

11. Adakah perasaan positif yang diperoleh siswa? 

12. Adakah tindakan baru yang akan dilakukan siswa 

setelah diberikan layanan? 

K. SUMBER LAYANAN  http://ayub-belajar.blogspot.com/2011/10/cara-

enghargai-orng-lain.html diunduh pada 24 Juli 2013 

 

Semarang ,      November 2013  

       Perencana Kegiatan Layanan, 

 

       Amalia Cahya Setiani 

       NIM. 1301409037 

http://ayub-belajar.blogspot.com/2011/10/cara-enghargai-orng-lain.html
http://ayub-belajar.blogspot.com/2011/10/cara-enghargai-orng-lain.html
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Cara Menghargai Orang Lain 

Menjadi seorang manusia yang dihargai haruslah mengakui kekurangan 

dan kelebihan dirinya. Lantas bagaimana kita menghargai orang lain sebelum kita 

dihargai orang lain ? Jangan berharap dihargai apabila tidak mau menghargai 

orang lain,menjadi orang yang selalu sempurna memang tidak mungkin tetapi 

menjadi manusia yang berharga untuk orang lain adalah hal yang sangat mungkin. 

Ada beberapa hal yang harus kamu pahami dalam menghargai orang lain,yaitu 

5. Mengerti perilaku manusia pada umumnya 

Walaupun manusia bermacam-macam tapi tidak menutup kemungkinan memiliki 

kesamaan,apalagi masih dalam satu daerah.Dengan mengerti perilaku manusia 

pada umumnya kamu akan mudah untuk menghargai orang lain. Memahami 

kebiasaan dan tingkah laku orang lain juga memudahkan kita untuk menghargai 

orang lain. 

6. Menjadi orang lain 

Jadilah orang lain ketika anda ingin menghargai orang lain,jika anda diperlakukan 

seperti itu apakah orang lain akan merasa terhargai atau tidak ? hal itu menjadikan 

kita berpikir sebelum bertindak. 

7. Teruslah berpikir positif kepada orang lain 

Selagi orang lain itu tidak melanggar norma yang berlaku berpikirlah 

positif,walaupun kadang berbeda pandangan. Karena berpikir positif mampu 

mengarahkan kita untuk berbuat positif (baik) pula. 

8. Semangatlah untuk berbuat kebaikan 

Berlombalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain,niscaya orang lain 

akan senang dengan anda dan merasa diperhatikan juga dihargai.  

Memperlakukan orang dengan hormat membuat dunia tempat yang lebih 

bagus untuk ditinggali, apakah itu di rumah , di sekolah , atau di komunitas kita . 
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Dan hal itu adalah mudah - yang perlu kita lakukan adalah memperlakukan orang 

seperti yang kita inginkan agar mereka memperlakukan kita. Ada beberapa cara 

yang perlu kita lakukan diantaranya : 

• Janganlah kita menghina/mengejek atau mengolok-olok orang lain 

• Mendengarkan orang lain ketika sedang berbicara  

• Menghargai pendapat orang lain 

• Pertimbangkan kesukaan dan ketidaksukaan orang lain 

• Janganlah kau menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia tidak ingin 

melakukannya . 
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A. JUDUL LAYANAN : Minat belajar 

B. JENIS LAYANAN : Bimbingan Kelompok (BKp) 

C. FUNGSI LAYANAN : Fungsi Pemahaman dan Pengembangan 

D. BIDANG LAYANAN : Belajar 

E. TUJUAN LAYANAN : Meningkatkan minat belajar siswa 

F. MATERI LAYANAN : Terlampir 

G. ALOKASI WAKTU : 45 menit 

H. METODE : Diskusi 

I. 

 

KEGIATAN LAYANAN : Tahap I : Pembentukan 

25. Salam pembuka 

26. Rapport 

27. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan 

Kelompok (BKp) 

28. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

29. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri 

30. Permainan penghangatan/pengakraban 

Tahap II : Peralihan 

13. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh 

selanjutnya 

14. Menanyakan kesiapan anggota 

15. Membahas suasana yang terjadi 

Tahap III : Kegiatan 

13. Mengemukakan topik yang akan dibahas 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

Sekolah     : SD N 2 Karangcegak 

Kelas   : VI 

Semester : 1 
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14. Membahas permasalahan 

15. Kegiatan selingan 

Tahap IV : Pengakhiran 

21. Mengakhiri kegiatan Bimbingan Kelompok  

22. Mengemukakan kesan dan hasil kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

23. Membahas kegiatan lanjutan 

24. Mengemukakan pesan dan harapan 

25. Penutup  

J. PENILAIAN HASIL 

LAYANAN 

: Proses: 

17. Apakah tujuan Bimbingan Kelompok (BKp) 

tercapai? 

18. Bagaimanakah keterlibatan/partisipasi siswa saat 

mengikuti Bimbingan Kelompok (BKp)? 

19. Bagaimana pemahaman siswa terhadap masalah 

yang dibahas? 

20. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp)? 

Hasil: 

 Laiseg 

13. Pemahaman baru apa yang didapat oleh siswa? 

14. Adakah perasaan positif yang diperoleh siswa? 

15. Adakah tindakan baru yang akan dilakukan siswa 

setelah diberikan layanan? 

K. SUMBER LAYANAN  Gie, The Liang. 2000. Cara Belajar Yang Baik Bagi 

Mahasiswa. Yogyakart : UGM Press 

http://adaytimeh.blogspot.com/2013/02/cara-

meningkatkan minat 

belajar.html#sthash.ky6su1W0.dpuf di unduh pada 

tanggal 24 juli 2013 

http://adaytimeh.blogspot.com/2013/02/cara-meningkatkan%20minat%20belajar.html#sthash.ky6su1W0.dpuf
http://adaytimeh.blogspot.com/2013/02/cara-meningkatkan%20minat%20belajar.html#sthash.ky6su1W0.dpuf
http://adaytimeh.blogspot.com/2013/02/cara-meningkatkan%20minat%20belajar.html#sthash.ky6su1W0.dpuf
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Cara Meningkatkan Minat Belajar 

  

Menurut Gie (2000 : 57), dalam hubungannya dengan pemusatan perhatian, 

minat mempunyai peranan sebagai berikut : 

1. Melahirkan perhatian yang serta merta 

2. Memudahkan terciptanya pemusatan perhatian 

3. Mencegah gangguan perhatian dari luar. 

Menumbuh kembang kan daya minat belajar merupakan suatu hal yang 

sangat penting sekali baik itu meningkatkan motivasi belajar anak atau juga 

memovitasi diri untuk belajar di dalam proses kehidupan sehari – hari di 

lingkungan sekitar.  

Ada beberapa cara membangun minat atau kemauan dalam belajar tetapi itu 

sendiri kembali kepada kepada diri masing-masing : 

 Berusaha sebisa mungkin untuk selalu berkumpul dengan teman sekitar 

yang suka belajar 

 Diskusi dengan teman hal-hal yang di anggap sulit dengan demikian akan 

meringankan beban pemikiran 

 Jangan terlalu bembatasi materi belajar yang tentunya untuk hal yang 

posistif 

 Berusahalah mengenal internet karena media ini akan akan pengetahuan 

masalah pelajaran serta menjangkau seluruh dunia akan materi pelajaran. 

 Perbanyak bergaul dengan teman yang akan selalu optimis untuk sukses di 

masa mendatang,karena setidaknya membuka wawasan cara berpikir 

untuk sukses 

 Cari motivator yang yang sekiaranya bisa menjadi untuk memupuk 

semangat untuk belajar dan berhasil di kemudian hari dengan cara ini 

dapat menciptakan semangat hidup untuk sukses dari belajar 
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 Perbanyak baca biografi orang-orangyang sukses meniti karir dari awal 

sampai sukses agar dapat membuka wawasan dan pemikiran untuk belajar 

yang kemudian hari untuk sukses 
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A. JUDUL LAYANAN : Semangat Belajar Dan Mengerjakan Tugas 

B. JENIS LAYANAN : Bimbingan Kelompok (BKp) 

C. FUNGSI LAYANAN : Fungsi Pemahaman dan Pengembangan 

D. BIDANG LAYANAN : Belajar 

E. TUJUAN LAYANAN : Mampu menumbuhkan semangat belajar siswa dan 

aktif mengerjakan tugas 

F. MATERI LAYANAN : Terlampir 

G. ALOKASI WAKTU : 45 menit 

H. METODE : Diskusi 

I. 

 

KEGIATAN LAYANAN : Tahap I : Pembentukan 

31. Salam pembuka 

32. Rapport 

33. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan 

Kelompok (BKp) 

34. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

35. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri 

36. Permainan penghangatan/pengakraban 

Tahap II : Peralihan 

16. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh 

selanjutnya 

17. Menanyakan kesiapan anggota 

18. Membahas suasana yang terjadi 

Tahap III : Kegiatan 

16. Mengemukakan topik yang akan dibahas 

SATUAN KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN 

Sekolah     : SD N 2 Karangcegak 

Kelas   : VI 

Semester : 1 
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17. Membahas topik permasalahan 

18. Kegiatan selingan 

Tahap IV : Pengakhiran 

26. Mengakhiri kegiatan Bimbingan Kelompok  

27. Mengemukakan kesan dan hasil kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

28. Membahas kegiatan lanjutan 

29. Mengemukakan pesan dan harapan 

30. Penutup  

J. PENILAIAN HASIL 

LAYANAN 

: Proses: 

21. Apakah tujuan Bimbingan Kelompok (BKp) 

tercapai? 

22. Bagaimanakah keterlibatan/partisipasi siswa saat 

mengikuti Bimbingan Kelompok (BKp)? 

23. Bagaimana pemahaman siswa terhadap masalah 

yang dibahas? 

24. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp)? 

Hasil: 

 Laiseg 

16. Pemahaman baru apa yang didapat oleh siswa? 

17. Adakah perasaan positif yang diperoleh siswa? 

18. Adakah tindakan baru yang akan dilakukan siswa 

setelah diberikan layanan? 

K. SUMBER LAYANAN  http://viaswara.blogspot.com/2011/11/6-cara-

menumbuhkan-semangat-belajar.html diunduh pada 

23 Juli 2013 

http://irham93.blogspot.com/2013/08/cara-mengatur-

waktu-belajar-secara.html diunduh pada 23 Juli 2013 
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      Perencana Kegiatan Layanan, 

 

       Amalia Cahya Setiani 

       NIM. 1301409037 

http://viaswara.blogspot.com/2011/11/6-cara-menumbuhkan-semangat-belajar.html
http://viaswara.blogspot.com/2011/11/6-cara-menumbuhkan-semangat-belajar.html
http://irham93.blogspot.com/2013/08/cara-mengatur-waktu-belajar-secara.html
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Menumbuhkan Semangat Belajar dan Rajin Mengerjakan Tugas 

Cara untuk menumbuhkan semangat belajar kamu terutama bagi seorang 

pelajar. Sebelumnya saya telah melakukan hal ini, dan  buktinya adalah perlahan-

lahan bisa meningkatkan prestasi di Sekolah. Baiklah tanpa berlarut-larut inilah 

tipsnya , simak baik-baik: 

1. Pertama saat kamu merasa malas belajar/ mengulang pelajaran dirumah, 

ingatlah akan jerih payah orang tua kamu yang tiap hari bekerja untuk menghidupi 

kamu. Jangan sekali-kali melawan mereka terutama ibu. Dia orang pertama yang 

berpengaruh dalam hidup kamu. 

2. Tulislah paling sedikit 50-100 target dalam hidup kamu di beberapa lembar 

kertas. lalu tempellah di dinding kamarmu, Sehingga setiap hari kamu akan 

membacanya dan terus memulai langkah baru untuk merealisasikan target kamu 

itu. 

3. Tulis juga rencana kamu yang akan kamu lakukan untuk hari esok bahkan 

minggu-minggu ini. Atau bahkan untuk tahun ini dan tahun depan. 

4. Memotivasi diri kamu dengan cara berkarya dengan benda-benda sekitar kamu.  

5. Carilah teman yang bisa memotivasi kamu dalam belajar. bukan mencari teman 

untuk suka-suka saja. Karena itu akan membuang percuma waktu yang kamu 

lakukan. 

6. Pandanglah akan masa depan kamu. usahakan untuk sukses demi oran-orang 

sekitar kamu terutama Orang Tua kita. 

Selain itu kita juga perlu rajin mengerjakan tugas dan tentunya dengan 

semangat belajar yang tinggi. Beberapa cara agar kita terhindar dari rasa malas 

mengerjakan tugas antara lain : 

 Buatlah jadwal belajar. Hal yang terpenting disini adalah penyusunan jadwal 

belajar. Cobalah untuk membuat jadwal belajar dan sesuaikan dengan jumlah 
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pelajaran yang akan dipelajari, dengan begitu kita akan dapat menyusun 

jadwal belajar yang disesuaikan dengan waktu belajar kita. 

 Tetapkan waktu belajar Anda. Hal yang tak kalah penting adalah 

menentukan waktu belajar. Cobalah untuk memilih waktu belajar yang sesuai 

dengan kriteria belajar. Jika kita termasuk kriteria yang hanya bisa belajar jika 

pada keadaan yang tenang, maka pilihlah waktu belajar yang di waktu 

tersebut. Seperti contohnya adalah waktu sebelum subuh, di saat yang lain 

tidur, kita bisa menyempatkan waktu untuk belajar 

 Tanyalah pada dirimu sendiri. Cobalah untuk bertanya pada diri kita sendiri 

tentang mana kira-kira pelajaran yang sukar dan mana yang merupakan 

pelajaran yang mudah. Untuk pelajaran yang kita anggap sukar lebih baik 

pelajari terlebih dahulu dan buatlah porsi belajar yang lebih lama pada 

pelajaran yang kita anggap sukar agar bisa memahami pelajaran tersebut 

 Ulangi pelajaran yang kita dapat di kelas. Hal ini dilakukan agar pelajaran 

yang kita dapat tidak cepat hilang atau kita lupakan 

 Jangan membuang-buang waktu luang. Manfaatkan waktu luang yang kita 

miliki dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita sia-siakan 
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A. JUDUL LAYANAN : Semangat Belajar Dan Mengerjakan Tugas 

B. JENIS LAYANAN : Bimbingan Kelompok (BKp) 

C. FUNGSI LAYANAN : Fungsi Pemahaman dan Pengembangan 

D. BIDANG LAYANAN : Belajar 

E. TUJUAN LAYANAN : Mampu menumbuhkan semangat belajar siswa dan 

aktif mengerjakan tugas 

F. MATERI LAYANAN : Terlampir 

G. ALOKASI WAKTU : 45 menit 

H. METODE : Diskusi 

I. 

 

KEGIATAN LAYANAN : Tahap I : Pembentukan 

37. Salam pembuka 

38. Rapport 

39. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan 

Kelompok (BKp) 

40. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

41. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri 

42. Permainan penghangatan/pengakraban 

Tahap II : Peralihan 

19. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh 

selanjutnya 

20. Menanyakan kesiapan anggota 

21. Membahas suasana yang terjadi 

Tahap III : Kegiatan 
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19. Mengemukakan topik yang akan dibahas 

20. Membahas topik permasalahan 

21. Kegiatan selingan 

Tahap IV : Pengakhiran 

31. Mengakhiri kegiatan Bimbingan Kelompok  

32. Mengemukakan kesan dan hasil kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

33. Membahas kegiatan lanjutan 

34. Mengemukakan pesan dan harapan 

35. Penutup  

J. PENILAIAN HASIL 

LAYANAN 

: Proses: 

25. Apakah tujuan Bimbingan Kelompok (BKp) 

tercapai? 

26. Bagaimanakah keterlibatan/partisipasi siswa saat 

mengikuti Bimbingan Kelompok (BKp)? 

27. Bagaimana pemahaman siswa terhadap masalah 

yang dibahas? 

28. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp)? 

Hasil: 

 Laiseg 

19. Pemahaman baru apa yang didapat oleh siswa? 

20. Adakah perasaan positif yang diperoleh siswa? 

21. Adakah tindakan baru yang akan dilakukan siswa 

setelah diberikan layanan? 

K. SUMBER LAYANAN  http://viaswara.blogspot.com/2011/11/6-cara-

menumbuhkan-semangat-belajar.html diunduh pada 

23 Juli 2013 

http://irham93.blogspot.com/2013/08/cara-mengatur-

waktu-belajar-secara.html diunduh pada 23 Juli 2013 

Semarang ,      November 

2013  

       Perencana Kegiatan Layanan, 

http://viaswara.blogspot.com/2011/11/6-cara-menumbuhkan-semangat-belajar.html
http://viaswara.blogspot.com/2011/11/6-cara-menumbuhkan-semangat-belajar.html
http://irham93.blogspot.com/2013/08/cara-mengatur-waktu-belajar-secara.html
http://irham93.blogspot.com/2013/08/cara-mengatur-waktu-belajar-secara.html
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       Amalia Cahya Setiani 

       NIM. 1301409037 

 

Menumbuhkan Semangat Belajar dan Rajin Mengerjakan Tugas 

Cara untuk menumbuhkan semangat belajar kamu terutama bagi seorang 

pelajar. Sebelumnya saya telah melakukan hal ini, dan  buktinya adalah perlahan-

lahan bisa meningkatkan prestasi di Sekolah. Baiklah tanpa berlarut-larut inilah 

tipsnya , simak baik-baik: 

1. Pertama saat kamu merasa malas belajar/ mengulang pelajaran dirumah, 

ingatlah akan jerih payah orang tua kamu yang tiap hari bekerja untuk menghidupi 

kamu. Jangan sekali-kali melawan mereka terutama ibu. Dia orang pertama yang 

berpengaruh dalam hidup kamu. 

2. Tulislah paling sedikit 50-100 target dalam hidup kamu di beberapa lembar 

kertas. lalu tempellah di dinding kamarmu, Sehingga setiap hari kamu akan 

membacanya dan terus memulai langkah baru untuk merealisasikan target kamu 

itu. 

3. Tulis juga rencana kamu yang akan kamu lakukan untuk hari esok bahkan 

minggu-minggu ini. Atau bahkan untuk tahun ini dan tahun depan. 

4. Memotivasi diri kamu dengan cara berkarya dengan benda-benda sekitar kamu.  

5. Carilah teman yang bisa memotivasi kamu dalam belajar. bukan mencari teman 

untuk suka-suka saja. Karena itu akan membuang percuma waktu yang kamu 

lakukan. 

6. Pandanglah akan masa depan kamu. usahakan untuk sukses demi oran-orang 

sekitar kamu terutama Orang Tua kita. 
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Selain itu kita juga perlu rajin mengerjakan tugas dan tentunya dengan 

semangat belajar yang tinggi. Beberapa cara agar kita terhindar dari rasa malas 

mengerjakan tugas antara lain : 

 Buatlah jadwal belajar. Hal yang terpenting disini adalah penyusunan jadwal 

belajar. Cobalah untuk membuat jadwal belajar dan sesuaikan dengan jumlah 

pelajaran yang akan dipelajari, dengan begitu kita akan dapat menyusun 

jadwal belajar yang disesuaikan dengan waktu belajar kita. 

 Tetapkan waktu belajar Anda. Hal yang tak kalah penting adalah 

menentukan waktu belajar. Cobalah untuk memilih waktu belajar yang sesuai 

dengan kriteria belajar. Jika kita termasuk kriteria yang hanya bisa belajar jika 

pada keadaan yang tenang, maka pilihlah waktu belajar yang di waktu 

tersebut. Seperti contohnya adalah waktu sebelum subuh, di saat yang lain 

tidur, kita bisa menyempatkan waktu untuk belajar 

 Tanyalah pada dirimu sendiri. Cobalah untuk bertanya pada diri kita sendiri 

tentang mana kira-kira pelajaran yang sukar dan mana yang merupakan 

pelajaran yang mudah. Untuk pelajaran yang kita anggap sukar lebih baik 

pelajari terlebih dahulu dan buatlah porsi belajar yang lebih lama pada 

pelajaran yang kita anggap sukar agar bisa memahami pelajaran tersebut 

 Ulangi pelajaran yang kita dapat di kelas. Hal ini dilakukan agar pelajaran 

yang kita dapat tidak cepat hilang atau kita lupakan 

 Jangan membuang-buang waktu luang. Manfaatkan waktu luang yang kita 

miliki dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah kita sia-siakan 
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A. JUDUL LAYANAN : Bertanggungjawab 

B. JENIS LAYANAN : Bimbingan Kelompok (BKp) 

C. FUNGSI LAYANAN : Fungsi Pemahaman dan Pengembangan 

D. BIDANG LAYANAN : Belajar 

E. TUJUAN LAYANAN : Menumbuhkan sikap bertanggungjawab 

pada anak 

F. MATERI LAYANAN : Terlampir 

G. ALOKASI WAKTU : 45 menit 

H. METODE : Diskusi 

I. 

 

KEGIATAN LAYANAN : Tahap I : Pembentukan 

43. Salam pembuka 

44. Rapport 

45. Menjelaskan pengertian dan tujuan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

46. Menjelaskan cara, asas, dan 

pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

(BKp) 

47. Saling memperkenalkan dan 

mengungkapkan diri 

48. Permainan 

penghangatan/pengakraban 

Tahap II : Peralihan 

22. Menjelaskan tahap yang akan 

ditempuh selanjutnya 
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23. Menanyakan kesiapan anggota 

24. Membahas suasana yang terjadi 

Tahap III : Kegiatan 

22. Mengemukakan topik yang akan 

dibahas 

23. Membahas topik 

24. Kegiatan selingan 

Tahap IV : Pengakhiran 

36. Mengakhiri kegiatan Bimbingan 

Kelompok  

37. Mengemukakan kesan dan hasil 

kegiatan Bimbingan Kelompok 

(BKp) 

38. Membahas kegiatan lanjutan 

39. Mengemukakan pesan dan harapan 

40. Penutup  

J. PENILAIAN HASIL 

LAYANAN 

: Proses: 

29. Apakah tujuan Bimbingan Kelompok 

(BKp) tercapai? 

30. Bagaimanakah keterlibatan/partisipasi 

siswa saat mengikuti Bimbingan 

Kelompok (BKp)? 

31. Bagaimana pemahaman siswa terhadap 

masalah yang dibahas? 

32. Bagaimana kesan siswa terhadap 

kegiatan Bimbingan Kelompok (BKp)? 

Hasil: 

 Laiseg 

22. Pemahaman baru apa yang didapat oleh 

siswa? 

23. Adakah perasaan positif yang diperoleh 
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siswa? 

24. Adakah tindakan baru yang akan 

dilakukan siswa setelah diberikan 

layanan? 

K. SUMBER LAYANAN  http://www.tipsh4re.com/2012/09/tips-

agar-sikecil-bisa-merawat.html diunduh 

pada 24 Juli 2013 

Semarang ,      November 2013  

      Perencana Kegiatan Layanan, 

 

      Amalia Cahya Setiani 

      NIM. 1301409037 

 

  

http://www.tipsh4re.com/2012/09/tips-agar-sikecil-bisa-merawat.html
http://www.tipsh4re.com/2012/09/tips-agar-sikecil-bisa-merawat.html
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Membantu Anak Mengembangkan Sikap Bertanggung Jawab 

Sebagai seorang pelajar tentu kita harus berlatih untuk dapat bertanggung 

jawab terutama dalam hal menjaga barang-barang pribadi. Ada beberapa hal yang 

perlu dilakukan  agar peralatann belajar kita dalam kondisi baik dan menjaga agar 

tidak mudah hilang 

1. Pertama yang harus dilakukan yaitu selalu membiasankan memberi label 

nama dan ciri pada setiap perlengkapan sekolah. Memberi label dan ciri pada 

alat sekolah cara agar tidak tertukar dengan barang milik teman ketika buku 

dikumpulkan ke guru sehingga pak guru atau bu guru mudah untuk 

mengetahui barang milik masing masing anak dan jika hilang atau tertinggal 

kemudian ditemukan oleh temannya siteman bisa memudahkan untuk 

mengembalikan. 

2. Memberikan label nama pelajaran dan sampul pada buku paket dan buku 

tulisnya dengan sampul plastik supaya ketika hujan tidak basah sehingga buku 

tidak rusak dan buku selalu rapih. 

3. Selalu cek perlengkapan sekolah kita pada malam hari ketika belajar malam, 

buatlah jadwal pelajaran sesuai dengan pelajaran jangan sampai ada buku dan 

perlengkapan yang tertinggal. 

4. Siapakan buku pelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing supaya 

tulisannya tidak campur-campur dan mudah untuk belajar karena sesuai 

pelajaran. 

5. Siapakan juga buku khusus untuk campuran untuk mengantisipasi jika 

ternyata terjadi kesalahan dalam jadwal atau ada perubahan jadwal sehingga 

kita bisa sementara mencatat dibuku campuran kemudian disalin kembali pada 

malam hari. 
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A. JUDUL LAYANAN : Bertanggungjawab 

B. JENIS LAYANAN : Bimbingan Kelompok (BKp) 

C. FUNGSI LAYANAN : Fungsi Pemahaman dan Pengembangan 

D. BIDANG LAYANAN : Belajar 

E. TUJUAN LAYANAN : Menumbuhkan sikap bertanggungjawab pada anak 

F. MATERI LAYANAN : Terlampir 

G. ALOKASI WAKTU : 45 menit 

H. METODE : Diskusi 

I. 

 

KEGIATAN LAYANAN : Tahap I : Pembentukan 

49. Salam pembuka 

50. Rapport 

51. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan 

Kelompok (BKp) 

52. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

53. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri 

54. Permainan penghangatan/pengakraban 

Tahap II : Peralihan 

25. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh 

selanjutnya 

26. Menanyakan kesiapan anggota 

27. Membahas suasana yang terjadi 

Tahap III : Kegiatan 

25. Mengemukakan topik yang akan dibahas 
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26. Membahas topik 

27. Kegiatan selingan 

Tahap IV : Pengakhiran 

41. Mengakhiri kegiatan Bimbingan Kelompok  

42. Mengemukakan kesan dan hasil kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

43. Membahas kegiatan lanjutan 

44. Mengemukakan pesan dan harapan 

45. Penutup  

J. PENILAIAN HASIL 

LAYANAN 

: Proses: 

33. Apakah tujuan Bimbingan Kelompok (BKp) 

tercapai? 

34. Bagaimanakah keterlibatan/partisipasi siswa saat 

mengikuti Bimbingan Kelompok (BKp)? 

35. Bagaimana pemahaman siswa terhadap masalah 

yang dibahas? 

36. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp)? 

Hasil: 

 Laiseg 

25. Pemahaman baru apa yang didapat oleh siswa? 

26. Adakah perasaan positif yang diperoleh siswa? 

27. Adakah tindakan baru yang akan dilakukan siswa 

setelah diberikan layanan? 

K. SUMBER LAYANAN  http://www.tipsh4re.com/2012/09/tips-agar-sikecil-

bisa-merawat.html diunduh pada 24 Juli 2013 

Semarang ,      November 2013  

      Perencana Kegiatan Layanan, 

      Amalia Cahya Setiani 

      NIM. 1301409037 

 

http://www.tipsh4re.com/2012/09/tips-agar-sikecil-bisa-merawat.html
http://www.tipsh4re.com/2012/09/tips-agar-sikecil-bisa-merawat.html
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Membantu Anak Mengembangkan Sikap Bertanggung Jawab 

Sebagai seorang pelajar tentu kita harus berlatih untuk dapat bertanggung 

jawab terutama dalam hal menjaga barang-barang pribadi. Ada beberapa hal yang 

perlu dilakukan  agar peralatann belajar kita dalam kondisi baik dan menjaga agar 

tidak mudah hilang 

6. Pertama yang harus dilakukan yaitu selalu membiasankan memberi label 

nama dan ciri pada setiap perlengkapan sekolah. Memberi label dan ciri pada 

alat sekolah cara agar tidak tertukar dengan barang milik teman ketika buku 

dikumpulkan ke guru sehingga pak guru atau bu guru mudah untuk 

mengetahui barang milik masing masing anak dan jika hilang atau tertinggal 

kemudian ditemukan oleh temannya siteman bisa memudahkan untuk 

mengembalikan. 

7. Memberikan label nama pelajaran dan sampul pada buku paket dan buku 

tulisnya dengan sampul plastik supaya ketika hujan tidak basah sehingga buku 

tidak rusak dan buku selalu rapih. 

8. Selalu cek perlengkapan sekolah kita pada malam hari ketika belajar malam, 

buatlah jadwal pelajaran sesuai dengan pelajaran jangan sampai ada buku dan 

perlengkapan yang tertinggal. 

9. Siapakan buku pelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing supaya 

tulisannya tidak campur-campur dan mudah untuk belajar karena sesuai 

pelajaran. 

10. Siapakan juga buku khusus untuk campuran untuk mengantisipasi jika 

ternyata terjadi kesalahan dalam jadwal atau ada perubahan jadwal sehingga 

kita bisa sementara mencatat dibuku campuran kemudian disalin kembali pada 

malam hari. 
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A. JUDUL LAYANAN : Lingkungan belajar yang nyaman 

B. JENIS LAYANAN : Bimbingan Kelompok (BKp) 

C. FUNGSI LAYANAN : Fungsi Pemahaman dan Pengembangan 

D. BIDANG LAYANAN : Belajar 

E. TUJUAN LAYANAN : Meningkatkan konsentrasi belajar dengan 

memanfaatkan lingkungan belajar yang nyaman 

F. MATERI LAYANAN : Terlampir 

G. ALOKASI WAKTU : 45 menit 

H. METODE : Diskusi 

I. 

 

KEGIATAN LAYANAN : Tahap I : Pembentukan 

55. Salam pembuka 

56. Rapport 

57. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan 

Kelompok (BKp) 

58. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

59. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri 

60. Permainan penghangatan/pengakraban 

Tahap II : Peralihan 

28. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh 

selanjutnya 

29. Menanyakan kesiapan anggota 

30. Membahas suasana yang terjadi 

Tahap III : Kegiatan 
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28. Mengemukakan topik yang akan dibahas 

29. Membahas topik 

30. Kegiatan selingan 

Tahap IV : Pengakhiran 

46. Mengakhiri kegiatan Bimbingan Kelompok  

47. Mengemukakan kesan dan hasil kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp) 

48. Membahas kegiatan lanjutan 

49. Mengemukakan pesan dan harapan 

50. Penutup  

J. PENILAIAN HASIL 

LAYANAN 

: Proses: 

37. Apakah tujuan Bimbingan Kelompok (BKp) 

tercapai? 

38. Bagaimanakah keterlibatan/partisipasi siswa saat 

mengikuti Bimbingan Kelompok (BKp)? 

39. Bagaimana pemahaman siswa terhadap masalah 

yang dibahas? 

40. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan 

Bimbingan Kelompok (BKp)? 

Hasil: 

 Laiseg 

28. Pemahaman baru apa yang didapat oleh siswa? 

29. Adakah perasaan positif yang diperoleh siswa? 

30. Adakah tindakan baru yang akan dilakukan siswa 

setelah diberikan layanan? 

K. SUMBER LAYANAN  http://un2kmu.wordpress.com/2010/03/11/lingkungan-

sekolah-yang-nyaman-memacu-siswa-untuk-berprestasi/ 

diunduh pada 24 Juli 2013 

 

 

http://un2kmu.wordpress.com/2010/03/11/lingkungan-sekolah-yang-nyaman-memacu-siswa-untuk-berprestasi/
http://un2kmu.wordpress.com/2010/03/11/lingkungan-sekolah-yang-nyaman-memacu-siswa-untuk-berprestasi/
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Semarang ,      November 2013  

      Perencana Kegiatan Layanan, 

 

 

       Amalia Cahya Setiani 

       NIM. 1301409037 
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Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman 

Bagi para siswa, tentunya kegiatan belajar mengajar memerlukan 

lingkungan pekarangan sekolah yang nyaman, bersih, dan cukup pepohonan. 

Tidak itu saja, bagi para siswa di tingkat Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak, 

lingkungan dengan taman bermain yang tercukupi akan membuat tumbuh 

kembang anak menjadi baik dan menyenangkan. Bagaimana mengatur lingkungan 

fisik agar menjadi tempat yang kondusif bagi siswa. 

1. Pengaturan ruang kelas. Aturlah ruang kelas sehingga ruang kelas menjadi 

nyaman. Ruang kelas harus memiliki jendela dan ventilasi yang cukup 

sehingga terjadi pergantian udara secara bebas. Atur meja-kursi guru di tempat 

yang baik dan dapat memandang ke seluruh ruang kelas. Atur meja-kursi 

siswa agar tidak berdesak-desakan, sesuaikan jumlah meja-kursi dengan 

kapasitas ruang. Keluarkan perabot yang sudah tidak difungsikan lagi supaya 

tidak mengotori ruangan. 

2. Menjaga kebersihan kelas. Kelas harus dijaga kebersihannya oleh semua 

warga kelas. Sediakan tempat sampah di luar kelas. Secara berkala ajak siswa 

untuk membersihkan kelas secara bersama-sama. 

3. Pengaturan dinding kelas. Aturlah dinding kelas sehingga sedap dipandang. 

Jangan biarkan dinding kelas kosong, tetapi isi dengan berbagai sumber 

belajar, media, kata-kata mutiara, dan hasil-hasil karya siswa. Dinding kelas 

yang baik adalah bukan dinding kelas yang bersih tanpa tempelan tetapi 

dinding kelas yang bermanfaat sebagai sumber belajar.  

4. Atur meja dan kursi siswa dengan formasi yang berubah-ubah, paling 

tidak setiap 2 hari sekali. Perubahan formasi meja dan kursi siswa ini akan 

mempengaruhi pola interaksi antara guru dengan siswa maupun antara siswa 

dengan siswa lainnya. Dengan perubahan seperti ini maka siswa tidak akan 

merasa bosan di kelas. 

5. Buatlah aturan, tata tertib, etika, yang disepakati oleh semua siswa. 

Aturan yang dibuat secara demokratis ini menjadi bagian yang mengikat dan 

memberi keuntungan kepada semua warga kelas 
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6. Lingkungan sekitar sekolah yang mendukung 

SD N 2 Karangcegak berada di lingkungan yang sangat sejuk, tidak ada polusi 

yang mengganggu, pemandangan dan sawah-sawah yang indah menjadikan 

suasana  belajar terasa sangat nyaman. Oleh karena itu siswa-siswa disini 

beruntung dapat menikmati kenyamanan tersebut, dan belajar dengan serius 

dengan menikmati suasana belajar yang nyaman. 
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PENILAIAN HASIL 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

Hari, Tanggal Layanan : 

…………………………………………………………. 

Jenis Layanan   : Bimbingan Kelompok 

Pemberi Layanan   : Amalia Cahya Setiani 

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, manfaat apa yang Anda peroleh? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….. 

b. Apabila tidak, manfaat lain apa yang Anda peroleh? 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….. 

6. Tanggapan, saran, pesan atau harapan apa yang Anda sampaikan kepada 

pemberi layanan? 

RAHASIA 

LAISEG 
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………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………… 

    

       Siswa, 

 

 

 

     

 ………………………………. 
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Lampiran 15 

PROSES PEMBERIAN TREATMENT 

Adapun hasil pengamatan para anggota kelompok yang mempunyai 

kategori tingkat konsentrasi belajar yang sedang, rendah, dan sangat rendah. 

Selama proses pelaksanaan treatment melalui layanan bimbingan kelompok yang 

dilakukan oleh peneliti dapat dijelaskan yang diantaranya: 

1. Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pertama kali dilakukan pada 

hari Sabtu, 2 November 2013 pukul 10.30-11.15 WIB bertempat di Ruang Kelas 

VI SD N 2 Karangcegak. Anggota kelompok yang telah ditentukan berjumlah 12 

siswa yaitu AS, AY, EW, EYH. IS, IHY, IN, KNI, MF, MY, MG, dan SB. 

Uraian pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada tiap tahap 

pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

A. Tahap pembentukan 

Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam, doa dan ucapan 

terimakasih atas kesediaan anggota kelompok mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. Pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok apakah 

diantara mereka ada yang mengetahui apa dan bagaimana bimbingan kelompok 

dan ternyata mereka menjawab bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui apa 

itu bimbingan kelompok. Kemudian pemimpin kelompok menjelaskan tentang 
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pengertian, tujuan, fungsi, asas dan cara pelaksanaan dari kegiatan bimbingan 

kelompok serta mengadakan kontrak waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggota 

kelompok dan disepakati 45 menit. 

Kesan pertama para anggota kelompok terlihat masih sangat malu dan 

diam sehingga untuk menghangatkan suasana dan mengakarabkan sesama 

anggota kelompok serta pemimpin kelompok maka diadakan permainan “Tepuk 

Nama”. Tujuan dari permainan ini adalah untuk memperkenalkan masing-masing 

anggota kelompok dan pemipin kelompok. 

B. Tahap Peralihan 

Pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara singkat mengenai cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok dan mengharapkan semua anggota kelompok 

dapat aktif dan terbuka, serta jika mereka ingin mengemukakan pendapat 

diharapkan untuk mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Pemimpin 

kelompok juga menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memulai kegiatan. 

Anggota kelompok mengungkapkan siap dan tahap kegiatan pun dapat dimulai. 

C. Tahap Kegiatan 

Pemimpin kelompok menyampaikan bahwa topik-topik yang akan dibahas 

selama delapan kali pertemuan adalah topik yang berkitan dengan peningkatan 

konsentrasi belajar yaitu minat belajar, belajar yang menyenangkan, menghargai 

dan menghormati orang lain, motivasi belajar, semangat belajar dan mengerjakan 
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tugas, menghindari malas belajar dan mencintai mata pelajaran, 

bertanggungjawab dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. 

Topik pertama yang dibahas pada pertemuan pertama adalah motivasi 

belajar. Pemimpin kelompok mengawali pembahasan topik dengan menanyakan 

pemahaman anggota kelompok mengenai motivasi belajar. Akan tetapi anggota 

kelompok masih enggan mengemukakan pendapat, mereka hanya menggeleng-

gelengkan kepala dan ada beberapa yang menjawab “tidak tahu” dengan raut 

wajah malu-malu. Kemudian untuk memancing anggota kelompok untuk berani 

berpendapat pemimpin kelompok menjelaskan sedikit contoh tentang kebiasaan 

belajar. Setelah itu pemimpin kelompok kembali menanyakan tentang motivasi 

belajar, MY menjawab “keinginan belajar” dan pemimpin kelompok 

membenarkan jawaban tersebut sedangkan yang lain tetap diam. 

Selanjutnya pemimpin kelompok menanyakan tentang bagaimana cara 

untuk menumbuhkan motivasi belajar. EYH menjawab “harus punya cita-cita” 

dan SB menjawab “tidak malas belajar”. Kemudian pemimpin kelompok kembali 

menjelaskan mengenai apa itu motivasi belajar dan bagaimna cara meningkatkan 

motivasi belajar dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka. Nampaknya 

pada kegiatan pertama bimbingan kelompok belum berjalan dengan baik karena 

hanya ada beberapa anggota kelompok yang mau berpendapat, tetapi setidaknya 

para anggota kelompok sudah memahami topik yang telah dibahas.  

 

 



 
 

 

 

186 

D. Tahap Pengakhiran 

Pemimpin kelompok melakukan evaluasi dengan menanyakan kesan-

kesan anggota kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok. Kesan-kesan 

tersebut berkaitan dengan pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas, perasaan anggota kelompok dalam mengikuti layanan bimbingan 

kelompok dan hal-hal apa yang akan dilakukan setelah membahs topik tersebut. 

Semua anggota kelompok menjawab mereka senang dapat mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dan mendapat pengetahuan baru berkaitan dengan motivasi 

belajar dan cara menumbuhkannya. 

Sebelum menutup pertemuan pertama, pemimpin kelompok 

menyampaikan jadwal kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dan 

mengucapkan terimakasih atas kesediaan dan perhatian yang diberikan anggota 

kelompok dalam mengikuti layanan ini. Pemimpin kelompok menutup kegiatan 

dengan doa dan salam. 

Kesimpulan dari pertemuan pertama adalah kegiatan layanan bimbingan 

kelompok berjalan cukup baik, dinamika kelompok mulai muncul pada saat 

permainan dan sebenarnya mereka begitu antusias mengikutinya hanya saja 

mereka masih enggan mengungkapkan pendapatnya. Hanya ada beberapa anggota 

yang cukup aktif dalam menyampaikan pendapat atas kesadaran sendiri yaitu MY, 

EYH, dan SB, sebagian besar anggota kelompok masih malu untuk berbicara dan 

lebih banyak diam sehingga hanya berbicara ketika ditunjuk saja. Ada pula 
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beberapa siswa yang berani berbicara namun isi pembicaraan tidak berkaitan 

dengan topik yang dibahas dan cenderung mengejek anggota lain. 

2. Pertemuan Kedua 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kedua dilakukan pada hari 

Senin, 4 November 2013 pukul 11.30-12.00 WIB bertempat di Ruang Kelas VI 

SD N 2 Karangcegak. Uraian pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada tiap 

tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

A. Tahap pembentukan 

Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam, doa dan ucapan 

terimakasih atas kesediaan anggota kelompok mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. Pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok apakah 

mereka masih mengingat bimbingan kelompok yang telah dilakukan sebelumnya. 

Ternyata mereka mejawab bahwa mereka lupa dengan pengertian kelompok dan 

cara pelaksanaannya. Kemudian pemimpin kelompok menjelaskan tentang 

pengertian, tujuan, fungsi, asas dan cara pelaksanaan dari kegiatan bimbingan 

kelompok serta mengadakan kontrak waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggota 

kelompok. 

Untuk menghangatkan suasana dan mengakarabkan sesama anggota 

kelompok serta pemimpin kelompok maka diadakan permainan “sekali bermain, 

dua lagu terlampaui”. Tujuan dari permainan ini adalah untuk melatih konsentrasi 
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siswa ketika mereka harus menyanyi berhadap-hadapan dengan temannya dengan 

lagu yang berbeda. 

B. Tahap Peralihan 

Pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara singkat mengenai cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok dan mengharapkan semua anggota kelompok 

dapat aktif dan terbuka, serta jika mereka ingin mengemukakan pendapat 

diharapkan untuk mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Pemimpin 

kelompok juga menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memulai kegiatan. 

Anggota kelompok mengungkapkan siap dan tahap kegiatan pun dapat dimulai. 

C. Tahap Kegiatan 

Topik yang dibahas pada pertemuan kedua adalah belajar yang 

menyenangkan. Pemimpin kelompok mengawali pembahasan topik dengan 

menanyakan pemahaman anggota kelompok mengenai cara belajar yang 

menyenangkan, tetapi mereka hanya menggelengkan kepala dan menjawab tidak 

tahu. Kemudian pemimpin kelompok menanyakan tentang pengertian belajar, 

mereka menjawab dengan cara berbisik-bisik dengan temannya dan belum berani  

mengangkat tangan kanan untuk berbendapat. Hingga pada akhirnya MF 

menjawab “supaya pintar”, pemimin kelompok membenarkan jawaban dan 

menjelaska pengertian belajar. Setelah itu pemimpin kelompok menanyakan 

tentang belajar yang menyenangkan, MF menjawab “belajar sambil bermain, IHY 

menjawab “belajar yang asik”. Setelah itu pemimpin kelompok menjelaskan 

tentang cara-cara belajar yang menyenangkan, dan hampir semua anggota 
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kelompok sangat menyukai belajar kelompok. Sesudah membahas topik belajar 

menyenangkan, pemimpin kelompok memberikan selingan berupa permainan 

“tebak bagian wajah” agar mereka tidak merasa jenuh. 

D. Tahap Pengakhiran 

Pemimpin kelompok melakukan evaluasi dengan menanyakan kesan-

kesan anggota kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok. Kesan-kesan 

tersebut berkaitan dengan pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas, perasaan anggota kelompok dalam mengikuti layanan bimbingan 

kelompok dan hal-hal apa yang akan dilakukan setelah membahas topik tersebut. 

Semua anggota kelompok menjawab mereka senang dapat mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dan lebih mengetahui tentang cara-cara belajar yang baik 

dan menyenangkan. Sebelum menutup pertemuan kedua, pemimpin kelompok 

menyampaikan jadwal kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dan 

mengucapkan terimakasih atas kesediaan dan perhatian yang diberikan anggota 

kelompok dalam mengikuti layanan ini. Pemimpin kelompok menutup kegiatan 

dengan doa dan salam. 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pertemuan kedua yaitu para anggota 

sudah sedikit menunjukkan tanda-tanda keberanian mereka untuk berpendapat. 

Hanya saja mereka masih enggan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum 

menjawab. Anggota kelompok juga masih senang berbisik-bisik ketika ditanya 

oleh pemimpin kelompok, namun hal ini jauh lebih baik dari pertemuan pertama 
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dimana mereka hanya diam dan menggelengkan kepala ketika pemimpin 

kelompok menanyakan topik yang dibahas. 

3. Pertemuan Ketiga 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ketiga dilakukan pada hari 

Kamis, 7 November 2013 pukul 12.30-13.15 WIB bertempat di Ruang Kelas VI 

SD N 2 Karangcegak. Uraian pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada tiap 

tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

A. Tahap pembentukan 

Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam, doa dan ucapan 

terimakasih atas kesediaan anggota kelompok mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. Pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok tentang 

bimbingan kelompok, yang telah dilakukan sebelumnya. Ternyata ada sebagian 

yang masih memahami dan ada sebagian kecil yang menggelengkan kepala. 

Kemudian pemimpin kelompok menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi, 

asas dan cara pelaksanaan dari kegiatan bimbingan kelompok serta mengadakan 

kontrak waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggota kelompok dan disepakati 45 

menit. 

Untuk menghangatkan suasana dan mengakarabkan sesama anggota 

kelompok serta pemimpin kelompok maka diadakan permainan “gajah dan 

semut”. Tujuan dari permainan ini adalah untuk melatih konsentrasi siswa ketika 

pemimpin kelompok mengatakan gajah maka mereka harus menjawab besar, 
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dengan tangan membentuk lingkaran kecil. Dan  ketika pemimpin kelompok 

mengatakan semut maka mereka harus menjawab kecil, dengan tangan 

membentuk lingkaran besar. 

B. Tahap Peralihan 

Pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara singkat mengenai cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok dan mengharapkan semua anggota kelompok 

dapat aktif dan terbuka, serta jika mereka ingin mengemukakan pendapat 

diharapkan untuk mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Pemimpin 

kelompok juga menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memulai kegiatan. 

Anggota kelompok mengungkapkan siap dan tahap kegiatan pun dapat dimulai. 

C. Tahap Kegiatan 

Topik yang dibahas pada pertemuan ketiga adalah menghargai dan 

menghormati orang lain. Pemimpin kelompok menanyakan maksud dari 

menghargai dan menghormati orang lain. SB menjawab “bersedekah kepada 

orang lain”, IS menjawab “hormat seperti upacara”, IHY menjawab “nurut sama 

orang tua”, dan MF menjawab “tidak membantah perintah orang tua”, dan 

seterusnya. Setelah itu pemimpin kelompok menjelaskan cara-cara menghargai 

dan menghormati orang lain. Pada saat pemahasan topik di pertemuan ketiga. 

Anggota kelompok sudah mulai aktif berpendapat, walaupun ada beberapa yang 

jawabannya menyimpang dari topik yang dibahas. Mereka juga tidak berbicara 

sendiri ketika pemimpin kelompok sedang memberikan penjelasan tentang topik 

yang dibahas. 
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D. Tahap Pengakhiran 

Pemimpin kelompok melakukan evaluasi dengan menanyakan kesan-

kesan anggota kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok. Kesan-kesan 

tersebut berkaitan dengan pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas, perasaan anggota kelompok dalam mengikuti layanan bimbingan 

kelompok dan hal-hal apa yang akan dilakukan setelah membahas topik tersebut. 

Semua anggota kelompok menjawab mereka senang dapat mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dan mendapat pengetahuan baru berkaitan dengan cara 

menghargai dan menghormati orang lain. 

Sebelum menutup pertemuan ketiga, pemimpin kelompok menyampaikan 

jadwal kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dan mengucapkan terimakasih 

atas kesediaan dan perhatian yang diberikan anggota kelompok dalam mengikuti 

layanan ini. Pemimpin kelompok menutup kegiatan dengan doa dan salam. 

Kesimpulan dari pertemuan ketiga adalah siswa sudah berani berpendapat 

ketika pemimpin kelompok menanyakan sesuatu hal, walaupun terkadang 

jawaban anggota kelompok tidak sesuai harapan. Ada beberapa anggota kelompok 

seperti IB dan SB yang berpendapatnya tidak sesuai dengan topik yang telah 

dibahas. 
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4. Pertemuan Keempat 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok keempat dilakukan pada hari 

Senin, 11 November 2013 pukul 12.30-13.15 WIB bertempat di Ruang Kelas VI 

SD N 2 Karangcegak. Uraian pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada tiap 

tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

A. Tahap pembentukan 

Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam, doa dan ucapan 

terimakasih atas kesediaan anggota kelompok mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. Kemudian pemimpin kelompok menjelaskan kembali tentang 

pengertian, tujuan, fungsi, asas dan cara pelaksanaan dari kegiatan bimbingan 

kelompok serta mengadakan kontrak waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggota 

kelompok dan disepakati 45 menit. 

Untuk menghangatkan suasana dan mengakarabkan sesama anggota 

kelompok serta pemimpin kelompok maka diadakan permainan “tepuk setan”. 

Tujuan dari permainan ini adalah agar anggota kelompok berkonsentrasi, ketika 

pemimpin kelompok mengatakan tepuk satu maka mereka melakukan satu kali 

tepukan dan seterusnya. Dan apabila pemimpin kelompok mengataka tepuk setan, 

maka anggota kelompok tidak boleh ada yang bertepuk. 

 

 

 



 
 

 

 

194 

B. Tahap Peralihan 

Pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara singkat mengenai cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok dan mengharapkan semua anggota kelompok 

dapat aktif dan terbuka, serta jika mereka ingin mengemukakan pendapat 

diharapkan untuk mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Pemimpin 

kelompok juga menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memulai kegiatan. 

Anggota kelompok mengungkapkan siap dan tahap kegiatan pun dapat dimulai. 

C. Tahap Kegiatan 

Topik yang dibahas pada pertemuan keempat adalah minat belajar. 

Terlebih dahulu pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok 

berkaitan dengan minat belajar dan ternyata mereka semua tidak ada yang tahu 

tentang pengertian minat belajar. Kemudian pemimpin kelompok menjelaskan 

tentang pengertian minat belajar, dan sebelum menjelaskan tentang cara 

menumbuhkan minat belajar pemimpin kelompok menanyakannya kepada 

anggota kelompok. AY menjawab “membaca setiap hari, EW menjawab “tidak 

bolos sekolah”, MY menjawab “punya teman yang banyak”, KNI menjawab 

“berpikir yang baik-baik”, dan seterusnya. Setelah para anggota kelompok 

memaparkan cara-cara menumbuhkan minat belajar, selanjutnya pemimpin 

kelompok menjelaskan dengan contoh-contohnya tentang topik yang dibahas 

tersebut. Setelah semuanya jelas, pemimpin kelompok meminta AS dan IS untuk 

menyimpulkan materi yang telah dibahas. 
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D. Tahap Pengakhiran 

Pemimpin kelompok melakukan evaluasi dengan menanyakan kesan-

kesan anggota kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok. Kesan-kesan 

tersebut berkaitan dengan pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas, perasaan anggota kelompok dalam mengikuti layanan bimbingan 

kelompok dan hal-hal apa yang akan dilakukan setelah membahas topik tersebut. 

Semua anggota kelompok menjawab mereka senang dapat mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dan mengetahui cara-cara menumbuhkan dengan minat 

belajar. 

Sebelum menutup pertemuan keempat, pemimpin kelompok 

menyampaikan jadwal kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dan 

mengucapkan terimakasih atas kesediaan dan perhatian yang diberikan anggota 

kelompok dalam mengikuti layanan ini. Pemimpin kelompok menutup kegiatan 

dengan doa dan salam. 

Kesimpulan dari pertemuan keempat adalah anggota kelompok sudah 

berani mengungkapkan pendapatnya, walaupun pada awal kegiatan mereka tidak 

mengetahui maksud dari minat belajar. Pertemuan kali ini menunjukkan adanya 

perubahan, dari anggota kelompok yang semula belum berani berpendapat kini 

mereka sudah tidak ragu lagi untuk mengemukakan pendapatnya. Anggota 

kelompok tersebut yaitu AY, EW, dan KNI. 
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5. Pertemuan Kelima 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kelima dilakukan pada hari 

Kamis, 14 November 2013 pukul 12.30-13.15 WIB bertempat di Ruang Kelas VI 

SD N 2 Karangcegak. Uraian pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada tiap 

taap pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

A. Tahap pembentukan 

Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam, doa dan ucapan 

terimakasih atas kesediaan anggota kelompok mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. Pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok apakah 

mereka sudah paham dengan bimbingan kelompok, dan mereka menjawab bahwa 

mereka sudah memahaminya. Walaupun mereka mengaku sudah memahami, 

namun  pemimpin kelompok kembali menjelaskan tentang pengertian, tujuan, 

fungsi, asas dan cara pelaksanaan dari kegiatan bimbingan kelompok serta 

mengadakan kontrak waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggota kelompok dan 

disepakati 45 menit. 

Untuk menghangatkan suasana dan mengakarabkan sesama anggota 

kelompok serta pemimpin kelompok maka diadakan permainan “1 2 3 Dorrr”. 

Tujuan dari permainan ini adalah agar anggota kelompok berkonsentrasi, ketika 

mereka harus berhitung secara urut lalu pada bilangan kelipatan tertentu mereka 

harus mengatakan dorrr. Misalnya pada bilangan kelipatan 3, maka yang harus 

mengucapkan dorrr ialah anggota kelompok dengan urutan 3,6,9,12, dan 

seterusnya. 
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B. Tahap Peralihan 

Pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara singkat mengenai cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok dan mengharapkan semua anggota kelompok 

dapat aktif dan terbuka, serta jika mereka ingin mengemukakan pendapat 

diharapkan untuk mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Pemimpin 

kelompok juga menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memulai kegiatan. 

Anggota kelompok mengungkapkan siap dan tahap kegiatan pun dapat dimulai. 

C. Tahap Kegiatan 

Topik yang dibahas pada pertemuan kelima adalah semangat belajar dan 

mengerjakan tugas. Pemimpin kelompok menanyakan kepada anggota kelompok 

mengenai semangat belajar. Banyak anggota yang menjawabnya, seperti MG 

menjawab “senang belajar”, MY menjawab “tidak malas belajar”, IN menjawab 

“punya keinginan belajar”, IS menjawab “tidak sedih ketika pelajaran di sekolah”. 

Pemimpin kelompok membenarkan semua jawaban-jawaban anggota kelompok 

dan menjelaskan pengertian semangat belajar. Kemudian pemimpin kelompok 

bertanya lagi mengenai cara-cara menumbuhkan semangat belajar, MY menjawab 

“tidak mengantuk di kelas”, EYH menjawab “belajar dengan sungguh-sungguh”, 

KNI menjawab “punya teman banyak”. Setelah mereka menjawab, pemimpin 

kelompok menjelaskan tentang cara menumbuhkan semangat belajar siswa dan 

mereka memahaminya. 

Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara menghilangkan rasa malas 

mengerjakan tugas. MY berpendapat bahwa caranya yaitu “belajar tepat waktu”, 
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menurut IS dengan cara “jalan-jalan”, menurut SB dengan cara “tidur tepat 

waktu”, dan sebagainya. Setelah itu pemimpin kelompok memberikan pengertian 

tentang cara-cara menghilangkan rasa malas mengerjakan tugas seperti membuat 

jadwal belajar, belajar tepat waktu, menyadari kekurangan diri sendiri, 

mempelajari materi yang telah dijelaskan guru, dan memanfaatkan waktu sebaik-

baiknya untuk belajar. 

Pada pertemuan kali ini anggota kelompok sangat antusias karena 

sebenarnya banyak dari mereka yang malas mengerjakan tugas, mereka juga 

saling menyindir satu sama lain. Menurut mereka pembahasan topik ini lebih 

menarik dari sebelumnya, mereka juga tidak canggung lagi untuk berpendapat. 

D. Tahap Pengakhiran 

Pemimpin kelompok melakukan evaluasi dengan menanyakan kesan-

kesan anggota kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok. Kesan-kesan 

tersebut berkaitan dengan pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas, perasaan anggota kelompok dalam mengikuti layanan bimbingan 

kelompok dan hal-hal apa yang akan dilakukan setelah membahas topik tersebut. 

Semua anggota kelompok menjawab mereka sangat senang dapat mengikuti 

layanan bimbingan kelompok dan mendapat pengetahuan baru berkaitan dengan 

upaya menumbuhkan semangat belajar dan mengerjakan tugas. 

Sebelum menutup pertemuan kelima, pemimpin kelompok menyampaikan 

jadwal kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dan mengucapkan terimakasih 
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atas kesediaan dan perhatian yang diberikan anggota kelompok dalam mengikuti 

layanan ini. Pemimpin kelompok menutup kegiatan dengan doa dan salam. 

Kesimpulan dari pertemuan kelima adalah para anggota kelompok sangat 

antusias membahas topik menumbuhkan semangat belajar dan mengerjakan tugas. 

Mereka juga mempunyai keinginan besar untuk menghilangkan rasa malas 

mengerjakan tugas yang sering mereka alami. 

6. Pertemuan Keenam 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok keenam dilakukan pada hari 

Senin, 18 November 2013 pukul 12.30-13.15 WIB bertempat di Ruang Kelas VI 

SD N 2 Karangcegak. Uraian pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada tiap 

tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

A. Tahap pembentukan 

Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam, doa dan ucapan 

terimakasih atas kesediaan anggota kelompok mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. Walaupun anggota kelompok sudah memahami pelaksanaan layanan 

bimingan kelompok, namun pemimpin kelompok menjelaskan tentang pengertian, 

tujuan, fungsi, asas dan cara pelaksanaan dari kegiatan bimbingan kelompok serta 

mengadakan kontrak waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggota kelompok dan 

disepakati 45 menit. 

Untuk menghangatkan suasana dan mengakarabkan sesama anggota 

kelompok serta pemimpin kelompok maka diadakan permainan “jempol 
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kelingking”. Tujuan dari permainan ini adalah agar anggota kelompok 

berkonsentrasi, ketika mereka menggerakkan tangan ke arah kanan maka mereka 

harus mengacungkan jempol kanan dan kelingking kirinya. Sedangkan jika 

mereka menggerakkan tangan ke arah kiri maka mereka harus mengacungkan 

jempol kiri dan kelingking kanannya dan seterusnya.  

B. Tahap Peralihan 

Pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara singkat mengenai cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok dan mengharapkan semua anggota kelompok 

dapat aktif dan terbuka, serta jika mereka ingin mengemukakan pendapat 

diharapkan untuk mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Pemimpin 

kelompok juga menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memulai kegiatan. 

Anggota kelompok mengungkapkan siap dan tahap kegiatan pun dapat dimulai. 

C. Tahap Kegiatan 

Topik yang dibahas pada pertemuan keenam adalah menghindari malas 

belajar dan mencintai mata pelajaran. Pemimpin kelompok menanyakan kepada 

anggota kelompok mengenai cara mengindari malas belajar. SB menjawab 

“jangan kelamaan bermain”, MG menjawab “kalau malam jangan bermain”, IN 

menjawab “tidak nonton tv terus”, dan seterusnya. Setelah itu pemimpi kelompok 

menanyakan lagi tentang cara kita mencintai semua mata pelajaran. MF 

menjawab “suka sama gurunya”, EYH menjawab “tidak membantah perintah 

guru”, MY menjawab “meyadari bahwa semua maple itu penting”, dan 

sebagainya. Kemudian pemimpin kelompok meluruskan jawaban-jawaban dari 
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anggota kelompok dan menjelaskan tentang cara menghilangkan  menghindari 

malas belajar dan mencintai semua mata pelajaran. Ketika semua anggota 

kelompok sudah memaahami, pemimpin kelompok menunjuk MY untuk 

menyimpulkan topik yang telah dibahas. 

D. Tahap Pengakhiran 

Pemimpin kelompok melakukan evaluasi dengan menanyakan kesan-

kesan anggota kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok. Kesan-kesan 

tersebut berkaitan dengan pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas, perasaan anggota kelompok dalam mengikuti layanan bimbingan 

kelompok dan hal-hal apa yang akan dilakukan setelah membahas topik tersebut. 

Semua anggota kelompok menjawab mereka senang dapat mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dan mendapat pengetahuan baru berkaitan dengan cara 

menghindari malas belajar dan mencintai mata pelajaran. 

Sebelum menutup pertemuan keenam, pemimpin kelompok 

menyampaikan jadwal kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dan 

mengucapkan terimakasih atas kesediaan dan perhatian yang diberikan anggota 

kelompok dalam mengikuti layanan ini. Pemimpin kelompok menutup kegiatan 

dengan doa dan salam. 

Kesimpulan dari pertemuan keenam adalah semua anggota kelompok 

sudah merasa nyaman dengan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, 

sehingga mereka tidak malu lagi untuk berpendapat. Mereka juga sudah mampu 
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fokus untuk membahas suatu topik dan tidak berpendapat yang melenceng dari 

topik yang sedang dibahas. 

7. Pertemuan Ketujuh 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ketujuh dilakukan pada hari 

Kamis, 21 November 2013 pukul 12.30-13.15 WIB bertempat di Ruang Kelas VI 

SD N 2 Karangcegak. Uraian pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada tiap 

tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut : 

A. Tahap pembentukan 

Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam, doa dan ucapan 

terimakasih atas kesediaan anggota kelompok mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. Kemudian pemimpin kelompok menjelaskan tentang pengertian, 

tujuan, fungsi, asas dan cara pelaksanaan dari kegiatan bimbingan kelompok serta 

mengadakan kontrak waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggota kelompok dan 

disepakati 45 menit. 

Untuk menghangatkan suasana dan mengakarabkan sesama anggota 

kelompok serta pemimpin kelompok maka diadakan permainan “tes 3 menit”. 

Tujuan dari permainan ini adalah agar anggota kelompok berkonsentrasi dalam 

mengerjakan lembar soal yang sangat mudah untuk dikerjakan. Dibutuhkan 

konsentrasi yang penuh ketika mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

tersedia, terdapat pernyataanan yang mengecohkan. Seharusnya mereka hanya 
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mengerjakan soal nomer 2, namun karena mereka tergesa-gesa dan tidak teliti 

mereka menjawab semua soal. 

B. Tahap Peralihan 

Pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara singkat mengenai cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok dan mengharapkan semua anggota kelompok 

dapat aktif dan terbuka, serta jika mereka ingin mengemukakan pendapat 

diharapkan untuk mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Pemimpin 

kelompok juga menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memulai kegiatan. 

Anggota kelompok mengungkapkan siap dan tahap kegiatan pun dapat dimulai. 

C. Tahap Kegiatan 

Topik yang dibahas pada pertemuan ketujuh adalah bertanggungjawab. 

Pemimpin kelompok memulai dengan menanyakan cara kita bertanngungjawab 

pada diri sendiri dan orang lain terutama menjaga barang-barang milik pribadi, 

peralatan sekolah misalnya. IS menjawab “buku-bukunya diberi nama”, MY 

menjawab “kalau istirahat barang-barang dimasukkan kedalam tas”, EYH 

menjawab “tidak membawa mainan ke sekolah”, IHY menjawawb “bolpoint di 

beri tipe-x”, dan sebagainya. Kemudian pemimpin kelompok memberi masukan-

masukan dan menjelaskan kepada mereka. Nampaknya pembahasan kali ini 

sangat sederhana dan anggota kelompok sangat memahami pembahasan demi 

pembahasan yang di jelaskan. 

D. Tahap Pengakhiran 
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Pemimpin kelompok melakukan evaluasi dengan menanyakan kesan-

kesan anggota kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok. Kesan-kesan 

tersebut berkaitan dengan pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas, perasaan anggota kelompok dalam mengikuti layanan bimbingan 

kelompok dan hal-hal apa yang akan dilakukan setelah membahas topik tersebut. 

Semua anggota kelompok menjawab mereka senang dapat mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dan mendapat pengetahuan baru berkaitan dengan 

menumbuhkan sikap bertanggungjawab. 

Sebelum menutup pertemuan ketujuh, pemimpin kelompok 

menyampaikan jadwal kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya dan 

mengucapkan terimakasih atas kesediaan dan perhatian yang diberikan anggota 

kelompok dalam mengikuti layanan ini. Pemimpin kelompok menutup kegiatan 

dengan doa dan salam. 

Kesimpulan dari pertemuan ketujuh adalah pembahasan topik 

bertanggungjawab pada diri sendiri sangat simpel dan sangat mudah dipahami. 

Tidak ada kesulitan yang berarti pada pertemuan kali ini. Semuanya berjalan 

dengan sangat baik. 

8. Pertemuan Kedelapan 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kedelapan dilakukan pada hari 

Senin, 25 November 2013 pukul 12.30-13.15 WIB bertempat di Ruang Kelas VI 

SD N 2 Karangcegak. Uraian pelaksanaan layanan bimbingan kelompok pada tiap 

tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut : 
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A. Tahap pembentukan 

Pemimpin kelompok membuka kegiatan dengan salam, doa dan ucapan 

terimakasih atas kesediaan anggota kelompok mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. Kemudian pemimpin kelompok menjelaskan tentang pengertian, 

tujuan, fungsi, asas dan cara pelaksanaan dari kegiatan bimbingan kelompok serta 

mengadakan kontrak waktu pelaksanaan kegiatan dengan anggota kelompok dan 

disepakati 45 menit. 

Untuk menghangatkan suasana dan mengakarabkan sesama anggota 

kelompok serta pemimpin kelompok maka diadakan permainan “menyanyi 

bersama”. Tujuan dari permainan ini adalah melatih berkonsentrasi anggota 

kelompok. Pemimpin kelompok memberikan kertas yang berisi macam-macam 

jenis alat musik secara acak seperti drum, gitar, seruling, kendang, piano, biola, 

harmonika, kecrek, terompet dan lain-lain. Selain itu juga ada yang ditugaskan 

sebagai penyanyi, masing-masing dari mereka harus fokus dengan tugas 

memaikan alat musik dalam khayalan. Mereka bersama-sama menyanyikan lagu-

lagu yang mereka inginkan, permainan ini sangat mengasyikan menurut mereka. 

B. Tahap Peralihan 

Pemimpin kelompok menjelaskan kembali secara singkat mengenai cara 

pelaksanaan bimbingan kelompok dan mengharapkan semua anggota kelompok 

dapat aktif dan terbuka, serta jika mereka ingin mengemukakan pendapat 

diharapkan untuk mengangkat tangan kanannya terlebih dahulu. Pemimpin 
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kelompok juga menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memulai kegiatan. 

Anggota kelompok mengungkapkan siap dan tahap kegiatan pun dapat dimulai. 

C. Tahap Kegiatan 

Topik yang dibahas pada pertemuan kedelapan adalah lingkungan belajar 

yang nyaman. Ada banyak cara yang menurut mereka dapat menciptakan 

lingkungan belajar yang nyaman, seperti IN menjawab “tidak berisik”, IS 

menjawab “kelasnya bersih”, MY menjawab “tempatnya sejuk, tidak kotor”, MY  

menjawab “tidak mengotori ruang kelas”, EYH menjawab “mengatur tempat 

duduk yang rapi”, dan sebagainya. Setelah mereka selesai mengungkapkan 

pendapat-pendapatnya, pemimpin kelompok menjelaskan secara rinci tentang 

upaya meningkatkan lingkungan belajar yang nyaman. Nampaknya mereka sangat 

memahami dan mengerti cara menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, 

namun kadang jawaban-jawaban mereka belum terlaksana. Mereka 

mengungkapkan bahwa setelah membahas topik ini mereka akan bertindak 

mewujudkan lingkungan  belajar yang nyaman. Setelah selesai membahas 

pertemuan kali ini, IHY menyimpulkan semua materi yang telah dibahas bersama. 

D. Tahap Pengakhiran 

Pemimpin kelompok melakukan evaluasi dengan menanyakan kesan-

kesan anggota kelompok setelah mengikuti bimbingan kelompok. Kesan-kesan 

tersebut berkaitan dengan pemahaman anggota kelompok tentang topik yang 

dibahas, perasaan anggota kelompok dalam mengikuti layanan bimbingan 

kelompok dan hal-hal apa yang akan dilakukan setelah membahas topik tersebut. 
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Semua anggota kelompok menjawab mereka senang dapat mengikuti layanan 

bimbingan kelompok dan mendapat pengetahuan baru berkaitan dengan 

lingkungan belajar yang nyaman. 

Sebelum menutup pertemuan terakhir, pemimpin kelompok mengucapkan 

terimakasih atas kesediaan dan perhatian yang diberikan anggota kelompok dalam 

mengikuti layanan ini. Pemimpin kelompok menutup kegiatan dengan doa dan 

salam. 

Kesimpulan dari pertemuan kedelapan adalah semua anggota kelompok 

sudah memahami cara-cara untuk menciptakan belajar yang nyaman, hanya saja 

mereka belum mempraktekannya. Anggota kelompok sudah sangat fleksibel dan 

tidak canggung lagi untuk berpendapat, bahkan mereka ingin melakukannya lagi. 

Mereka tidak ingin pelaksanaan layanan bimbingan kelompok kali ini adalah yang 

terakhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

208 

Lampiran 16 

DESKRIPSI PERKEMBANGAN KONSENTRASI BELAJAR 

No 

Nama 

Siswa 

Deskripsi Perkembangan Konsentrasi Belajar Siswa 

1. AS Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar AS sebelum mengikuti 

layanan bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria rendah. 

Siswa termasuk anak yang sangat pemalu dan terlihat bingungan, 

namun seiring berjalannya waktu dia berani mengungkapkan 

pendapatnya saat mengikuti layanan bimbingan kelompok. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar AS setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori tinggi. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar AS yaitu dari 

rendah menjadi tinggi. 

2. EY Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar EY sebelum mengikuti 

layanan bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria rendah. 

Siswa termasuk anak yang biasa-biasa saja, tidak pemalu dan tidak juga 

berani. Sebelumnya dia hanya berani berpendapat ketika ditunjuk, 

namun lama-kelamaan dia merasa nyaman dan tidak malu lagi untuk 

berpendapat. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar EY setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori sedang. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar EY yaitu dari 
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rendah menjadi sedang. 

3. EW Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar EW sebelum mengikuti 

layanan bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria rendah. 

Siswa termasuk anak yang pendiam dan enggan berkomentar jika 

menurutnya tidak perlu. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar EW setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori sedang. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar EW yaitu dari 

rendah menjadi sedang. 

4. EYH Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar EYH sebelum mengikuti 

layanan bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria sedang. 

Sebenarnya siswa termasuk anak yang pintar dalam bidang akademik, 

hanya saja dia lemah dalam hal berkomunikasi. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar EYH setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori tinggi. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar EYH yaitu 

dari sedang menjadi tinggi. 

5. IS Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar IS sebelum mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria sangat rendah. 

Siswa termasuk anak yang susah diatur dan bertindak semaunya 

sendiri. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar IS setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori sedang. Secara 
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keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar IS yaitu dari 

sangat rendah menjadi sedang. 

6. IHY Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar IHY sebelum mengikuti 

layanan bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria rendah. 

Siswa termasuk anak yang aktif berpendapat dalam pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar IHY setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori sedang. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar IHY yaitu dari 

rendah menjadi sedang. 

7. IN Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar IN sebelum mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria sangat rendah. 

Siswa termasuk anak yang berani berpendapat, hanya saja terkadang 

pembicaraanya di luar topik yang dibahas. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar IN setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori sedang. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar IN yaitu dari 

sangat rendah menjadi sedang. 

8. KNI Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar KNI sebelum mengikuti 

layanan bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria rendah. 

Siswa termasuk anak yang pendiam, dia hanya membisikan 

pendapatnya ke teman sebelah tanpa berani mengungkapkan 

pendapatnya sendiri. 
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Kondisi akhir konsentrasi belajar KNI setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori tinggi. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar KNI yaitu dari 

rendah menjadi tinggi. 

9. MF Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar MF sebelum mengikuti 

layanan bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria rendah. 

Siswa termasuk anak yang aktif berpendapat sejak awal pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar MF setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori tinggi. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar MF yaitu dari 

rendah menjadi tinggi. 

10. MY Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar MY sebelum mengikuti 

layanan bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria sedang. 

Siswa tergolong anak yang pandai, hanya saja ia terkadang malu untuk 

mengungkapkan pendapatnya. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar MY setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori tinggi. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar MY yaitu dari 

sedang menjadi tinggi. 

11. MG Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar MG sebelum mengikuti 

layanan bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria rendah. 

Siswa termasuk anak yang tidak aktif dan juga tidak pasif, dia akan 
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berpendapat seperlunya saja. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar MG setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori tinggi. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar MG yaitu dari 

rendah menjadi tinggi. 

12. SB Kondisi awal tingkat konsentrasi belajar SB sebelum mengikuti 

layanan bimbingan kelompok termasuk dalam kriteria rendah. 

Siswa termasuk anak yang unik, dia disukai teman-temannya karena 

dia suka bercanda. 

Kondisi akhir konsentrasi belajar SB setelah mengikuti layanan 

bimbingan kelompok termasuk dalam kategori tinggi. Secara 

keseluruhan ada peningkatan kriteria konsentrasi belajar SB yaitu dari 

rendah menjadi tinggi. 
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Lampiran  17 

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

 

 

 

 

No. 
Hari/Tgl 

Kegiatan 
Waktu 

Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

1. Sabtu, 2 

November 

2013 

10.30-

11.15 

WIB 

12 Siswa 

Kelas VI 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Motivasi 

belajar 

U : AK kurang memahami 

topik tentang motivasi 

belajar yang telah dibahas 

bersama. 

C : Siswa merasa senang 

mengikuti layanan BKp 

yang baru dilakukannnya 

pertama kali. 

A : Mereka lebih semangat 

dalam belajarnya. 

Tujuan BKp di pertemuan 

pertama belum tercapai dengan 

baik, AK masih canggung dan 

malu untuk berpendapat. Siswa 

juga belum begitu antusias untuk 

mengikutinya. Namun siswa 

sedikit memahami topik yang 

sedang dibahas bersama. Dan 

mereka pun semangat untuk 

mengikuti BKp selanjutnya. 

SEKOLAH  :  SD Negeri 2 Karangcegak 

KELAS         : VI 

     

BULAN       : November 

PRAKTIKAN  : Amalia Cahya S 
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No. 
Hari/Tgl 

Kegiatan 
Waktu 

Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

2. Senin, 4 

November 

2013 

11.30-

12.00 

WIB 

12 Siswa 

Kelas VI 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Belajar yang 

menyenangkan 

U : AK memahami cara 

belajar yang meyenangkan 

yang telah dibahas 

bersama. 

C : Siswa merasa senang 

mengikuti layanan BKp. 

A : AK akan melakukan 

cara belajar yang baik dan 

menyenangkan. 

Tujuan BKp di pertemuan kedua  

nampaknya cukup tercapai, 

walau beberapa AK masih malu 

untuk berpendapat. AK  juga 

antusias untuk mengikutinya dan 

mereka memahami topik yang 

dibahas bersama. AK pun sangat 

semangat untuk mengikuti BKp 

selanjutnya. 

3. Kamis, 7 

November 

2013 

12.30-

13.15 

WIB 

12 Siswa 

Kelas VI 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Menghargai 

dan 

menghormati 

orang lain 

U : AK memahami cara 

menghargai dan 

menghormati orang lain. 

C : Siswa merasa senang 

mengikuti layanan BKp. 

A : AK akan belajar lebih 

menghargai dan 

menghormati orang lain 

Tujuan BKp di pertemuan ketiga  

nampaknya cukup tercapai, 

walau beberapa AK masih malu 

untuk berpendapat. AK  juga 

antusias untuk mengikutinya dan 

mereka memahami topik yang 

dibahas bersama. AK pun sangat 

semangat untuk mengikuti BKp 

selanjutnya. 
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No. 
Hari/Tgl 

Kegiatan 
Waktu 

Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

4. Senin, 11 

November 

2013 

12.30-

13.15 

WIB 

12 Siswa 

Kelas VI 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Minat Belajar U : AK kurang memahami 

cara menumbuhkan minat 

belajar. 

C : Siswa merasa senang 

mengikuti layanan BKp. 

A : AK akan berusaha 

meningkatkan minat 

belajar mereka. 

Tujuan BKp di pertemuan 

keempat  nampaknya belum 

sepenuhnya tercapai, karena 

mereka kurang memahami 

makna dari minat belajar. 

Namun mereka begitu antusias 

mengikuri BKp. AK juga sangat 

semangat untuk mengikuti BKp 

selanjutnya. 

5. Kamis, 14 

November 

2013 

12.30-

13.15 

WIB 

12 Siswa 

Kelas VI 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Semangat 

belajar dan 

mengerjakan 

tugas 

 

U : AK memahami cara 

meningkatkan semangat 

belajar. 

C : Siswa merasa senang 

mengikuti layanan BKp. 

A : AK akan semangat lagi 

dalam kegiatan belajarnya. 

Tujuan BKp di pertemuan 

kelima  sudah cukup tercapai, 

mereka merasa semangat dan 

antusias dalam membahas topik 

ini. AK juga memahami topik 

yang dibahas bersama. AK 

sangat semangat untuk 

mengikuti BKp selanjutnya. 
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No. 
Hari/Tgl 

Kegiatan 
Waktu 

Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

6.  Senin, 18 

November 

2013 

12.30-

13.15 

WIB 

12 Siswa 

Kelas VI 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Menghindari 

malas belajar 

dan mencintai 

mata pelajaran 

 

U : AK memahami cara 

menumbuhkan rasa cinta 

pada mapel dan tidak 

malas mengerjakan tugas 

lagi. 

C : Siswa merasa senang 

mengikuti layanan BKp. 

A : AK akan berusaha 

mencintai semua mapel 

dan rajin mengerjakan 

tugas. 

Tujuan BKp di pertemuan 

keenam  sudah cukup tercapai, 

mereka begitu antusias dalam 

membahas topik ini. AK juga 

memahami topik yang dibahas 

bersama. AK pun sangat 

semangat untuk mengikuti 

kegiatan BKp selanjutnya. 

7. Kamis, 21 

November 

2013 

12.30-

13.15 

WIB 

12 Siswa 

Kelas VI 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Bertanggung-

jawab 

U : AK memahami cara 

menumbuhkan sikap 

tanggung jawab. 

C : Siswa merasa senang 

mengikuti layanan BKp. 

A : AK akan bertanggung-

jawab dalam bertindak. 

Tujuan BKp di pertemuan 

ketujuh  sudah cukup tercapai, 

mereka antusias dalam 

membahas topik ini. AK juga 

memahami topik yang dibahas 

bersama. AK pun semangat 

untuk mengikuti BKp 

selanjutnya. 
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No. 
Hari/Tgl 

Kegiatan 
Waktu 

Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 

Layanan 

Materi 

Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

8. Senin, 25 

November 

2013 

12.30-

13.15 

WIB 

12 Siswa 

Kelas VI 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Menciptakan 

lingkungan 

belajar yang 

nyaman 

U : AK memahami cara 

menciptakan lingkungan 

belajar yang nyaman. 

C : Siswa merasa senang 

mengikuti layanan BKp. 

A : AK akan berusaha 

menciptakan lingkungan 

belajar yang nyaman. 

Tujuan BKp di pertemuan 

terakhir  sudah tercapai, mereka 

merasa semangat dan antusias 

dalam membahas topik ini. AK 

juga memahami topik yang 

dibahas bersama. AK tidak ingin 

BKp kali ini adalah pertemuan 

yang terakhir. 

 

 

 Semarang,   Oktober 2013 

  Peneliti 

 

 

 

 

   Amalia Cahya Setiani 

   NIM. 1301409037 
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Lampiran 18 
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