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ABSTRAK 
 
Andina Anggraeni, 2010. Penggunaan Media Film Untuk Meningkatkan Motivasi 

Siswa Mengikuti Layanan Informasi Belajar dalam Pelayanan Bimbingan 
dan Konseling Di SMP N 1 Semarang. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan 
Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.  

 
Kata Kunci : Media Film, Motivasi Mengikuti Layanan Informasi Belajar dalam 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling.  
Motivasi merupakan suatu hal yang cukup penting dalam mempengaruhi 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Motivasi mengawali terjadinya 
perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Pelaksanaan layanan 
informasi belajar membutuhkan motivasi yang timbul dari dalam diri siswa. 
Fenomena yang terjadi adalah masih banyak siswa yang kurang memiliki motivasi 
mengikuti layanan informasi belajar. Hal tersebut terlihat dari banyaknya siswa 
yang tidak memperhatikan saat guru pembimbing menyampaikan materi karena 
dianggap tidak penting, jika tidak diberi pertanyaan mengenai meteri yang 
disampaikan dalam layanan informasi, siswa cenderung pasif, siswa lebih senang 
berbicara dengan teman yang lain, melamun, atau melakukan kegiatan lain. 
Penelitian ini menggunakan media film untuk meningkatkan motivasi siswa 
mengikuti layanan informasi belajar. Permasalahan yang muncul pada penelitian 
ini adalah ” Bagaimana motivasi siswa dalam menyikapi layanan informasi 
belajar sebelum menggunakan media film, serta Apakah media film dapat 
meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar dalam 
pelayanan bimbingan dan konseling di SMP N 1 Semarang ”.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 
Semarang. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik proportional random 
sampling. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimen dengan 
pendekatan kuantitatif. Design yang digunakan dalam penelitian ini adalah one 
group pre-test and post-test design. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah skala psikologis motivasi. Hasil penelitian dianalisis  melalui analisis uji t-
test.  

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diketahui bahwa terjadi 
peningkatan motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar setelah mendapat 
perlakuan berupa pemberian layanan informasi belajar dengan menggunakan 
media film. Hasil uji t-test menunjukkan hitungt  = 14,90 f tabelt  = 1,99.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media film dapat 
meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar dalam 
pelayanan Bimbingan dan Konseling di SMP N 1 Semarang karena adanya 
perbedaan peningkatan motivasi yang sangat signifikan yang ditunjukkan dengan 
adanya perubahan sikap siswa antara sebelum dengan sesudah mendapat 
perlakuan. Oleh karena itu, guru pembimbing hendaknya dapat menggunakan 
media film dalam pelaksanaan layanan informasi belajar agar siswa lebih tertarik 
dan memiliki motivasi serta dapat lebih memahami pesan dari materi yang 
disampaikan melalui layanan informasi belajar.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Layanan informasi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan 

konseling. Layanan informasi dapat diberikan kepada semua siswa, baik siswa 

yang baru masuk kelas satu, maupun untuk kelas dua dan kelas tiga baik SMP 

maupun SMA, sebab informasi sangat dibutuhkan oleh siswa baik dalam bidang 

pribadi, belajar, sosial, maupun karier. Layanan informasi itu sendiri adalah 

layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak yang dapat 

memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik untuk menerima dan 

memahami informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat (Sukardi, 2000:44). Dijelaskan pula oleh Mugiarso, Heru (2004:56) 

bahwa layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai 

pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal 

diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota 

keluarga dan masyarakat.  

Layanan informasi yang diberikan oleh konselor sekolah dapat 

diselenggarakan melalui berbagai metode, seperti ceramah, tanya jawab, dan 

diskusi, selanjutnya dapat dilengkapi dengan peragaan, selebaran, tayangan foto, 

film, video, dan peninjauan ke tempat-tempat atau obyek-obyek yang dimaksud 
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dan sesuai dengan materi informasi yang akan disampaikan. Bila dilihat dari 

waktunya, layanan informasi dapat diberikan kapan saja pada waktu yang 

memungkinkan. Topik yang diberikan, dipilihkan yang sedang hangat dan 

menyangkut kebutuhan siswa dalam cakupan yang besar (Mugiarso, 2004:58-59). 

Sehubungan dengan itu, bentuk konkret bahan informasi yang akan disampaikan 

pada siswa dapat berupa empat macam, yaitu dapat diberikan dalam bentuk lisan, 

tertulis, audiovisual, serta disket program computer (Winkel, 2005:322).  

Layanan informasi sangat dibutuhkan oleh siswa, dan dapat mempengaruhi 

atau memberi pertimbangan pada siswa dalam pengambilan keputusan di berbagai 

bidang, seperti bidang pribadi, belajar, sosial, dan karier. Mengingat layanan 

informasi sangat dibutuhkan oleh siswa, seharusnya konselor sekolah dalam 

memberikan layanan informasi haruslah menarik agar siswa antusias dan aktif 

dalam menerima materi layanan informasi yang diberikan oleh konselor, sehingga 

tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian layanan informasi dapat tercapai. 

Selanjutnya Sukardi (2000:44) juga menerangkan bahwa layanan informasi 

penting bagi siswa, terlebih lagi saat ini, informasi sangat dibutuhkan. Pemberian 

informasi perlu dilaksanakan, karena membekali individu dengan berbagai 

pengetahuan tentang lingkungan yang diperlukan untuk memecahkan masalah 

yang dihadapi berkenaan dengan lingkungan sekitar. Dengan adanya informasi, 

diharapkan individu dapat menentukan arah hidupnya, dapat menciptakan kondisi 

baru bagi individu yang bersangkutan disesuaikan dengan keinginannya. 

Mengingat pentingnya informasi, seharusnya siswa lebih antusias dan semangat 

dalam mengikuti layanan informasi yang diberikan oleh konselor sekolah.  
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Namun pada kenyataannya di lapangan, masih banyak siswa yang kurang 

memiliki motivasi mengikuti layanan informasi. Sebagai contoh pada saat 

praktikan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan II ( PPL II ). Terdapat 

beberapa siswa yang kurang memiliki motivasi untuk mengikuti layanan  

informasi yang diberikan oleh praktikan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya 

siswa yang tidak memperhatikan saat praktikan menjelaskan tentang materi 

layanan informasi yang diberikan. Demikian juga hasil wawancara dengan 

konselor sekolah mengemukakan bahwa siswa seringkali tidak memiliki motivasi 

untuk mengikuti layanan informasi. Jika tidak diberi pertanyaan mengenai meteri 

yang disampaikan dalam layanan informasi, siswa cenderung pasif. Meskipun 

konselor sekolah telah menggunakan KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) 

dimana siswa yang harus aktif, tetap saja mereka kurang memiliki motivasi dalam 

mengikuti layanan informasi.  

Selain melakukan wawancara dengan konselor sekolah, praktikan juga 

melakukan wawancara dengan beberapa siswa. Siswa mengungkapkan bahwa 

siswa kurang memiliki motivasi dalam mengikuti layanan informasi yang 

diberikan oleh konselor sekolah. Hal tersebut yang menyebabkan mereka tidak 

memperhatikan saat konselor sekolah memberikan materi layanan. Mereka juga 

mengatakan bahwa mereka lebih senang berbicara dengan teman yang lainnya, 

atau melamun, atau melakukan hobi mereka misal menggambar daripada 

memperhatikan konselor sekolah yang sedang memberikan materi layanan.  

Alasan lain menganggap bahwa masih ada siswa yang beranggapan bahwa 

BK kurang penting karena mereka beranggapan informasi yang diberikan oleh 
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konselor sekolah tidak penting, tidak ada nilainya dalam raport. Mereka sering 

tidak memperhatikan ketika konselor sekolah sedang memberikan layanan 

informasi, misalnya siswa berbicara dengan teman yang lainnya ketika konselor 

sekolah sedang memberikan materi layanan. Selain itu, ketika diberi tugas ada 

beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas tersebut, ketika disuruh untuk maju 

mereka merasa enggan dan tidak mau.  

Sejalan dengan keterangan di atas, diperoleh informasi baik dari guru 

pamong maupun dari praktikan BK yang lain, disebutkan bahwa baik konselor 

sekolah maupun praktikan BK masih menggunakan metode ceramah dan tanya 

jawab dalam memberikan layanan informasi. Alasan lain menganggap bahwa 

bukan hanya metode pemberian layanan informasi yang monoton, akan tetapi 

ketidaksesuaian materi layanan informasi yang disampaikan dengan kebutuhan 

siswa. Hal tersebut yang memungkinkan siswa kurang memiliki motivasi dalam 

mengikuti layanan informasi. Sehingga layanan informasi yang seharusnya 

menarik menjadi tidak menarik karena metode yang digunakan oleh konselor 

sekolah cenderung monoton dan jarang sekali bahkan tidak pernah memberikan 

layanan informasi dengan menggunakan media yang bervariasi dan menarik, serta 

ketidaksesuaian antara materi yang disampaikan dengan kebutuhan siswa. 

Sehingga membuat siswa bosan dan terkesan menganggap remeh materi layanan 

informasi yang disampaikan oleh konselor sekolah. Fenomena-fenomena seperti 

ini sampai saat ini masih ada.  

Oleh karena itu untuk membuat menarik, layanan informasi sebaiknya 

diberikan oleh konselor sekolah dengan menggunakan media yang menarik dan 
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disesuaikan dengan kebutuhan siswa, agar siswa lebih semangat dalam mengikuti 

layanan yang diberikan dan tidak menganggap hanya sebagai ceramah atau bualan 

belaka. Konselor sekolah juga harus lebih kreatif dalam memberikan layanan 

informasi agar tidak terkesan monoton. Siswa sebagai seorang remaja lebih 

menyukai atau tertarik terhadap hal-hal yang baru dan terkesan mengasyikan. 

Begitu juga dalam pemberian layanan informasi, agar siswa tidak jenuh.  

Dengan melihat kenyataan demikian, maka perlu adanya suatu usaha untuk 

meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. 

Salah satu layanan yang diperlukan dan relevan dengan pernyataan di atas adalah 

layanan informasi. Sejalan dengan itu, salah satu cara untuk meningkatkan 

motivasi siswa mengikuti layanan informasi adalah dengan menggunakan media 

film.  

Media memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan 

banyak memberikan manfaat. Peranan media dalam dunia pendidikan diantaranya 

adalah menumbuhkan motivasi siswa ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar, 

adanya interaksi langsung antara anak didik dengan lingkungan sekitar. 

Penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat merangsang siswa 

untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar.  

Media pembelajaran juga dapat digunakan oleh konselor dalam 

memberikan layanan informasi. Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

keperluan layanan informasi diantaranya adalah media cetak, media elektronik 

ataupun media pembelajaran lainnya. Film merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Alasan rasional penggunaan film 
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adalah karena film merupakan salah satu media yang paling popular dan digemari 

karena sifat hiburannya serta memiliki kekuatan pada ceritanya, semakin baik 

ceritanya, semakin baik pula dalam menyampaikan pesan, sehingga sangat bagus 

bila digunakan untuk menyampaikan pesan. Oleh karena itu, praktikan berusaha 

menggunakan media pembelajaran berupa film ketika memberikan layanan 

informasi untuk meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan informasi.  

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustadjab yang berjudul “ 

Pengaruh pembelajaran menggunakan media audio visual terhadap hasil belajar 

mata pendidikan dan latihan bahasa Inggris siswa tingkat III SMK N 3 Semarang 

Tahun Pelajaran 2002/2003 “ diperoleh bukti bahwa ada pengaruh signifikan 

antara pembelajaran dengan menggunakan media audio visual terhadap hasi 

belajar mata diklat bahasa Inggris siswa tingkat III SMK N 3 Semarang dan 

besarnya pengaruh tersebut adalah 74, 2 %.  

Demikian juga penelitian Yari Dwikurningsih yang berjudul “ Model 

Bimbingan Karier Kelas II SD dengan menggunakan Media Audio “. Dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa dengan menggunakan media audio dapat efektif 

dalam merencanakan dan memberikan pandangan terhadap siswa kelas II SD 

dibandingkan dengan model bimbingan karier tanpa menggunakan media audio.  

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian empiris yang relevan di 

atas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian eksperimen tentang “ 

Penggunaan Media Film Untuk Meningkatkan Motivasi Siswa Mengikuti 

Layanan Informasi Belajar dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling Di SMP N 

1 Semarang. “  
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan, maka peneliti merumuskan 

masalah yang akan dibahas sebagai berikut:  

1.2.1 Bagaimana motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar sebelum 

menggunakan media film ? 

1.2.2 Apakah media film dapat meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan 

informasi belajar dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMP N 1 

Semarang ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan umum yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan media yang bervariasi seperti 

film, di harapkan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mengukuti layanan 

informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling.  

Berdasarkan tujuan umum tersebut, maka tujuan khusus yang hendak 

dicapai adalah sebagai berikut :  

1.3.1 Untuk memperoleh data empiris tentang motivasi siswa mengikuti layanan 

informasi belajar sebelum menggunakan media film. 

1.3.2 Untuk memperoleh informasi apakah media film dapat meningkatkan 

motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling di SMP N 1 Semarang.  
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1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah dapat menambah 

pengetahuan bagi penulis tentang layanan informasi dan pemanfaatan media 

dalam bimbingan dan konseling.   

1.4.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :  

1. Bagi siswa kelas VIII SMP N 1 Semarang dapat lebih memiliki motivasi 

mengikuti layanan informasi belajar yang diberikan oleh guru pembimbing.  

2. Sebagai bahan refleksi bagi guru pembimbing untuk dapat memanfaatkan 

media dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling.  

 

1.5 Sistematika Skripsi  

 Sistematika skripsinya adalah :  

Bagian pengantar yaitu halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran.  

BAB I yaitu pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi  

BAB II yaitu landasan teori, yang berisi sub bab media film meliputi pengertian 

media, pengertian film, pengertian media film; sub bab motivasi siswa 

mengikuti layanan informasi belajar dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling yaitu pengertian motivasi, macam / tingkat motivasi, pengaruh 
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motivasi, hakekat layanan informasi, fungsi dan tujuan layanan informasi 

bidang belajar,  bentuk dan langkah-langkah yang digunakan dalam 

penyampaian layanan informasi, bimbingan dan konseling;  penggunaan 

media film untuk meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan 

informasi belajar dalam pelayanan bimbingan dan konseling, hipotesis.   

BAB III yaitu metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, desain peneltian, 

variabel penelitian, populasi dan sampel, metode dan alat pengumpul 

data, penyusunan instrumen penelitian, validitas dan reliabilitas 

penelitian, teknik analisis data.  

BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V yaitu simpulan dan saran.  

Selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.   

 

 

 

 



 

10 

BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

Penelitian ilmiah membutuhkan adanya landasan teoritik yang kuat. Hal ini 

bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, 

khususnya dalam menjawab permasalahan yang diajukan. Teori-teori yang 

digunakan sebagai landasan akan dapat menunjukkan alur berfikir dari proses 

penelitian yang dilakukan. Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas, 

terlebih dahulu diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang melatarbelakangi 

penelitian yang akan dilaksanakan, dan selanjtnya di bawah ini akan diuraikan 

kajian teoritis mengenai motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar, 

tentang pengertian motivasi, macam-macam motivasi, faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi, konsep terbentuknya motivasi, strategi meningkatkan 

motivasi, hakekat layanan informasi, fungsi dan tujuan layanan informasi belajar, 

bentuk dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyampaian layanan 

informasi belajar, serta tentang bimbingan dan konseling.  

Variabel media film, akan diuraikan tentang hakekat media film yang 

meliputi pengertian media, pengertian film, dan pengertian media film, tentang 

kelebihan dan kekurangan media film, aplikasi penggunaan media film dalam 

layanan informasi. Serta mengenai penggunaan media film untuk meningkatkan 

motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar dalam pelayanan bimbngan 

dan konseling.  
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2.1 Penelitian Terdahulu  

  Penelitian ini selain menggunakan buku-buku dan artikel internet sebagai 

literature, juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan. 

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan adalah sebagai 

berikut : Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tata Taftayani (2006), dengan 

judul “ Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep-Konsep Fisika Siswa Kelas XI SMA Negeri 

24 Bandung “. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap tindakan siklus 

pertama, penyampaian pesan pembelajaran sangat mengandalkan media 

pembelajaran, hal ini dilakukan berdasarkan fakta bahwa media pembelajaran 

berbasis teknologi yang digunakanan mampu menampilkan proses/gejala fisika 

dengan sangat baik, namun demikian hasilnya belum mencapai standar daya serap 

minimal yaitu 75%. Berdasarkan hal tersebut, pada siklus kedua proses 

pembelajaran lebih meningkatkan keterlibatan siswa dan ternyata daya serap 

siswa ada peningkatan hingga mencapai 79,17%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi, yang mampu memvisualisasikan proses dan fakta-fakta secara animatif, 

dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep fisika.  

  Kedua, penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Lanang Agung Parwata 

(2006), yang berjudul “ Penerapan Model Pembelajaran Langsung Berbantuan 

Media VCD Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Mahasiswa Pada 

Perkuliahan Atletik I “. Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan dari 

tiap siklus yang ditandai dengan peningkatan aktivitas dan hasil belajar dari tiap 
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siklus. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran langsung 

berbantuan VCD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa pada 

perkuliahan atletik I. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Aida Vitalaya S. 

Hubeis (2004), dengan judul “ Pengaruh Desain Pesan Video Instruksional 

Terhadap Peningkatan Pengetahuan Petani Tentang Pupuk Agrodyke “.  Hasil 

study menunjukkan bahwa penggunaan media video sebagai media pembelajaran 

peningkatan pengetahuan petani tentang penggunaan pupuk agrodyke adalah 

efektif yang ditunjukkan dengan skor post-test lebih tinggi daripada skor pre-test. 

Unsur visual, video, materi, dan penggunaan waktu dalam penayangan 

penggunaan pupuk Agrodyke melalui video sangat berpengaruh secara signifikan 

terhadap peningkatan pengetahuan petani.  

  Penelitian yang keempat dilakukan oleh Andasia Malyana (2009) tentang “ 

Penggunaan Media Edutainment untuk meningkatkan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial ( IPS ) Di SDN 3 Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan “. 

Hasil penelitian menunjukkan siswa mencapai ketuntasan yang meningkat  dari 

siklus ke siklus, perolehan yang dicapai pada siklus 1 kelas IV/a 14 siswa ( 48% ), 

kelas IV/b 18 siswa ( 58% ), jadi siswa telah tuntas individual tetapi belum 

mencapai ketuntasan klasikal. Pada siklus kedua  kelas IV/a 21 siswa ( 72% ), 

kelas IV/b 23 siswa ( 74% ) siswa yang tuntas individual, jadi siswa telah tuntas 

secara klasikal pada siklus ketiga kelas IV/a 28 siswa ( 96,5% ), kelas IV/b 30 

siswa ( 96,7% ). Berdasarkan hasil penelitian tersbut, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran peta menggunakan media edutainment dapat meningkatkan 

pembelajaran dan prestasi belajar IPS siswa sekolah dasar.  
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Dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa media memiliki peranan yang penting dalam 

pembelajaran yaitu meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar siswa, meningkatkan pembelajaran dan prestasi. Dengan demikian, 

media dalam hal ini film juga dapat digunakan dalam layanan informasi  untuk 

meningkatkan motivasi sisawa mengikuti layanan informasi belajar.  

 

2.2 Motivasi Siswa Mengikuti Layanan Informasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah daya penggerak dari dalam dan di dalam diri subyek untuk 

melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (Winkel, 1984:27). 

Senada dengan itu, motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu (Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang, 

1990). Mc. Donald dalam Hamalik (1990:173) juga menerangkan ” Motivasion is 

a energy change within the person characterized by affective arousal and 

anticipatory goal reactions ”. Kalimat tersebut mengandung pengertian bahwa 

motivasi adalah suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai 

dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, 

Handoko (1992:9) menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu tenaga atau 

faktor yang terdapat dalam diri manusia, yang menimbulkan, mengarahkan, dan 

mengorganisasikan tingkah lakunya. Sedangkan menurut Syah, Muhibin 

(1999:151) motivasi ialah keadaan internal organisasi, baik manusia ataupun 

hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya dilengkapi oleh 
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pendapat Gleitman dan Reber dalam Syah, Muhibbin (1999:151) bahwa motivasi 

berarti pemasok daya (engergizer) untuk bertingkah laku secara terarah. 

Menurut Sobur, Alex (2003), motivasi merupakan istilah yang lebih umum 

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

dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkanya, dan 

tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan. Mc. Donald dalam Sardiman 

(2003:73) menjelaskan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya ”feeling ” dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Selanjutnya, Tri Anni, Ch (2005:110) 

mengemukakan bahwa motivasi adalah komponen yang paling penting dalam 

belajar, keinginan untuk belajar yang merupakan produk dari berbagai faktor, 

seperti kemampuan, kepribadian karakteristik tugas belajar, penghargaan belajar, 

lingkungan dan perilaku guru. Menurut Slavin dalam Tri Anni, Ch (2005:111) 

motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan 

memelihara perilaku seseorang secara terus-menerus.  

Gunarsa (1978:92) juga menerangkan motivasi berasal dari kata motif, 

motif sendiri artinya dorongan/kehendak, jadi yang menyebabkan timbulnya 

semacam kekuatan agar seseorang itu berbuat atau bertindak. Hal tersebut juga 

senada dengan pendapat dari  Prayitno (1994:157) yang mengungkapkan bahwa 

motivasi berasal dari kata motif, diartikan dorongan yang menggerakan seseorang 

yang bertingkah laku, maka motivasi  diartikan sebagai motif yang sedang  aktif. 

Dimyati (2002:80) juga menjelaskan bahwa motivasi  dipandang  sebagai 

dorongan  mental  yang menggerakkan dan  mengarahkan perilaku  manusia,   
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termasuk   perilaku   belajar.  Dalam   motivasi   terkandung adanya  keinginan   

yang   mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan dan mengarahkan   sikap  dan 

perilaku individu belajar. Uno (2003:3) menjelaskan bahwa motivasi merupakan 

dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan 

perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. Maehr 

dan Meyer dalam Rintyastini (2005:83) juga menjelaskan, motivasi merupakan 

sesuatu yang mendorong, mengarahkan, dan menjaga perilaku, membuat 

seseorang berubah, mengarahkan seseorang untuk mencapai suatu harapan atau 

target, menjaga seseorang untuk tetap melakukan sesuatu atau berada pada suatu 

keadaan.  

David Mc Clelland berpendapat bahwa “ A motivation is the reintegration 

by a one of a change an affective situation “, yang berarti motivasi merupakan 

implikasi dari hasil pertimbangan yang telah dipelajari dengan ditandai suatu 

perubahan pada situasi afektif (Uno, 2003:7). Maksud dari pengertian tersebut 

adalah bahwa sumber utama munculnya motivasi adalah dari rangsangan 

perbedaan situasi sekarang dengan situasi yang diharapkan, sehingga tanda 

perubahan tersebut tampak pada adanya perbedaan efektif saat munculnaya motif 

dan saat usaha pencapaian yang diharapkan. Motivasi dalam pengertian tersebut 

memiliki dua aspek yaitu adanya dorongan dari dalam dan adanya dorongan dari 

luar untuk mengadakan perubahan dari suatu kondisi pada keadaan yang 

diharapkan, dan usaha mencapai tujuan.  

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah 

daya yang mendorong seseorang baik secara sadar maupun tidak yang 
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memunculkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku untuk melakukan 

sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

2.2.2 Ciri-Ciri Motivasi  

 Beberapa ciri siswa yang memiliki motivasi yang tinggi, dapat dikenali 

selama mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Brown (dalam Sudrajat, 

Akhmad:2008) ada delapan ciri, yaitu sebagai berikut :  

1. Tertarik pada guru artinya tidak acuh tak acuh  

2. Tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan 

3. Antusias tinggi, serta mengendalikan perhatian dan energinya pada kegiatan 

belajar  

4. Ingin selalu tergabung dalam suatu kelompok kelas  

5.  Ingin identitas diri diakui orang lain  

6. Tindakan dan kebiasaan serta moralnya selalu dalam kontrol diri  

7. Selalu mengingat pelajaran dan selalu mempelajarinya di rumah  

8. Selalu terkontrol oleh lingkungan  

 Sejalan dengan pendapat di atas, Songgok (2008) yang diunduh pada 

tanggal 15 Oktober 2009 menjelaskan bahwa ciri-ciri pelajar yang memiliki 

motivasi belajar yaitu : mereka akan sangat tertarik dengan berbagai tugas pelajar 

yang sedang mereka kerjakan, menunjukkan ketekunan yang tinggi, variasi 

aktiviti belajar merekapun akan lebih banyak, kurang menyukai tingkah laku 

negatif yang dapat menimbulkan masalah disiplin. Sedangkan siswa yang kurang 

memiliki motivasi dalam belajar dapat dilihat melalui ciri-ciri sebagai berikut : 

malas menghadapi tugas, mudah putus asa, harus memerlukan dorongan dari luar 
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untuk berprestasi ( kurang adanya dorongan dari dalam diri sendiri ), cepat puas 

dengan prestasinya, malas belajar, tidak memiliki semangat untuk mengejar cita-

cita, tidak senang mencari dan memecahkan soal-soal (Suhaimin, 2008).  

 Dari penjelasan mengenai ciri-ciri motivasi yang dikemukakan oleh 

beberapa pendapat, maka dapat peneliti simpulkan bahwa indikator motivasi yang 

akan digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu tertarik pada guru artinya 

tidak acuh tak acuh, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, antusias tinggi 

serta mengendalikan perhatian dan energinya pada kegiatan belajar, ingin selalu 

tergabung dalam suatu kelompok kelas, ingin identitas diri diakui orang lain, 

variasi aktiviti belajar lebih banyak, tindakan dan kebiasaan serta moralnya selalu 

dalam kontrol diri, selalu terkontrol oleh lingkungan.  

2.2.3 Macam Motivasi 

Menurut  Thorbough dalam Prayitno, Elida (1996:7) ada dua macam 

motivasi: 

1. Motivasi intrinsik, keinginan untuk bertindak yang disebabkan oleh dorongan 

dalam  diri. 

2. Motivasi ekstrinsik, keinginan untuk bertindak yang  disebabkan oleh  

dorongan  dari  luar  diri sehingga kegiatan  belajar  tidak terlibat    langsung 

dari proses belajar. 

Senada dengan itu, Mc. Donald dalam Hamalik (1990) juga menyebutkan 

bahwa motivasi ada dua macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu 

sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. 
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Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul sebagai akibat 

pengaruh dari luar individu, karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari 

orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu atau 

belajar.  

Macam-macam motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

(Karimah,Aulia:2009) antara lain:  

1. Motif-motif bawaan  

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak 

lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Dorongan untuk makan, bekerja, 

dorongan seksual. 

2. Motif-motif yang dipelajari  

Motif-motif ini seringkali disebut dengan motif-motif yang diisyaratkan 

secara sosial. Sebab manusia hidup dalam lingkungan social sesama manusia yang 

lain, sehingga motivasi itu terbentuk. Dalam hal kegiatan belajar mengajar , hal ini 

dapat membantu dalam usaha mencapai prestasi.  

Macam- macam motivasi berdasarkan bentuknya menurut Janah, Lailia F 

(2009) adalah sebagai berikut : 1) Motivasi intrinsik, adalah motivasi yang 

menjadi sifat, datangnya dari dalam diri indivodu itu sendiri atau berfungsinya 

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri individu sudah terdapat 

dorongan ( drive ) untuk melakukan sesuatu. 2) Motivasi ekstrinsik, motivasi ini 

timbul bukan dari diri individu melainkan terjadi karena adanya pengaruh dari 

luar atau datang dari luar. Rangsangan dari luar dapat berupa anjuran, paksaan, 

imbalan, pengaruh lingkungan, dsb. 3) Motivasi terdesak, motivasi yang muncul 
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dalam kondisi terdesak atau terjepit, dan munculnya serentak, menghentak dan 

cepat sekali hadir dalam perilaku individu. 4) Motivasi ipoleksobud-hankam, 

motivasi ini berhubungan dengan ideologi, politik, social, ekonomi, bodaya, 

pertahanan dan keamanan. Yang sering muncul dari bentuk motif ini adalah 

motivasi social, karena manusia adalah makhluk sosial.  

Macam motivasi menurut pembagiannya dari Woodworth dan Marquis 

(dalam Janah, Lailia F:2009)  antara lain :  

1. Motif atau kebutuhan organis, meliputi: kebutuhan untuk minum, makan, 

bernafas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat. 

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

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk 

berusaha, untuk memburu. Motivasi jenis ini timbul karena adanya 

rangsangan dari luar. 

3. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan 

eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. Motif-motif ini 

muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif.  

Dari berbagai pembahasan mengenai macam-macam motivasi, maka dapat 

disimpulkan bahwa macam-macam motivasi menurut Thorbough dalam Prayitno, 

Elida (1996)ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Selanjutnya, motivasi berdasarkan pembentukannya ada dua macam, yaitu motif-

motif bawaan dan motif-motif yang dipelajari. Macam-macam motivasi 

berdasarkan bentuknya ada empat mavam, yaitu motivasi intrinsik, motivasi 

ekstrinsik, motivasi terdesak, dan motivasi ipoleksobud-hankam. Sedangkan 
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macam motivasi menurut pembagiannya dari Woodworth dan Marquis terbagi 

dalam tiga macam, yaitu motif atau kebutuhan organis, motif-motif darurat, motif-

motif objektif. Selain itu juga, ada motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. 

Yang termasuk ke dalam motivasi jasmaniah seperti reflek, insting otomatis, dan 

nafsu. Sedangkan yang termasuk motivasi rohaniah adalah kemauan.  

 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Motivasi 

Menurut Uno (2003:23) motivasi dapat timbul karena faktor intrinsik dan 

faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berupa, 1) hasrat dan keinginan berhasil serta 

dorongan kebutuhan, hal tersebut mengandung pengertian adanya suatu keinginan 

dan hasrat untuk berhasil dari siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi dari 

dalam diri individu untuk meraih tujuan, 2) harapan akan cita-cita yaitu harapan 

untuk meraih suatu cita-cita merupakan dorongan yang kuat dari dalam diri 

individu untuk lebih berusaha keras dalam mencapai prestasi yang diharapkan.  

Faktor ekstrinsik yang mempengaruhi motivasi yaitu, adanya penghargaan. 

Penghargaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam motivasi 

karena dengan adanya suatu penghargaan maka individu akan memiliki motivasi 

dan tertantang untuk memperoleh penghargaan tersebut. Penghargaan ini dapat 

berupa hadiah atau pujian. Selanjutnya motivasi dapat dipengaruhi oleh  

lingkungan yang kondusif, sebab lingkungan juga turut mendukung timbulnya 

motivasi seseorang. Lingkungan ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga, 

sekolah, dan juga masyarakat. Selain itu juga, dapat dipengaruhi dengan kegiatan 

belajar yang menarik. Apabila seseorang dapat menciptakan metode belajar yang 
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menarik, maka hal ini juga akan memotivasi siswa untuk belajar agar siswa tidak 

bosan cara belajar yang dilakukan sehari-hari. Kegiatan belajar di sekolah juga 

mempengaruhi motivasi siswa dalam mendengarkan materi yang disampaikan. 

Oleh sebab itu, guru juga harus memiliki cara belajar yang menarik dan tidak 

membosankan.  

Berdasarkan atas penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi motivasi 

siswa yang telah dijelaskan di atas, dapat simpulkan faktor yang mempengaruhi 

motivasi adalah rasa ingin tahu, adanya simpati dari orang lain, situasi 

lingkungan, cita-cita, dan juga kegiatan belajar yang menarik. Seberapa kuat 

motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas 

perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja maupun dalam 

kehidupan lainnya. Semakin tinggi tingkat kebutuhan seseorang, semakin tinggi 

pula motivasi untuk memenuhinya.  

Hamalik (1990:174) menerangkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

munculnya motivasi dalam diri individu adalah sebagai berikut :  

1. Motivasi dan kebutuhan. Kebutuhan adalah kecenderungan-kecenderungan 

permanen dalam diri seseorang yang menimbulkan dorongan dan 

menimbulkan perilaku untuk mencapai tujuan. Kebutuhan ini timbul karena 

adanya perubahan ( internal change ) di dalam organisme atau disebabkan oleh 

perangsang-perangsang kejadian-kejadian di lingkungan organisme. Begitu 

terjadi perubahan, timbul energi yang mendasari kelakuan ke arah tujuan. Jadi, 

timbulnya kebutuhan inilah yang menimbulkan motivasi pada perilaku 

seseorang. 
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2. Motivasi dan drive. Drive adalah suatu perubahan dalam struktur 

neurofisiologis seseorang yang menjadi dasar organis perubahan energi yang 

disebut motivasi. Jadi, timbulnya motivasi disebabkan oleh terjadinya 

perubahan-perubahan neurofisiologis.  

3. Motivasi dan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu 

perbuatan yang pada gilirannya akan memuaskan kebutuhan individu. Adanya 

tujuan yang jelas dan didasari akan mempengaruhi kebutuhan, dan ini akan 

mendorong timbulnya motivasi. Jadi, tujuan dapat pula membangkitkan 

timbulnya motivasi dalam diri seseorang.  

4. Motivasi dan guru. Guru merupakan penggerak kegiatan belajar para 

siswanya. Ia harus menyusun suatu rencana tentang cara-cara melakukan 

tindakan serta mengumpulkan bahan-bahan yang dapat membangkitkan 

motivasi siswa agar dapat mencapai tujuan belajar yang efektif.  

 

2.2.5 Konsep Terbentuknya Motivasi  

Dalam membicarakan konsep motivasi, tidak terlepas juga dari konsep 

kebutuhan, konsep dorongan, konsep perilaku serta tujuan. Karimah, Aulia (2009) 

mengemukakan, seseorang terdorong untuk berbuat atau melakukan sesuatu, 

setidaknya karena adanya kebutuhan yang hendak dicapai. Setiap orang dapat 

membuat reaksi-reaksi yang diperlukan berupa tingkah laku untuk mencapai 

tujuan. Tingkah laku merupakan realisasi dari usaha pemenuhan suatu kebutuhan. 

Kebutuhan dapat diartikan sebagai suatu aturan yang objektif yang terdapat dalam 
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diri individu yang bila terpenuhi akan menyebabkan tercapainya suatu kepuasan 

dan adanya penyesuaian antara individu dengan lingkungan.  

Teori atau konsep motivasi di atas dapat digolongkan sebagai model 

kognitif motivasi karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan 

persepsi orang yang bersangkutan berarti sifatnya sangat subyektif. Perilaku juga  

ditentukan oleh persepsi tersebut. Padahal dalam kehidupan sosial disadari dan 

diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan pula oleh berbagai konsekuensi 

eksternal dari perilaku dan tindakannya. Artinya, dari berbagai faktor di luar diri 

seseorang turut berperan sebagai penentu dan perubahan perilaku. Dalam hal ini 

berlakulah upaya yang dikenal dengan “hukum pengaruh” yang menyatakan 

bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai 

konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku yang 

mengibatkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang 

merugikan (Akhmad, 2009:4).  

Menurut Handoko (1992:51) konsep terbentuknya motivasi adalah sebagai 

berikut :  

 

        

        

     

 

Keterangan : adanya dorongan serta kebutuhan dalam diri individu akan 

menimbulkan motif dan motivasi untuk melakukan suatu perbuatan untuk 

Dorongan  

Kebutuhan  

Motif  Perbuatan  Tujuan  

Motivasi  
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memenuhi kebutuhannya agar tujuannya tercapai. Motif dan tujuan sangat 

berkaitan dan berpengaruh dalam pembentukkan tingkah laku individu. Karena 

individu akan melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh adanya motif dan 

tujuan yang akan dicapai.  

Dari bagan konsep terbentuknya motivasi di atas, dapat diperoleh 

keterangan apabila seseorang memiliki kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan, 

serta adanya dorongan dari dalam dan luar individu, maka akan menumbuhkan 

motif dan motivasi dalam diri individu itu sendiri yang nantinya akan ditunjukkan 

dalam perbuatan atau tingkah lakunya. Kaitannya dengan motivasi siswa 

mengikuti layanan informasi belajar adalah apabila materi yang disampaikan oleh 

peneliti sesuai dengan kebutuhan siswa, serta adanya dorongan atau rangsangan 

dari luar berupa penyampaian informasi belajar dengan menggunakan media film, 

maka akan menumbuhkan motivasi pada diri siswa yang ditunjukkan melalui 

perbuatan atau tingkah laku siswa yaitu siswa memperhatikan dan antusias  

terhadap materi yang disampaikan oleh peneliti.  

 

2.2.6 Strategi Meningkatkan Motivasi 

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menumbuhkan motivasi, 

diantaranya adalah berupa hadiah, melalui kompetisi, pujian, perhatian, hukuman, 

membentuk kebiasaan belajar yang baik, membantu kesulitan belajar, 

menggunakan media dan metode yang menarik (Sondjaja:2008). Selanjutnya 

Haryoko (2008) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ada beberapa strategi 

yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi siswa, antara lain 
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menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik,  pemberian hadiah,  saingan atau 

kompetisi,  pujian,  hukuman,  membangkitkan dorongan kepada peserta didik, 

membentuk kebiasaan belajar yang baik, membantu kesulitan belajar anak didik 

secara individual maupun kelompok, menggunakan metode yang bervariasi, 

menggunakan media yang baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

Senada dengan itu, Rasyad, Aminudin (2008) juga menyebutkan ada enam 

hal yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi siswa, yaitu  

memberikan dorongan kepada siswa untuk belajar, memberikan ganjaran terhadap 

prestasi yang dicapai sehingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi yang 

lebih baik dikemudian hari, membentuk kebiasaan belajar yang baik, membantu 

kesulitan belajar siswa secara individu maupun kelompok, menggunakan metode 

mengajar yang bervariasi.  

 

2.2.7 Hakekat Layanan Informasi 

Layanan informasi merupakan salah satu layanan dalam bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak yang dapat 

memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik menerima dan memahami 

informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan 

keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat (Sukardi, 

2000:44). Senada dengan itu, Winkel (2005:316) mengungkapkan bahwa layanan 

informasi adalah salah satu layanan bimbingan yang meliputi data dan fakta yang 

merupakan informasi yang harus dicernakan oleh siswa dan mahasiswa sehingga 

tidak tinggal pengetahuan belaka, tetap menghasilkan pemahaman tentang diri 
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sendiri dalam berhubungan demgan lingkungan hidupnya dan dalam mengarahkan 

proses perkembangannya.  

  Sukardi (2000:44) menerangkan bahwa layanan informasi penting bagi 

siswa, terlebih lagi saat ini, informasi sangat dibutuhkan. Layanan informasi 

adalah layanan yang diberikan kepada siswa tentang pendidikan sekolah, 

pekerjaan, bidang pribadi dan social agar siswa memahami berbagai informasi 

yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan pola 

kehidupan sebagi pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Dalam bukunya, 

Mugiarso (2004:56) mengemukakan layanan informasi bertujuan untuk 

membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang 

berbagai hal yang yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan, dan 

mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat. Selanjutnya, Mugiarso (2004:56) juga mengungkapkan bahwa 

pemahaman yang diperoleh melalui layanan informasi, digunakan sebagai bahan 

acuan dalam meningkatkan kegiatan dan prestasi belajar, mengembangkan cita-

cita, menyelenggarakan kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan. Fungsi 

utama layanan informasi ialah fungsi pemahaman dan pencegahan.  

Winkel (2005:317) menerangkan ada tiga alasan pokok mengapa layanan 

informasi merupakan usaha vital dalam keseluruhan program bimbingan yang 

terencana dan terorganisasi. Pertama, siswa membutuhkan informasi yang relevan 

sebagai masukan dalam mengambil ketentuan mengenai pendidikan lanjutan 

sebagai persiapan untuk memangku suatu jabatan di masyarakat.  
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Kedua, pengetahuan yang tepat dan benar membantu siswa untuk berpikir 

lebih rasional tentang perencanaan masa depan dan tuntutan penyesuaian diri 

daripada mengikuti sembarang keinginan saja tanpa memperhitungkan kenyataan 

dalam lingkungan hidupnya. Ketiga, informasi yang sesuai dengan daya 

tangkapnya menyadarkan siswa akan hal-hal yang tetap dan stabil, serta hal-hal 

yang akan berubah dengan bertambahnya umur dan pengalaman.  

Menurut Mugiarso, (2004:53) mengungkapkan bahwa bimbingan belajar 

merupakan bimbingan untuk membantu siswa mengembangkan diri, sikap dan 

kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan serta 

menyiapkannya melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Senada 

dengan itu, Djumhur dan Surya (1975:35) mengungkapakan bahwa bimbingan 

belajar memberikan bantua kepada individu dalam hal ini siswa, agar dapat 

memecahkan kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan masalah belajar, baik 

di sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya Sukardi (2000:44) 

mengungkapkan bahwa bibingan belajar adalah bimbingan dalam hal menemukan 

cara belajar yang tepat, dalam memilih program study yang sesuai, dan dalam 

mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan 

belajar di suatu institusi pendidikan.  

Sedangkan layanan informasi belajar adalah layanan bimbingan yang 

diberikan kepada peserta didik tentang bagaimana mengembangkan diri, sikap dan 

kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan serta 

menyiapkannya melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, di 
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samping itu juga agar siswa dapat memecahkan kesulitan-kesulitan yang 

berhubungan dengan masalah belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

 

2.2.8 Fungsi dan Tujuan Layanan Informasi Belajar 

Fungsi dari layanan informasi belajar adalah :  

1. Fungsi Pemahaman  

Fungsi pemahaman ini adalah membantu siswa agar memiliki  

pemahaman terhadap dirinya.   

2.  Fungsi pencegahan   

Fungsi dalam mencegah individu (siswa) agar tidak bertindak yang 

menyimpang dan membahayakan dirinya.  

Sedangkan tujuan dari layanan informasi belajar adalah memberikan 

pemahaman kepada siswa tentang belajar serta membantu siswa agar mendapat 

penyesuaian yang baik di dalam situasi belajar, sehingga setiap siswa dapat 

belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan mencapai 

perkembangan yang optimal (Ahmadi,2004:35). Tujuan lain dari layanan 

informasi belajar adalah membantu siswa mengembangkan sikap dan kebiasaan 

belajar yang baik, serta dapat memecahkan kesulitan-kesulitan yang berhubungan 

dengan masalah belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Layanan informasi belajar meliputi kegiatan tentang pengembangan diri, 

sikap, kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan 

serta menyiapkannya melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, serta 

kesulitan-kesulitan yang muncul dalam proses belajar.   
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2.2.9 Bentuk dan Langkah-Langkah yang Digunakan dalam Penyampaian 

Layanan Informasi 

Menurut Winkel (2005:322) menjelaskan bahwa bentuk konkret bahan 

informasi dapat berupa empat macam, yaitu :  

1. Lisan  

Bahan informasi dalam bentuk lisan disajikan melalui ceramah umum, 

tanya jawab, diskusi, dan wawancara.   

2. Tertulis  

Bahan informasi dalam bentuk tertulis biasanya mendapat tempat utama 

dan mengenal banyak ragam, seperti deskripsi jabatan, karangan dalam majalah 

professional atau majalah popular, buku pedoman atau buku khusus yang 

menguraikan tentang bahan yang akan diberikan.  

3. Audiovisual  

Bentuk audiovisual meliputi penggunaan audiovisual, videokaset, video 

compact disk atau vcd, slides, dan film sebagai perangkat lunak.  

4. Disket program komputer  

Bentuk program komputer memungkinkan siswa meminta informasi dari 

computer mengenai dunia pekerjaan dan program variasi program pendidikan atau 

mengadakan interaksi dengan komputer dalam rangka pengambilan keputusan 

tentang rencana masa depan.  

Pada penelitian ini bentuk yang digunakan dalam penyampaian layanan 

informasi belajar adalah dengan menggunakan media audiovisual berupa film. 

Selain itu juga dikombinasikan dengan bentuk lisan.  
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Adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu :  

1) Peneliti menyiapkan alat yang diperlukan yaitu film 

2) Peneliti menayangkan film yang berkaitan dengan materi ( saat menayangkan 

film, diberi sedikit penjelasan mengenai film yang ditayangkan ) 

3) Peneliti memberikan session bagi para siswa untuk melakukan diskusi dan 

tanya jawab tentang materi yang telah dilihatnya 

4) Hasil diskusi dipaparkan, dan peneliti dapat mengevaluasinya 

 

2.2.10 Hakekat Bimbingan dan Konseling 

2.2.10.1 Pengertian Bimbingan  

Stoops dalam Djumhur dan Surya (1975:25),mengungkapkan bimbingan 

ialah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu 

untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat 

yang sebesar-besarnya baik bagi dirnya sendiri dan lingkungannya. Masih dalam 

Djumhur dan Surya (1975:25) “ Jear Book of Education “ 1955, menerangkan 

bahwa bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya 

sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh 

kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.  Sedangkan menurut Crow & Crow 

dalam Mugiarso (2004:22) mengungkapkan bahwa bimbingan adalah bantuan 

yang diberikan kepada individu-individu dalam menentukan pilihan-pilihan dan 

mengadakan berbagai penyesuaian dengan bijaksana dengan lingkungan.  

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

adalah suatu proses membantu individu dalam perkembangannya untuk mencapai 
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kemampuannya secara maksimal yang diberikan oleh seseorang baik pria maupun 

wanita, yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memadai, kepada 

seorang individu dari setiap usia untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri 

dalam menentukan pilihan-pilihan dan mengadakan berbagai penyesuaian dengan 

bijaksanan dengan lingkungan.  

2.2.10.2 Pengertian Konseling  

James F. Adams dalam Djumhur dan Surya (1975:29) konseling adalah 

suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu di mana yang seorang 

(konselor) membantu yang lain (konseli), supaya ia dapat lebih baik memahami 

dirinya dalam hubungannya dengan masalah-masalah hidup yang dihadapinya 

pada waktu itu dan pada waktu yang akan datang. Adapula yang menyatakana 

bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam 

memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara dan dengan cara yang 

sesuai dengan keadaan yang dihadapi individu untuk mencapai kesejahteraan 

hidupnya (Walgito, 2004:7). Senada dengan itu, Division of Counseling 

psychology, menerangkan bahwa konseling diartikan sebagai suatu proses untuk 

membantu individu mengatasi hambatan-hambatan perkembangan dirinya, dan 

untuk mencapai perkembangan optimal kemampuan pribadi yang dimilikinya, di 

mana proses tersebut terjadi setiap waktu.  

Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang di dasarkan pada prosedur 

wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu (klien) yang 

bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.  
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2.2.10.3 Hubungan Antara Bimbingan dan Konseling  

Ada tiga pandangan tentang hubungan bimbingan dan konseling. 

Pandangan pertama berpendapat bahwa kedua istilah itu adalah identik atau sama 

saja, tidak ada perbedaan yang mendasar antara keduanya. Pandangan kedua 

berpendapat bahwa bimbingan merupakan dua istilah yang berbeda, baik dasar-

dasar maupun cara kerjanya. Menurut pandangan ini, bimbingan dianggap sama 

dengan pendidikan, sedangkan konseling dianggap sama dengan psikoterapi, yaitu 

usaha untuk menolong individu yang mengalami masalah yang serius. Akhirnya, 

pandangan ketiga mengatakan bahwa bimbingan merupakan kegiatan yang 

terpadu. Kedua istilah itu tidak terpisah satu sama lain, sehingga istilah bimbingan 

selalu dirangkai dengan istilah konseling (Surya, dalam Mugiarso 2004:6).  

 

2.3 Hakekat Media Film 

2.3.1 Pengertian Media  

Menurut Gagne dalam Sadiman (1993:1) media adalah berbagai jenis 

komponen dan lingkungannya. Selanjutnya, Sadiman (1993:6) juga menerangkan 

bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima 

pesan. Anitah (2008:1) mengungkapkan kata media berasal dari bahasa Latin, 

yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang berarti sesuatu yang 

terletak di tengah (antara dua pihak atau kutub) atau suatu alat. Media juga dapat 

di artikan sebagai perantara atau penghubung antara dua pihak, yaitu antara 

sumber pesan dan penerima pesan atau informasi. Pendapat tersebut juga 

diperkuat dengan pendapat Heinich dkk dalam Sanjaya (2008:204)  
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mengungkapkan bahwa media is a channel of communication. Derived from the 

Latin word of “between”, the term refers “to anything that carries information 

between a source and a receiver“. Yang mengandung pengertian bahwa media 

adalah penghubung dari komunikasi. Kata media berasal dari bahasa latin “ 

diantara “, yang berarti sesuatu menghubungjan informasi antara sumber 

informasi dan penerima informasi “. Sejalan dengan itu, Bretz dalam Anitah 

(2008:2) mengemukakan bahwa media adalah sesuatu yang terletak di tengah-

tengah, jadi suatu perantara yang menghubungkan semua pihak yang 

membutuhkan terjadinya suatu hubungan.  

 Association for Educational Communication and Technology (AECT,1997) 

dalam Anitah (2008:1) mengemukakan bahwa media merupakan segala bentuk 

yang digunakan untuk menyalurkan informasi. Selanjutnya, Gerlach dan Elly 

dalam Anitah (2008:2) mengemukakan bahwa media adalah grafik, fotografi, 

elektronik atau alat-alat mekanik untuk menyajikan, memproses, dan menjelaskan 

informasi lisan atau visual. Dijelaskan pula oleh Raharjo dalam Sanjaya  

(2008:204) bahwa media adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya ingin 

diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, materi yang di terima 

adalah pesan instruksional, dan tujuan yang dicapai adalah terjadinya proses 

belajar. Dan menurut Smaldino dkk dalam  Anitah (2008:2) media adalah suatu 

alat komunikasi dan sumber informasi.  

Masih seputar media, Sanjaya (2008:204) mengemukakan bahwa media 

berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang 

secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Dipertegas lagi 
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oleh Briggs dalam Sanjaya (2008:204) mengemukakan bahwa media adalah alat 

untuk memberi perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. 

Didukung pendapat dari Gerlach dalam Sanjaya (2008:204) yang mengemukakan 

secara umum media itu meliputi orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang 

menciptakam kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap.  

 Dari berbagai pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media 

adalah perantara atau penghubung antara dua pihak, yaitu antara sumber pesan 

dan penerima pesan atau informasi yang digunakan untuk menyalurkan, 

menyajikan, memproses, dan menjelaskan informasi melalui grafik, fotografi, 

elektronik atau alat-alat mekanik, untuk memberi perangsang bagi peserta didik 

supaya terjadi proses belajar yang memungkinkan siswa memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. 

 

2.3.2 Pengertian Film  

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia, film adalah selaput tipis yang 

dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif ( yang akan dibuat potret ) atau 

untuk tempat gambar positif ( yang akan dimainkan dalam bioskop ) ; lakon 

(cerita) gambar hidup. Selanjutnya Arsyad (2002:49) menjelaskan bahwa film 

merupakan gambar-gambar dalam frame di mana frame demi frame diproyeksikan 

melalui lensa proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar itu 

hidup.  
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According to Tan (2007: preface) in Charjuff  “a film is a series of moving 

pictures that has been recorded and made available for viewing”. Terjemahan 

tentang pengertian film tersebut adalah “ film adalah rentetan gambar hidup untuk 

ditonton yang telah dibuat dalam bentuk piringan hitam. Senada dengan itu, Tan 

(2007:preface) “ movies ( also known as films or motion picture ) are a type of 

visual communication which use moving picture and sound to tell stories or 

inform ( help people to learn about new ideas “. Terjemahan dari pernyataan di 

atas adalah gambar hidup ( yang juga lebih dikenal film atau gambar bergerak ) 

merupakan salah satu alat komunikasi visual yang mana menggunakan gambar 

hidup dan suara untuk menceritakan suatu sejarah atau informasi ( membantu 

seseorang untuk mempelajari tentang ide baru ).  

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa film 

adalah alat komunikasi visual yang berupa gambar hidup disertai  dengan suara 

yang dapat digunakan untuk membantu seseorang dalam menyampaikan 

informasi dan sejarah serta untuk mempelajari tentang ide baru. 

 

2.3.3 Pengertian Media Film  

Media dan film sangat erat sekali hubungannya, film merupakan salah satu 

jenis media dan keberadaannya sangat digemari oleh masyarakat, karena 

merupakan media pandang dengar yang  menyampaikan pesan dengan alur cerita 

yang bisa dibuat semenarik mungkin. Berdasarkan penjelasan mengenai media 

dan film yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

media film adalah alat komunikasi visual yang digunakan sebagai perantara atau 
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penghubung antara dua pihak, yaitu antara sumber pesan dan penerima pesan atau 

informasi  yang berupa gambar hidup disertai  dengan suara yang digunakan 

untuk membantu seseorang dalam menceritakan informasi dan sejarah serta untuk 

mempelajari tentang ide baru.  

 

2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan Media Film  

Menurut Sulaeman (1981:28) menjelaskan bahwa karakteristik media audio 

visual diantaranya memiliki kelebihan yaitu :  

1. Selain bergerak dan bersuara, film dapat menggambarkan suatu proses  

2. Dapat menimbulkan kesan tentang ruang dan waktu 

3. Tiga dimensional dlam penggambarannya  

4. Suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk 

impresi yang murni  

5. Jika film itu suatu pelajaran, dapat menyampaikan suara seorang ahli dan 

sekaligus memperlihatkan penampilannya 

6. Kalau film itu berwarna, jika autentik dapat menambahkan realitas kepada 

medium yang sudh realistis itu  

7. Dapat menggambarkan teori sains dengan teknik animasi  

Selain itu, film merupakan salah satu media yang paling popular dan 

digemari karena sifat hiburannya serta memiliki kekuatan pada ceritanya, semakin 

baik ceritanya, semakin baik pula dalam menyampaikan pesan, sehingga sangat 

bagus bila digunakan untuk menyampaikan pesan. 
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Di samping memiliki kelebihan, media audio visual dalam hal ini film juga 

memiliki kekurangan sesuai yang dijelaskan oleh Arsyad (2002:50) diantaranya :  

1. Film bersuara tidak dapat diselingi dengan keterangan-keterangan yang 

diucapkan selagi film diputar  

2. Jalan film terlalu cepat, tidak semua orang dapat mengikutinya dengan baik  

3. Apa yang sudah lewat tidak dapat diulang kalau ada bagian film yang harus 

mendapat perhatian kembali. Atau seluruh film diputar kembali. 

 

2.3.5 Aplikasi Penggunaan Media Film dalam Layanan Informasi  

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan media film yang sudah 

ada dengan alasan dapat menghemat biaya dan relatif murah. Selain itu juga tidak 

memerlukan waktu yang panjang jika dibandingkan dengan memproduksi film 

sendiri. Walaupun demikian, film yang akan digunakan dalam layanan informasi 

tetap disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Adapun langkah-langkah 

yang ditempuh dalam menggunakan program film secara integral sebagai media 

dalam melaksanakan layanan informasi adalah sebagai berikut :  

1. Persiapan  

Kegiatan persiapan yang dilakukan oleh peneliti adalah :  

1. Membuat jadwal pelaksanaan penelitian yang disesuaikan dengan jadwal 

sekolah yang tersusun dalam program harian. 

2. Mempelajari terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada siswa 

3.  Mempelajari terlebih dahulu kata-kata atau istilah yang perlu disampaikan 

kepada siswa sebelum menonton film  
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4. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaan nanti 

tidak terburu-buru dan tidak perlu mencari lagi  

2. Pelaksanaan  

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam pelaksanaan layanan informasi 

dengan menggunakan media film antara lain :  

1. Ruang Penyaji  

Ruangan yang dipergunakan untuk pelaksanaan dapat berupa ruang kelas, 

aula, laboratorium atau ruang khusus untuk penyajian program-program media 

pendidikan.  

2. Peralatan yang Digunakan  

Melaksanakan layanan informasi dengan menggunakan media film 

memerlukan peralatan :  

a. Film    d. CPU  

b. Televisi monitor  e. LCD   

c. Kabel-kabel listrik dan kabel monitor  f. Speaker aktif  

3. Langkah-langkah dalam pelaksanaan  

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan yaitu pertama,  

pastikan semua siswa sudah berada dalam ruangan dan peralatan yang akan 

digunakan sudah lengkap. Kedua, masukkan film dalam bentuk VCD ( Video 

Compact Disc ) ke dalam CD Room yang terdapat di CPU. Sebelum film 

ditayangkan, jelaskan pada siswa bahwa kita akan menonton film, kemudian 

menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dan penjelasan sekilas tentang film 

yang akan diputar, serta hal-hal yang harus dilakukan selama film diputar. Ketiga, 
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film siap diputar. Apabila pada saat di tengah-tengah film ditayangkan ada suatu 

hal yang dipandang perlu untuk memberikan penjelasan tambahan, maka film 

tersebut dapat dihentikan sementara pada saat yang tepat yaitu bagian apa pada 

film tersebut, sehingga tidak mengganggu keseimbangan penyajian film. Setelah 

film selesai diputar, peneliti menanyakan perasaan siswa.  

4. Kegiatan Lanjutan  

Kegiatan lanjutan yang perlu dilakukan adalah dengan mengadakan session 

diskusi. Hal tersebut bertujuan :  

a. Untuk menilai program  

b. Menjelaskan hal yang kurang atau belum dimengerti oleh siswa 

c. Untuk membuat resume dan sebagai evaluasi  

 

2.4 Penggunaan Media Film Untuk Meningkatkan Motivasi 

Siswa Mengikuti Layanan Informasi Belajar dalam 

Pelayanan Bimbingan dan Konseling 

Motivasi merupakan suatu hal yang cukup penting dalam mempengaruhi 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Motivasi mengawali terjadinya 

perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Motivasi ditandai dengan 

munculnya, rasa / ”feeling”, dan afeksi seseorang. Dalam hal  ini motivasi relevan  

dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat menentukan 

tingkah laku mansuia. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi 

motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi yakni tujuan. 

Motivasi memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 
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terangsang / terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan 

ini akan menyangkut soal kebutuhan.    

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin melakukan 

sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu dapat dirangsang oleh 

faktor dari luar yaitu pergaulan, keluarga, sikap konselor, fasilitas, dan mass 

media. Dalam hubungannya dengan belajar, terselip beberapa pertanyaan, 

bagaimana menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa itu 

melakukan aktivitas belajar. Bagaimana melakukan usaha-usaha untuk dapat 

menumbuhkan aktivitas belajar dengan baik. Dalam hal ini usaha untuk dapat 

menciptakan kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa itu mau dan ingin 

melakukan aktivitas belajar serta menumbuhkan aktivitas belajar dengan baik 

adalah dengan memberikan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat 

menarik perhatian siswa yaitu salah satunya dengan fasilitas  berupa film. Film ini 

merupakan stimulus yang diberikan terhadap subjek agar subjek tersebut dapat 

meningkatkan motivasinya untuk mengikuti layanan informasi.  

Seperti telah dipaparkan di atas bahwa motivasi juga dapat dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan, maka dalam hal ini peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang penggunaan media film untuk meningkatkan motivasi siswa mengikuti 

layanan informasi belajar dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Sebab di era 

globalisasi ini, media pembelajaran yang dapat digunakan semakin bervariasi dan 

semakin canggih. Seperti media audio visual khususnya film.  
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 Pemerolehan pengetahuan dan ketrampilan, perubahan sikap dan perilaku 

dapat terjadi karena interaksi antara pengalaman baru dengan pengalaman yang 

pernah dialami sebelumnya. Hal tersebut dapat diperoleh melalui proses belajar. 

Dalam suatu proses belajar mengajar, ada dua unsur yang amat penting yaitu 

metode mengajar dan media yang digunakan dalam pembelajaran dalam hal ini 

yaitu layanan informasi belajar yang dilaksanakan oleh konselor sekolah. Kedua 

aspek ini sangat berkaitan. 

 Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis 

media yang sesuai, meskipun masih ada berbagai aspek lain yang harus 

diperhatikan dalam memilih media, antara lain tujuan pemberian layanan, 

kompetensi yang ingin dicapai, serta disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi media dalam proses belajar 

mengajar dalam hal ini layanan informasi belajar adalah sebagai alat bantu dalam 

menyampaikan materi layanan informasi belajar yang bertujuan agar siswa lebih 

memahami tentang materi yang disampaikan serta siswa lebih tertarik dalam 

mengikuti layanan informasi belajar.  

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media juga dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman tentang materi yang disampaikan.  
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Kemp & Dayton dalam Arsyad ( 2002:21) menerangkan bahwa beberapa 

hasil penelitian menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai 

bagian integral dalam pembelajaran antara lain yaitu penyampaian materi menjadi 

lebih baku, lebih menarik, serta pembelajaran menjadi lebih interaktif. Senada 

dengan itu, Sudjana & Rivai dalam Arsyad (2002:24) mengemukakan manfaat 

media dalam proses belajar siswa, antara lain pembelajaran akan lebih menrik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi, materi yang disampaikan 

akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan 

memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, metode 

mengajar akan lebih bervariasi dan tidak semata-mata komunikasi verbal melalui 

kata-kata guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, siswa 

dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan 

uraian guru tetapi juga siswa dapat mengamati dan melakukannya.  

Media pembelajaran juga dapat digunakan untuk keperluan layanan 

informasi diantaranya adalah media cetak, media elektronik ataupun media 

pembelajaran lainnya. Film merupakan salah satu media yang dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran. Alasan rasional peneliti menggunakan film sebagai 

media dalam menyampaikan layanan informasi belajar adalah karena film 

merupakan salah satu media yang paling popular dan digemari karena sifat 

hiburannya, serta memiliki kekuatan pada ceritanya, semakin baik ceritanya, 

semakin baik pula dalam menyampaikan pesan, sehingga sangat bagus bila 

digunakan untuk menyampaikan pesan. Oleh karena itu, peneliti berusaha 

menggunakan media pembelajaran berupa film ketika memberikan layanan 
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informasi untuk meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan informasi dan 

tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan siswa.  Media yang bervariasi dan 

menarik sangat penting digunakan dalam pemberian layanan bimbingan dan 

konseling terutama dalam layanan klasikal. Melalui penggunaan media berupa 

film, diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti layanan 

informasi.  

 

2.5 Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori di atas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai 

berikut ” Penggunaan media film dapat meningkatkan motivasi siswa mengikuti 

layanan informasi belajar dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMP N 1 

Semarang”. 
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BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1. Jenis Penelitian  

Untuk mengetahui apakah media film dapat meningkatkan motivasi siswa 

mengikuti layanan informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling di SMP 

N 1 Semarang, maka peneliti diharuskan melakukan intervensi terhadap 

responden. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan tergolong penelitian 

eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksperimen merupakan 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-

akibat variabel-variabel dengan cara menghadapkan kelompok eksperimental pada 

beberapa macam kondisi perlakuan dan membandingkan akibat / hasilnya dengan 

satu atau lebih kelompok control yang tidak dikenai perlakuan (Azwar, 1997:10). 

Masih dalam Azwar (1997:5), menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif menekankan pada analisisnya, yaitu pada data-data numerik atau angka 

yang diolah dengan metode statistika.  

Penelitian ini menggunakan design one group pre-test and post-test design, 

yang berarti dalam penelitian eksperimental ini hanya terdapat 1 kelompok 

eksperimental. Desain ini berarti sampel diberikan tes sebelum dan sesudah 

mendapat perlakuan. Dalam penelitian ini, subjek dikenai dua kali pengukuran. 

Pengukuran yang pertama dilakukan untuk mengukur motivasi siswa mengikuti 

layanan informasi sebelum menggunakan media film ( pre-test ). Pengukuran 
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yang kedua untuk mengukur motivasi siswa mengikuti layanan informasi sesudah 

menggunakan media film ( post-test ). Kemudian hasil dari pre-test dan post-test 

dibandingkan maka kelak akan diperoleh perbedaan diantara keduanya.  

Adapun rancangan dan desain penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah :  

a. Rancangan Penelitian  

1) Memberikan Pre-test pada sampel 

2) Perlakuan / treatment  

3) Melakukan Post-test pada sampel  

b. Bagan Rancangan pretest-posttest design 

 

 

Keterangan :  

1O  : Pre-test ( pengukuran sebelum diberi perlakuan) 

2O  : Post-test ( pengukuran sesudah diber perlakuan )  

X  : Eksperimen / Perlakuan  

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan dalam delapan kali pertemuan. 

Sampel diberi pre-test terlebih dahulu. Kemudian diberi perlakuan berupa 

pemberian layanan informasi bidang belajar dengan menggunakan media film. 

Setelah pemberian treatment selesai, maka dilakukan post-test kepada kelompok 

eksperimen. Hasil pre-test dan post-test dibandingkan, maka kelak akan diperoleh 

perbedaan antara keduanya. Hal itu dilakukan karena untuk mengetahui apakah 

 21 OXO ⎯→⎯⎯→⎯  
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penggunaan media film dapat meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan 

informasi dalam pelayanan bimbingan dan konseling.  

Saat sampel diberi perlakuan, peneliti mengamati kegiatan atau aktivitas 

yang muncul atau yang dilakukan oleh siswa selama menonton film. Hal tersebut 

bertujuan agar diperoleh hasil yang maksimal, yaitu peneliti benar-benar 

mengetahui perubahan yang ditunjukkan oleh setiap siswa mulai dari awal 

perlakuan hingga akhir perlakuan.  

 

3.2. Variabel Penelitian  

3.2.1. Identifikasi Variabel  

3.2.1.1 Variebel Bebas ( Variabel Independen )  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini 

sebagai variabel bebas adalah penggunaan media film, dengan kode X.  

3.2.1.2 Variabel Terikat (Variabel Dependen )  

Variabel terikat adalah varibel yang timbul akibat dari variabel bebas. 

Sebagai variabel terikat adalah motivasi siswa mengikuti layanan informasi dalam 

pelayanan bimbingan dan konseling, dengan kode Y.  

3.2.2. Hubungan Antar Variabel  

                                    

 

Keterangan :  

X  : Penggunaan media film 

Y  : Motivasi siswa mengikuti layanan informasi dalam pelayanan  

bimbingan dan konseling 

Y X 
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3.2.3. Definisi Operasional  

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.2.3.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media film. Yang 

dimaksud media dalam penelitian ini adalah alat bantu untuk menyalurkan 

informasi antara dua pihak yaitu sumber pesan dalam hal ini peneliti dan penerima 

pesan yaitu siswa, yang bertujuan untuk memberi rangsangan bagi siswa agar 

lebih memahami tentang materi yang disampaikan serta siswa lebih tertarik dalam 

mengikuti layanan informasi belajar, sehingga terjadi proses belajar yang 

memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Media 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah media berupa film.  

3.2.3.2 Variabel Terikat  

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi siswa mengikuti 

layanan informasi belajar.  Yang dimaksud dengan motivasi siswa mengikuti 

layanan informasi belajar adalah daya yang mendorong siswa baik secara sadar 

maupun tidak yang memunculkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku 

untuk aktif dalam mengikuti layanan informasi belajar. Dengan indikator sebagai 

berikut tertarik : pada guru artinya tidak acuh tak acuh, tertarik pada mata 

pelajaran yang diajarkan (dalam hal ini layanan informasi belajar), antusias tinggi 

serta mengendalikan perhatian dan energinya pada kegiatan belajar, ingin selalu 

tergabung dalam suatu kelompok kelas, ingin identitas diri diakui orang lain, 

variasi aktiviti belajar lebih banyak, tindakan dan kebiasaan serta moralnya selalu 

dalam kontrol diri, selalu terkontrol oleh lingkungan.  
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3.3. Populasi dan Sampel  

3.3.1. Populasi  

Populasi adalah sekelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian (Azwar, 2004: 77). Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian 

(Arikunto, 2002:108). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VIII SMP N 1 Semarang.  

3.3.2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2002:109). Sample dalam penelitian ini adalah 2 kelas dari seluruh kelas VIII 

SMP N 1 Semarang yang terdiri dari 8 kelas. Adapun teknik sampling yang 

digunakan adalah teknik proportional random sampling. Alasan memilih teknik 

sampel ini karena peneliti dalam menentukan sampel dengan cara acak dan 

proporsional. Selain itu juga guru pembimbing turut membantu dalam memilih 

sampel yang digunakan berdasarkan pada pengamatan guru pembimbing selama 

dalam kegiatan belajar mengajar yaitu kelas yang kurang memiliki motivasi 

mengikuti layanan informasi belajar.  

 

3.4. Metode dan Alat Pengumpul Data  

3.4.1 Metode  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala psikologi. Selain 

itu, peneliti juga mengamati kondisi atau aktivitas siswa yang muncul selama 

proses pemberian perlakuan berlangsung, hal tersebut bertujuan agar peneliti 

benar-benar memahami perkembangan siswa selama diberi perlakuan.  
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3.4.2 Alat Pengumpul Data  

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

motivasi, karena aspek yang akan diukur berupa aspek psikologis yaitu motivasi. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan tabel hasil observasi kondisi atau aktivitas 

yang muncul selama pemberian perlakuan. Skala motivasi digunakan untuk 

mengukur tingkat motivasi siswa mengikuti layanan informasi, sedangkan tabel 

hasil observasi kondisi atau aktivitas siswa yang muncul selama pemberian 

perlakuan digunakan untuk memperoleh data tentang perkembangan siswa selama 

diberi perlakuan.  

 

3.5. Penyusunan Instrumen Penelitian  

3.5.1 Menyusun Kisi-Kisi Instrumen 

 Pengukuran variabel motivasi mengikuti layanan informasi belajar 

menggunakan skala psikologi yaitu motivasi. Adapun pengembangan alat ukur ini 

berdasarkan pada indikator dari variabel motivasi. Indikator tersebut disajikan 

dalam kisi-kisi berikut ini :  

Tabel 3.1  
Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen  

 
Variabel  Komponen   Indikator  Item  

( + )  ( - )  
Motivasi 
siswa 
mengikuti 
layanan 
informasi 
belajar  

1. Motivasi 
Intrinsik  

 
 
 
 
 
 
 

1. Tertarik pada mata 
pelajaran yang 
diajarkan (layanan 
informasi belajar ) 

2. Antusias tinggi 
3. Mengendalikan 

perhatian dan 
energinya pada 
kegiatan belajar 

1,2,11,12,34,
37,39,45,56,6
2,68 
 
7,41 
4,14,23 
 
 
 

16,20,25,28,
50,53,70,76,
80 
 
18,59,77 
48,66 
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2. Motivasi 

Ekstrinsik  
 

4. Tindakan dan 
kebiasaan serta 
moralnya selalu 
dalam kontrol diri 

1. Tertarik pada guru 
artinya tidak acuh 
tak acuh  

2. Ingin selalu 
tergabung dalam 
suatu kelompok 
kelas 

3. Ingin identitas diri 
diakui orang lain 

4. Variasi aktivitas 
belajar lebih 
banyak 

5. Selalu terkontrol 
oleh lingkungan.  

 

3,17,26,31,42 
 
 
 
5,6,24,30,72,
81 
 
8,10,33,35,43
,57,65,73,79 
 
 
13,27,40,60 
 
15,29,58,52, 
63 
 
32,47,61 

9,21,36,78 
 
 
 
19,38,44,55,
64,69 
 
22,49,67 
 
 
 
54,71,75 
 
46,51 
 
 
74 
 
 
 
 

 

3.5.2 Karakteristik Jawaban yang Dikehendaki 

Terdapat lima alternatif pilihan jawaban dan responden bebas memilih salah 

satu dari kelima alternatif pilihan jawaban yang ada sesuai dengan keadaan 

masing-masing responden. Dan lima alternatif jawaban itu adalah sebagai berikut 

: SS (Sangat setuju), S ( Setuju ), KS ( Kurang Setuju ), TS ( Tidak Setuju ), STS ( 

Sangat Tidak Setuju ), yang akan dijabarkan lebih rinci dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 3.2  
Kategori Jawaban dan Cara Pemberian Skor Skala Psikologi “ Motivasi Siswa 

Mengikuti Layanan Informasi Belajar “ 
 

Kategori Jawaban Skor 
(+) 

Skor 
(-) 

Sangat Setuju 5 1 
Setuju  4 2 
Kurang Setuju  3 3 
Tidak Setuju  2 4 
Sangat Tidak Setuju  1 5 
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3.6. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

3.6.1 Validitas Instrument 

Menurut Arikunto (2000:144), validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat validitas atau kesasihan suatu instrument. Untuk mengetahui tingkat 

validitas, dalam penelitian ini menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 

Person (1998) yaitu korelasi Product Moment, dengan rumus:  

rxy =  
( )( )

( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan   

rxy  :  koefisien antara X dan Y  

∑ X
 

:   jumlah skor X  

2∑ X
 

:   jumlah kuadrat skor X  

∑Y
 

:  jumlah skor Y  

2∑Y
 

:  jumlah kuadrat skor Y  

∑XY
 

:  jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y  

Perhitungan validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan taraf 

signifikan 5%.  

 Validitas suatu instrument diperoleh dari hasil try out yang dilakukan 

kepada subjek di luar sampel penelitian. Peneliti melaksankan try out di kelas VIII 

E pada tanggal 30 November 2009. Dari hasil try out tersebut diperoleh hasil yaitu 

item pernyataan yang valid adalah 73 dari 81 item pernyataan. Hal ini berarti item 

pernyataan yang tidak valid adalah 8 item pernyataan yaitu nomor 2, 11, 15, 27, 
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39, 52, 54, dan 57. Selanjutnya item pernyataan yang tidak valid dibuang, karena 

sudah terwakili oleh item yang lain dalam satu kisi-kisi.  Item pernyataan yang 

valid sejumlah 73 item untuk selanjutnya digunakan dalam pre test, dengan 

mengacak nomor dari masing-masing indikator. Dimana kisi-kisi instrument yang 

digunakan untuk pre test adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.3 
Kisi-Kisi Instrumen Pre Test 

 
Variabel  Komponen   Indikator  Item  

( + )  ( - )  
Motivasi 
siswa 
mengikuti 
layanan 
informasi 
belajar  

1. Motivasi 
Intrinsik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Motivasi 

Ekstrinsik  
 

1. Tertarik pada mata 
pelajaran yang diajarkan 
(layanan informasi 
belajar ) 

2. Antusias tinggi 
3. Mengendalikan 

perhatian dan energinya 
pada kegiatan belajar 

4. Tindakan dan kebiasaan 
serta moralnya selalu 
dalam kontrol diri 

 
 
1. Tertarik pada guru 

artinya tidak acuh tak 
acuh  

2. Ingin selalu tergabung 
dalam suatu kelompok 
kelas 

3. Ingin identitas diri 
diakui orang lain 

4. Variasi aktivitas belajar 
lebih banyak 

5. Selalu terkontrol oleh 
lingkungan.  

 

1,12,34,37,45
,56,62,68 
 
 
7,41 
4,14,23 
 
 
 
3,17,26,27,31
,42 
 
 
5,6,19,24,30,
72, 
 
8,10,15,33,35
,43,65,73 
 
13,40,60 
 
29,58,63 
 
32,47,61 

2,16,20,25,2
8,50,52,53,7
0  
 
18,59 
48,66 
 
 
 
9,21,36,39 
 
 
 
11,38,44,55,
64,69 
 
22,49,67 
 
 
54,71 
 
46,51 
 
57 

 

 

 



53 

 

3.6.2 Reliabilitas Instrument  

Realibilitas menunjukkan pada pengertian bahwa sesuatu instrument cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:154). Rumus yang digunakan untuk 

mengetahui realibilitas item dalam penelitian ini adalah rumus Alpha yaitu :  

r11 = ( )⎥⎦
⎤

⎢
⎣

⎡
−1k
k

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑

t
b

2

2

1
σ
σ

 

Keterangan  

 r11  : reliabilitas instrumen 

k : banyak soal  

b∑ 2σ   : jumlah varians butir  

t2σ  : varians total  

Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikasi 5 %. 

Peneliti mengukur reliabilitas dengan kriteria apabila 11r > tabelr  maka 

instrument tersebut reliabel. Dari perhitungan dengan menggunakan rumus Alpha, 

diperoleh hasil varians total adalah 950.652 dan varians butir adalah 56.066, 

sehingga diperoleh koefisien reliabilitas adalah 0,953. pada ∝= 5% dengan n =38 

diperoleh tabelr  = 0,320. karena 11r > tabelr  maka dapat disimpulkan instrument yang 

digunakan dalam penelitian ini sudah layak.  
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3.7. Analisis Data  

Data yang diperoleh dari sumber data akan diolah kembali atau dianalisis, 

yaitu dengan menggunakan rumus t-test, untuk mengetahui perbedaan signifikan 

pre-test dan post-test. Adapun rumus t-test yang digunakan adalah :  

n
s
bt

b
=  

Keterangan  

b  :  rata-rata selisih perbedaan dari data sebelum eksperimen dan sesudah 

eksperimen  

Sb : Standar deviasi selisih data antara sebelum sebelum eksperimen dan 

sesudah eksperimen  

n: Banyaknya responden yang diteliti 

Dari hasil hitung tersebut, akan dikonsultasikan dengan menggunakan 

indeks table t-test. Jika hasil analisis lebih besar dari indeks table t-test, maka 

penggunaan media film dalam layanan informasi efektif untuk meningkatkan 

motivasi siswa.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 Pada bab ini secara berturut-turut akan dipaparkan mengenai hasil 

penelitian dan pembahasannya tentang penggunaan media film untuk 

meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar dalam 

pelayanan bimbingan dan konseling di SMP N 1 Semarang.  

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Hasil Pengamatan Terhadap Proses   

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2009 sampai dengan 

Januari tahun 2010 di SMP N 1 Semarang. Pada pertemuan pertama dilakukan Pre 

Test yang dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Desember 2009. Selanjutnya mulai 

tanggal 6-25 Januari 2010 dilaksanakan pemberian perlakuan, dengan 

menggunakan penilaian proses dan hasil sehingga diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Kelas V III C  

Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan layanan informasi belajar 

dengan menggunakan media film I’m Not Stupid bagian1 dengan durasi 23 menit 

54 detik diperoleh hasil sebagai berikut : pertemuan I dapat dikatakan belum 

berhasil. Hal tersebut disebabkan karena siswa belum cukup menguasai materi 

yang disampaikan oleh peneliti, selain itu juga masih ada siswa yang 

menunjukkan sikap cuek terhadap film yang diputar,mengerjakan tugas mata 
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pelajaran lain, melamun, serta beberapa siswa lebih sering berbicara sendiri dan 

bercanda dengan teman disebelahnya. Selanjutnya pada pertemuan II peneliti 

menyajikan I’m Not Stupid bagian 2 dan 3 dengan durasi film 29 menit dan bagian 

3 dengan durasi 20 menit, dan diperoleh hasil terjadi peningkatan dan dapat 

dikatakan cukup berhasil, siswa sudah nampak terlihat sungguh-sungguh dan 

mengungkapkan merasa terharu dalam menonton film, walaupun masih ada siswa 

yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain, mengantuk dan melamun, serta 

bercanda dan ribut sendiri namun tidak mempengaruhi siswa yang lainnya. Pada 

pertemuan ke III peneliti menyajikan film I’m Not Stupid bagian 4 dengan durasi 

film 31 menit, pada pertemuan ini juga terjadi peningkatan dari pertemuan 

sebelumnya dan dapat dikatakan berhasil. Siswa terlihat antusias dalam menonton 

film, serta merasa terharu bahkan ada siswa yang menangis sangat menonton film. 

Selain itu juga, siswa yang pada pertemuan sebelumnya terlihat lebih sering 

berbicara dengan teman di sebelahnya, pada pertemuan kali ini terlihat sudah 

mulai memperhatikan dan tenang dalam menonton film, dan diskusi berjalan 

dengan lancar.  

Pada pertemuan ke IV dan dilanjutkan pertemuan V peneliti menyajikan 

film yang sama yaitu CJ7 side A dengan masing-masing pertemuan durasi film 20 

menit. Berdasarkan penilaian proses dan hasil diperoleh kesimpulan terjadi 

peningkatan dan dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut terlihat dari sikap siswa 

yang sudah mulai menunjukkan sikap tertarik terhadap layanan yang diberikan 

oleh peneliti yang berarti siswa sudah mulai memiliki motivasi mengikuti layanan 

informasi belajar. Hal tersebut terlihat dari pendapat siswa yang mengatakan 
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bahwa siswa mulai tidak bosan mengikuti layanan informasi belajar. Peningkatan 

juga terjadi pada pertemuan VI dengan menyajikan film CJ7 side B dengan durasi 

40 menit, pertemuan VII dan VIII dengan film Insight, sehingga dapat dikatakan 

sangat berhasil. Siswa lebih terlihat antusias dan bersemangat dalam mengikuti 

layanan informasi belajar bila dibandingkan dengan pertemuan-pertemuan 

sebelumnya. Selanjutnya, siswa juga mengungkapkan lebih senang dan tertarik 

dalam mengikuti layanan informasi belajar dengan menggunakan media film 

karena mereka menjadi tidak bosan dan dan tidak terkesan monoton.    

2. Kelas VIII D  

Pertemuan diadakan selama 8 kali. Berdasarkan pengamatan terhadap 

pelaksanaan layanan informasi belajar dengan menggunakan media film I’m Not 

Stupid bagian1 dengan durasi 23 menit 54 detik diperoleh hasil sebagai berikut : 

pertemuan pertama kelas VIII D dengan film I’m Not Stupid bagian 1 berjalan 

kurang lancar dan belum berhasil. Hal tersebut disebabkan karena adanya suatu 

kendala yaitu speaker laboratorium tiba tidak bersuara. Saat itu peneliti berusaha 

agar kondisi kelas tetap terkendali dan dibantu oleh observer  untuk mengecek 

peralatan. Oleh sebab kendala tersebut, akhirnya siswa menonton film tanpa ada 

suara, hanya gambar dan terjemahan bahasa yang muncul di layar monitor. 

Walaupun demikian, siswa tetap memperhatikan sampai film selesai diputar. 

Akan tetapi, ada 8 siswa yang cenderung berbicara dengan teman disebelahnya, 4 

siswa bercanda dengan teman disebelahnya, dan 6 siswa yang mengarjakan tugas 

mata pelajaran yang lain. Pada pertemuan ke II peneliti menyajikan film I’m Not 

Stupid bagian 2 dengan durasi film 29 menit dan bagian 3 dengan durasi 20 menit.  
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Pada pertemuan kali ini dapat dikatakan cukup berhasil. Siswa terlihat cukup 

bersemangat dan tenang dalam menonton film. Namun masih ada siswa yang 

sesekali berbicara dengan teman di sebelahnya walaupun peneliti sudah 

memperingatkan, dan ada juga siswa yang melamun dan mengantuk.. Peningkatan 

terjadi pada pertemuan ke III, siswa terlihat lebih tenang dalam menonton film I’m 

Not Stupid bagian 4 dengan durasi film 31 menit. Siswa yang pada pertemuan 

sebelumnya terlihat lebih sering berbicara dengan teman di sebelahnya, pada 

pertemuan kali ini sudah terlihat lebih tenang dan memperhatikan saat menonton 

film.  

Pada pertemuan ke IV, peneliti menyajikan film CJ7 side A dengan durasi 

film 41 menit. Berdasarkan penilaian proses dan hasil, pertemuan kali ini juga 

dapat dikatakan berhasil, karena siswa sudah menunjukkan sikap tertarik, 

memperhatikan, serta lebih bersemangat mengikuti layanan informasi belajar 

dengan diselingi lelucon pada saat ada adegan yang menurut mereka lucu. 

Pertemuan ke V dan VI dengan menyajikan film CJ7 side B dan masing-masing 

pertemuan dengan durasi film 20 menit juga terjadi peningkatan dan dapat 

dikatakan sangat berhasil, siswa lebih terlihat antusias dalam mengikuti layanan 

informasi belajar, sudah tidak terlihat lagi siswa yang berbicara dengan teman di 

sebelahnya, siswa juga lebih aktif dalam kegiatan diskusi. Pada pertemuan 

selanjutnya yaitu pertemuan ke VII dan VIII dengan film Insight masing-masing 

pertemuan dengan durasi 20 menit, juga dapat dikatakan sangat berhasil. Siswa 

terlihat bersemangat, serius dalam memperhatikan materi yang diberikan oleh 
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peniliti, serta mengungkapkan lebih tertarik dan memiliki motivasi jika layanan 

informasi belajar diberikan dengan menggunakan media film.   

 Setelah melaksanakan selama 8 kali perlakuan pada masing-masing kelas, 

maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan dari tiap-tiap pertemuan yang 

diadakan oleh peneliti. Dimulai dari pertemuan yang kurang berhasil berdasarkan 

penilaian proses dan penilaian hasil, hingga akhirnya pertemuan dikatakan 

berhasil dan sangat berhasil. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari penggunaan 

media film pada layanan informasi belajar. Berikut ini adalah tabel hasil 

pengamatan tentang kondisi atau aktivitas siswa yang muncul saat pemberian 

perlakuan :  

Tabel 4.4 
Pedoman Observasi Kondisi atau Aktivitas Siswa yang Muncul Saat Pemberian 

Perlakuan Kelas VIII C 
 

Kondisi / Aktivitas Siswa yang Muncul Kelas VIII C 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Berbicara dengan teman lain  6 3 0 2 0 0 0 0 
Mengerjakan tugas mata pelajaran lain 5 2 0 0 0 0 0 0 
Melamun  3 1 0 0 1 0 0 0 
Tenang/konsentrasi saat menonton film  22 27 40 40 40 40 40 40 
Mengantuk  0 3 0 0 0 0 0 0 
Bercanda dengan teman disebelahnya  4 4 0 0 0 0 0 0 
Aktif dalam kegiatan diskusi  10 20 30 27 40 40 34 40 
Aktif berpendapat  8 15 17 12 26 12 21 28 
 

Keterangan : P1 berarti pertemuan 1 di kelas VIII C, dan seterusnya. Dari tabel di 

atas diperoleh informasi bahwa kondisi atau aktivitas siswa yang muncul selama 

pemberian perlakuan pada pertemuan 1 berdasarkan pengamatan peneliti adalah 

terlihat ada 6 siswa yang berbicara dengan teman lain, 5 siswa yang mengerjakan 

tugas lain, 3 siswa yang melamun, dan 4 siswa yang terlihat bercanda dengan 
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teman disebelahnya, sedangkan 22 siswa yang lain terlihat tenang / konsentrasi 

saat menonton film. Pada kegiatan diskusi pada pertemuan 1 hanya ada 10 siswa 

yang aktif dalam kegiatan diskusi dan 8 siswa yang aktif berpendapat. Pada 

pertemuan kedua, terjadi peningkatan dari pertemuan sebelumnya. Pada 

pertemuan 2, hanya terlihat ada 3 siswa yang berbicara dengan teman lain, 2 siswa 

yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain, 1 siswa yang melamun, 3 siswa yang 

mengantuk dan 4 siswa yang bercanda dengan teman disebelahnya, sedangkan 27 

siswa yang tenang / konsentrasi saat menonton film. Dalam kegiatan diskusi juga 

terjadi peningkatan, 20 siswa aktif dalam kegiatan diskusi dan 15 siswa yang aktif  

berpendapat. Pada pertemuan 3 sampai pertemuan 5 sudah tidak terlihat lagi siswa 

yang berbicara dengan teman lain, mengerjakan tugas mata pelajaran lain, 

maupun bercanda dengan teman disebelahnya. Namun pada pertemuan 5, ada 1 

siswa yang melamun. Pada kegiatan diskusi juga terjadi peningkatan. Pada 

pertemuan 3, ada 30 siswa aktif dalam kegiatan diskusi dan 17 siswa yang aktif 

berpendapat. Pada pertemuan 4 terjadi penurunan, 27 siswa aktif dalam kegiatan 

diskusi dan 12 siswa yang aktif berpendapat. Namun pada pertemuan 5 dan 6 

terjadi peningkatan, semua siswa aktif dalam kegiatan diskusi. Siswa yang aktif 

berpendapat pada pertemuan 5 sejumlah 26 siswa dan 12 siswa pada pertemuan 6. 

Pada pertemuan 7 siswa yang aktif dalam kegiatan diskusi menjadi 34 siswa, 

namun siswa yang aktif berpendapat menjadi 21 siswa. Peningkatan terjadi pada 

pertemuan 8. semua siswa aktif dalam kegiatan diskusi dan 28 siswa aktif 

berpendapat.  
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Tabel 4.5 
Pedoman Observasi Kondisi atau Aktivitas Siswa yang Muncul Saat Pemberian 

Perlakuan Kelas VIII D 
 

Kondisi / Aktivitas Siswa yang Muncul Kelas VIII D 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Berbicara dengan teman lain  8 2 0 2 0 0 0 0 
Mengerjakan tugas mata pelajaran lain 6 0 0 0 0 0 0 0 
Melamun  0 4 0 0 0 0 0 0 
Tenang/konsentrasi saat menonton film  26 28 40 40 40 40 40 40 
Mengantuk  0 2 0 0 0 0 0 0 
Bercanda dengan teman disebelahnya  4 4 0 0 0 0 0 0 
Aktif dalam kegiatan diskusi  12 18 34 33 40 40 24 40 
Aktif berpendapat  6 10 28 18 28 9 12 33 
  

Keterangan : P1 berarti pertemuan 1 di kelas VIII D, dan seterusnya. Dari tabel di 

atas diperoleh informasi bahwa kondisi atau aktivitas siswa yang muncul selama 

pemberian perlakuan pada pertemuan 1 berdasarkan pengamatan peneliti adalah 

terlihat ada 8 siswa yang berbicara dengan teman lain, 6 siswa yang mengerjakan 

tugas lain, tidak ada siswa yang melamun, namun ada 4 siswa yang terlihat 

bercanda dengan teman disebelahnya, sedangkan 26 siswa yang lain terlihat 

tenang / konsentrasi saat menonton film. Pada kegiatan diskusi pada pertemuan 1 

hanya ada 12 siswa yang aktif dalam kegiatan diskusi dan 6 siswa yang aktif 

berpendapat. Pada pertemuan kedua, terjadi peningkatan dari pertemuan 

sebelumnya. Pada pertemuan 2, hanya terlihat ada 2 siswa yang berbicara dengan 

teman lain, tidak ada siswa yang mengerjakan tugas mata pelajaran lain, namun 

ada 4 siswa yang melamun dan 2 siswa yang mengantuk, serta 4 siswa yang 

bercanda dengan teman disebelahnya, sedangkan 27 siswa yang tenang / 

konsentrasi saat menonton film. Dalam kegiatan diskusi juga terjadi peningkatan, 

18 siswa aktif dalam kegiatan diskusi dan 10 siswa yang aktif  berpendapat. Pada 
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pertemuan 3 sampai pertemuan 8 sudah tidak terlihat lagi siswa yang berbicara 

dengan teman lain, mengerjakan tugas mata pelajaran lain, melamun, mengantuk,  

maupun bercanda dengan teman disebelahnya. Pada pertemuan 3, ada 34 siswa 

aktif dalam kegiatan diskusi dan 28 siswa yang aktif berpendapat. Pada pertemuan 

4 terjadi penurunan, 33 siswa aktif dalam kegiatan diskusi dan 18 siswa yang aktif 

berpendapat. Namun pada pertemuan 5 dan 6 terjadi peningkatan, semua siswa 

aktif dalam kegiatan diskusi. Siswa yang aktif berpendapat pada pertemuan 5 

sejumlah 28 siswa dan 9 siswa pada pertemuan 6. Pada pertemuan 7 siswa yang 

aktif dalam kegiatan diskusi menjadi 24 siswa, namun siswa yang aktif 

berpendapat menjadi 12 siswa. Peningkatan terjadi pada pertemuan 8. semua 

siswa aktif dalam kegiatan diskusi dan 33 siswa aktif berpendapat. 

 

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif  persentase digunakan untuk mengetahui motivasi siswa 

yang diberi perlakuan. Perlakuan yang diberikan berupa penggunaan film sebagai 

media pada layanan informasi belajar. Penelitian ini menggunakan skala psikologi 

dengan skor tertinggi 5 dan skor terendah 1 dengan jumlah item 73. Adapun 

kriteria tingkatan dapat dilihat pada BAB III. Berikut ini akan dijelaskan 

mengenai hasil pre test dan post test setiap indikator :  
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Tabel 4.6  
Hasil pre test dan post test masing-masing indicator 

  

Indikator Sebelum  Sesudah  
Persentase Kategori  Persentase  Kategori  

Tertarik pada mata 
pelajaran yang diajarkan  

67,47 C 79,84 T 

Antusias tinggi  66,38 C 74,38 T 
Mengendalikan 
perhatian dan energinya 
pada kegiatan belajar 

69,60 T 78,90  T 

Tindakan dan kebiasaan 
moral siswa selalu 
dalam kontrol diri 

66,35 C 83,00 T 

Tertarik siswa pada guru 
artinya tidak acuh tak 
acuh 

67,33 C 79,98 T 

Ingin selalu tergabung 
dalam suatu kelompok 

67,06 C 76,56 T 

Ingin identitas diri 
diakui orang lain 

66,36 C 79,73 T 

Variasi aktivitas belajar 
lebih banyak  

65,30 C 74,65 T 

Selalu terkontrol oleh 
lingkungan  

64,10 C 72,10 T 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pada 

tiap-tiap indikator. Sebelum diberi perlakuan berupa penggunaan media film, 

prosentase masing-masing indikator dalam kategori cukup. Namun setelah diberi 

perlakuan, terjadi peningkatan pada masing-masing indikator yang termasuk 

dalam kategori tinggi. Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci mengenai 

peningkatan tiap-tiap indikator.  

 

4.1.2.1 Perhitungan tiap indikator motivasi intrinsik siswa mengikuti layanan 

informasi belajar sebelum dan sesudah diberi perlakuan :  
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1. Ketertarikan siswa pada mata pelajaran yang diajarkan ( layanan informasi 

belajar) sebelum dan sesudah mendapat perlakuan  

Tabel 4.7 
 

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0 22 27,5 

Tinggi  42 52,5 56 70 
Cukup  38 47,5 2 2,5 
Rendah  0 0 0 0 

Sangat Rendah   0 0 0 0 
Rata-rata  67,47  79,84  

Peningkatan 18,33 
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator ketertarikan siswa 

pada mata pelajaran yang diajarkan (layanan informasi belajar) sebelum mendapat 

perlakuan memiliki rata-rata 67,47 % dan termasuk dalam kategori cukup. Namun 

setelah diberi perlakuan memiliki rata-rata 79,84 % dan termasuk dalam kategori 

tinggi. Sehingga terjadi peningkatan sebesar 18,33 %. Hal ini berarti terjadi 

perubahan antar sebelum diberi perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan. 

Perubahan itu artinya adanya perubahan ketertarikan siswa berupa siswa lebih 

memperhatikan dan mendengarkan dengan sungguh saat peneliti menyampaikan 

materi, siswa merasa senang dan puas mendapatkan materi layanan informasi 

yang disampaikan oleh peneliti, siswa tidak mengantuk saat kegiatan berlangsung, 

siswa tidak lagi merasa bosan maupun mengantuk, serta tidak terlihat lagi 

mengerjakan tugas mata pelajaran lain saat mengikuti layanan informasi belajar.  
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2. Antusias siswa mengikuti layanan informasi belajar sebelum dan sesudah 

mendapat perlakuan 

Tabel 4.8 
 

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0.0 14 17,5 

Tinggi  40 50,0 47 58,5 

Cukup  39 48,8 19 23,8 
Rendah  1 1,3 0 0.0 

Sangat Rendah   0 0 0 0.0 
Rata-rata  66,38 74,38 

Peningkatan 12,05  
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator antusias tinggi 

sebelum mendapat perlakuan memiliki rata-rata 66,38 % dan termasuk dalam 

kategori cukup. Namun setelah diberi perlakuan mengalami peningkatan sebesar 

12,05 % sehingga menjadi 74,38 % dan termasuk dalam kategori tinggi. Terjadi 

perubahan dari kategori cukup menjadi tinggi, perubahan itu artinya adanya 

perubahan antusias siswa mengikuti layanan informasi belajar sebelum dan 

sesudah mendapatkan perlakuan. Perubahan itu berupa siswa aktif bertanya 

mengenai hal yang belum mereka pahami, siswa terlihat bersemangat mengikuti 

layanan informasi belajar, siswa tidak terlihat melamun lagi maupun tidur di 

kelas, serta tidak lagi berbicara dengan teman disebelahnya.  
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3. Mengendalikan perhatian dan energinya pada kegiatan belajar sebelum dan 

sesudah mendapat perlakuan 

Tabel 4.9 
 

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0.0 15 18,8 

Tinggi  36 45.0 52 65.0 

Cukup  44 55.0 13 16,3 
Rendah  0 0.0 0 0.0 

Sangat Rendah   0 0.0 0 0.0 
Rata-rata  69,60 78,90 

Peningkatan 13,36  
  

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator 

mengendalikan perhatian dan energinya pada kegiatan belajar sebelum mendapat 

perlakuan memiliki rata-rata 69,60 % dan termasuk dalam kategori tinggi. Setelah 

mendapatkan perlakuan meningkat 13,36 %, sehingga menjadi memiliki rata-rata 

78,90 % dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti terjadi perubahan 

pengendalian perhatian dan enrgi siswa pada kegiatan belajar sebelum dengan 

sesudah mendapat perlakuan. Perubahan itu berupa siswa memperhatikan dan 

duduk tenang saat mengikuti layanan informasi belajar, siswa menjadi tidak 

merasa malas mengikuti layanan informasi belajar.  

 

 

 



67 

 

4. Tindakan dan kebiasaan moral siswa selalu dalam kontrol diri sebelum dan 

sesudah mendapat perlakuan 

Tabel 4.10 
 

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0.0 32 40.0 

Tinggi  22 27,5 47 58,8 
Cukup  58 72,5 1 1,3 
Rendah  0 0.0 0 0.0 

Sangat Rendah   0 0.0 0 0.0 
Rata-rata  66,35 83.00 

Peningkatan 25,09 
 

 Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator 

tindakan dan kebiasaan moralnya selalu dalam kontrol diri sebelum mendapat 

perlakuan memiliki rata-rata 66,35 % dan termasuk ke dalam kategori cukup. 

Namun setelah mendapatkan perlakuan, meningkat menjadi 83 %. Ini berarti 

terjadi peningkatan sebesar 25,09 %. Dari peningkatan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terjadi perubahan tindakan dan kebiasaan moral siswa selalu dalam kontrol 

diri sebelum dengan sesudah mendapat perlakuan. Perubahan itu berupa siswa 

tidak pernah membolos dan tidak mencari-cari alasan untuk tidak mengikuti 

layanan informasi belajar, tidak jalan-jalan maupun mekan di kelas saat layanan 

informasi belajar berlangsung, tidak membuat keributan dan berusaha menegur 

apabila ada siswa yang ribut saat mengikuti layanan informasi belajar,  

 Berdasarkan 4 tabel indikator di atas, maka indikator motivasi instrinsik 

siswa mengikuti layanan informasi belajar dapat dijabarkan dalam tabel di bawah 

ini : 
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Tabel 4.11 
Indikator motivasi instrinsik  

 

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0.0 20 25.0 

Tinggi  38 47,5 60 75.0 

Cukup  42 52,5 0 0.0 
Rendah  0 0.0 0 0.0 

Sangat Rendah   0 0.0 0 0.0 
Rata-rata  67,33 79,98 

Peningkatan 18,78  
 

 Berdasarkan tabel indikator motivasi instrinsik di atas, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa motivasi instrinsik siswa mengikuti layanan informasi belajar 

sebelum mendapat perlakuan memiliki rata-rata 67,33 % termasuk dalam kategori 

cukup. Namun setelah mendapatkan perlakuan berupa penggunaan media film, 

motivasi instrinsik siswa mengikuti layanan informasi belajar memiliki rata-rata 

79,89 % termasuk kategori tinggi. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar 

18,78 %, yang berarti terjadi perubahan pada siswa sebelum dengan sesudah 

mendapat perlakuan. Perubahan tersebut sudah dijelaskan pada tiap-tiap indikator 

di atas.  

 

 

4.1.2.2 Perhitungan tiap-tiap indikator dari motivasi ekstrinsik siswa mengikuti 

layanan informasi belajar sebelum dan sesudah diberi perlakuan :  

1.4.1 Ketertarikan siswa pada guru artinya tidak acuh tak acuh sebelum dan 

sesudah mendapat perlakuan 
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Tabel 4.12 
 

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0.0 13 16,3 

Tinggi  40 50.0 63 78,8 

Cukup  38 47,5 4 5.0 
Rendah  2 2,5 0 0.0 

Sangat Rendah   0 0.0 0 0.0 
Rata-rata  67,06 76,56 

Peningkatan 14,17 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator 

ketertarikan siswa pada guru artinya tidak acuh tak acuh sebelum mendapat 

perlakuan memiliki rata-rata 67,06 % termasuk dalam kategori cukup. Setelah 

mendapatkan perlakuan meningkat menjadi 76,56 % dan termasuk ke dalam 

kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan terjadi peningkatan sebesar 14,17 %. 

Peningkatan tersebut berarti terjadi perubahan antara sebelum dengan sesudah 

mendapat perlakuan. Perubahan itu berupa siswa menjadi tertarik dengan guru 

pembimbing karena cara mengajarnya yang berbeda, menarik perhatian siswa, dan 

dengan menggunakan metode yang berbeda dari biasanya, sehingga terkesan tidak 

monoton dan tidak membuat siswa bosan. Sehingga siswa memiliki motivasi 

mengikuti layanan informasi belajar.  

 

 

 

1.4.2 Ingin selalu tergabung dalam suatu kelompok sebelum dan sesudah 

mendapat perlakuan 
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Tabel 4.13  
 

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0.0 25 31,3 

Tinggi  32 40.0 50 62,5 
Cukup  46 57,5 5 6,3 
Rendah  2 2,5 0 0.0 

Sangat Rendah   0 0.0 0 0.0 
Rata-rata  66,36 79,73 

Peningkatan 20,14 
 

 Dengan melihat tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator 

ingin selalu tergabung dalam suatu kelompok sebelum mendapatkan perlakuan 

adalah memiliki rata-rata 66,36 % termasuk dalam kategori cukup, namun setelah 

mendapatkan perlakuan terjadi peningkatan sebesar 20,14 %, sehingga menjadi 

79,73 % dan tergolong kategori tinggi. Dapat dikatakan bahwa peningkatan 

tersebut karena adanya perubahan yang disebabkan adanya perlakuan yang berupa 

penggunaan media film dalam melaksanakan layanan informasi belajar. 

Perubahan tersebut diantaranya siswa aktif dalan kegiatan kelompok, dan siswa 

lebih senang bila dalam pelaksanaan layanan informasi dibentuk kelompok-

kelompok yang beranggotakan sesuai pilihan siswa, tidak memprioritaskan kaya 

dan pintar dalam memilih kelompok dalam pelaksanaan layanan informasi, yang 

terpenting adalah dapat diajak kerjasama.   

1.4.3 Ingin identitas diri diakui orang lain sebelum dan sesudah mendapat 

perlakuan 

 



71 

 

Tabel 4.14  

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0.0 3 3,8 

Tinggi  19 23,8 61 76,3 

Cukup  55 68,8 16 20.0 
Rendah  6 7,5 0 0.0 

Sangat Rendah   0 0.0 0 0.0 
Rata-rata  65,30 74,65 

Peningkatan 14,32 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka diambil kesimpulan bahwa rata-rata 

indikator ingin identitas diri diakui orang lain sebelum mendapat perlakuan adalah 

65,30 % termasuk dalam kategori cukup. Namun setelah mendapat perlakuan, 

meningkat menjadi 74,65 % dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini berarti 

terjadi peningkatan sebesar 14,32 %. Adanya peningkatan berarti ada perubahan 

dari sikap siswa. Perubahan itu dianataranya siswa menjadi aktif berpendapat, 

selalu berusaha menjawab bila guru pembimbing memberikan pertanyaan 

mengenai materi layanan informasi belajar pada siswa di kelas, serta 

berpartisipasi aktif dalam mengikuti layanan informasi belajar.  

 

 

1.4.4 Variasi aktiviti belajar lebih banyak sebelum dan sesudah mendapat 

perlakuan 
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Tabel 4.15 
 

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0.0 4 5.0 

Tinggi  17 21,3 42 52,5 
Cukup  55 68,8 34 42,5 
Rendah  8 10.0 0 0.0 

Sangat Rendah   0 0.0 0 0.0 
Rata-rata  64,10 72,10 

Peningkatan 12,48 
 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

indikator variasi aktiviti belajar lebih banyak sebelum mendapat perlakuan 

mempunyai rata-rata 64,10 % termasuk dalam kategori cukup. Setelah mendapat 

perlakuan terjadi peningkatan sebesar 12,48 %, sehingga rata-ratanya menjadi 

72,10 % dan termasuk dalam kategori tinggi. Ketika terjadi perubahan dari 

kategori cukup menjadi tinggi, makan berarti terjadi perubahan pada variasi 

aktiviti belajar siswa. Perubahan itu berupa menyiapkan pertanyaan untuk 

memberikan materi layanan informasi, membuat ringkasan mengenai materi yang 

disampaikan, dan berusaha mencari referensi lain selain dari guru pembimbing.   

 

 

 

 

1.4.5 Selalu terkontrol oleh lingkungan sebelum dan sesudah mendapat 

perlakuan 
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Tabel 4.16 
 

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0.0 41 51,3 

Tinggi  26 32,5 38 47,5 
Cukup  50 62,5 1 1,3 
Rendah  4 5.0 0 0.0 

Sangat Rendah   0 0.0 0 0.0 
Rata-rata  65,06 83,44 

Peningkatan 28,24 
 

 Dengan melihat tabel di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-

rata  indikator selalu terkontrol oleh lingkungan sebelum mendapat perlakuan 

adalah 65,06 % termasuk dalam kategori cukup. Akan tetapi setelah mendapat 

perlakuan, meningkat menjadi 83,44 % dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal 

ini berarti terjadi peningkatan sebesar 28,24 %. Ada peningkatan dari sebelum dan 

sesudah berarti ada pula perubahan yang terjadi, perubahan itu salah satunya 

adalah siswa menjadi mengindahkan perkataan guru pembimbing ketika meminta 

kelas untuk tidak ribut.  

 Berdasarkan 5 tabel di atas, maka indikator motivasi ekstrinsik siswa 

mengikuti layanan informasi belajar dapat dijabarkan dalam tabel di bawah ini  :  
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Tabel 4.17 
 

Kriteria 
Pre test  Post test  

f % f % 
Sangat Tinggi  0 0.0 10 12,5 

Tinggi  29 36,3 68 85.0 
Cukup  51 63,8 2 2,5 
Rendah  0 0.0 0 0.0 

Sangat Rendah   0 0.0 0 0.0 
Rata-rata  66.00 77,39 

Peningkatan 17,25 
 

Berdasarkan tabel indikator motivasi ekstrinsik di atas, dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa motivasi ekstrinsik siswa mengikuti layanan informasi belajar 

sebelum mendapat perlakuan memiliki rata-rata 66 % termasuk dalam kategori 

cukup. Namun setelah mendapatkan perlakuan berupa penggunaan media film, 

motivasi eksstrinsik siswa mengikuti layanan informasi belajar menjadi memiliki 

rata-rata 77,39 % termasuk kategori tinggi. Hal ini berarti terjadi peningkatan 

sebesar 17,25 %. Terjadi peningkatan berarti diikuti dengan adanya perubahan 

sikap siswa, dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3 Rekapitulasi deskripsi persentase motivasi instrinsik dan motivasi 

ekstrinsik sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan 
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Tabel 4.18  

Kriteria 
Intrinsik  Ekstrinsik  

Pre test  Post test  Pre test  Post test  
f % f % f % f % 

Sangat tinggi  0 0.0  20 25  0 0.0  10 12,5 (ST)
Tinggi  38 47,5  60 75  29 36,3  68 85.0 (T) 
Cukup  42 52,5  0 0.0  51 63,8  2 2,5 (C) 
Rendah  0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0 (R) 
Sangat rendah  0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0 (SR)  
Rata-rata 67,33 79,98 66.00 77,39 
Peningkatan  18,78  17,25 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

instrinsik dan ekstrinsik siswa mengikuti layanan informasi belajar  mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan antara sebelum diberi perlakuan dengan 

setelah diberi perlakuan. Hal itu menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum 

diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. Dari analisis deskriptif tersebut di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media film dapat meningkatkan 

motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar dalam pelayanan bimbingan 

dan konseling. Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan-peningkatan pada tiap-tiap 

indikator.  

4.1.3 Hasil Analisis Data  

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui motivasi siswa kelas 

mengikuti layanan informasi belajar dengan diberi perlakuan penggunaan media 

film dalam pelaksanaan layanan informasi belajar yaitu menggunakan uji t-test. 

Adapun analisis data masing-masing indikator adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.19  

Paired Samples Test

12.36765 9.25407 11.954 79 .000

8.00000 10.39109 6.886 79 .000

9.30000 11.20172 7.426 79 .000

16.65000 8.49587 17.529 79 .000

9.50000 8.26512 10.281 79 .000

13.36364 8.71777 13.711 79 .000

9.35000 10.57235 7.910 79 .000

8.00000 10.74444 6.660 79 .000

18.37500 11.07440 14.841 79 .000

Ketertarikan pada mata pelajaran (Pre test) -
Ketertarikan pada mata pelajaran (Post test)

Pair 1

Antusias (Pre test) - Antusias (Post test)Pair 2
Mengendalikan perhatian dan energinya pada
kegiatan belajar (pre test) - Mengendalikan
perhatian dan energinya pada kegiatan belajar
(post test)

Pair 3

Tindakan dan kebiasaan serta moralnya
selalu dalam kontrol diri (pre test) - Tindakan
dan kebiasaan serta moralnya selalu dalam
kontrol diri (post test)

Pair 4

Tertarik pada guru (pre test) - Tertarik pada
guru (post test)

Pair 5

Ingin slalu tergabung dalam suatu kelompok
kelas (pre test) - Ingin slalu tergabung dalam
suatu kelompok kelas (post test)

Pair 6

Ingin identitas diri diakui orang lain (pre test) -
Ingin identitas diri diakui orang lain (post test)

Pair 7

Variasi aktivitas belajar lebih banyak (pre test)
- Variasi aktivitas belajar lebih banyak (post
test)

Pair 8

Selalu terkontrol oleh lingkungan (pre test) -
Selalu terkontrol oleh lingkungan (post test)

Pair 9

Mean
Std.

Deviation

Paired Differences

t df
Sig.

(2-tailed)

 

 Berdasarkan analisis data, diperoleh nilai signifikan dari masing-masing 

indikator adalah lebih dari taraf kesalahan yang digunakan yaitu 5%, yang berarti 

ada perubahan motivasi mengikuti layanan informasi belajar karena telah diberi 

perlakuan berupa penggunaan media film pada layanan informasi belajar, 

sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini berarti media film efektif 

digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan informasi 

belajar. Di bawah ini tabel analisis data motivasi siswa mengikuti layanan 

informasi belajar secara keseluruhan :  
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Tabel 4.20 

Paired Samples Test

12.00685 7.20983 .80608 14.90 79 .000

Motivasi mengikuti layanan
informasi belajar (Pre test) -
Motivasi mengikuti layanan
informasi belajar (Post test)

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df
Sig.

(2-tailed)

 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa selisih motivasi mengikuti 

layanan informasi belajar sebelum diberi perlakuan dengan sesudah memiliki rata-

rata 12.00685 dengan standar deviation 7.20983 dan standar erroor mean 80608, 

sehingga diperoleh t 14,9 dengan taraf signifikasi 0.00 yang berarti sangat 

signifikan, karena dalam penelitian menggunakan taraf kesalahan 5%. Dengan 

kata lain dapat disimpulkan bahwa hitungt  = 14,90 dan tabelt  = 1,99. Hal ini berarti 

hitungt 〉 tabelt . Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

media film dapat meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan informasi 

belajar.  

 

4.2 Pembahasan   

Pada penelitian ini media memiliki peranan yang sangat penting guna 

meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar. Selama 

pemberian perlakuan, peneliti menyajikan 3 film yang sesuai digunakan  untuk 

layanan informasi belajar. Setelah menonton film, untuk lebih memperdalam 

maksud dan tujuan pelaksanaan layanan informasi belajar dengan menggunakan 

media film maka diadakan diskusi dan tanya jawab.  
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Motivasi merupakan daya yang mendorong seseorang baik secara sadar 

maupun tidak yang memunculkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku 

untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Bila siswa ingin 

memperoleh keberhasilan dalam studi, maka langkah awal yang harus dimiliki 

adalah adanya motivasi dalam diri siswa. Motivasi juga dapat ditimbulkan atau 

dipengaruhi oleh adanya stimulus dari luar, dalam hal ini stimulus tersebut adalah 

media berupa film.  

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Media memiliki peranan 

yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan banyak memberikan manfaat. 

Peranan media dalam dunia pendidikan diantaranya adalah menumbuhkan 

motivasi siswa ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar, adanya interaksi 

langsung antara anak didik dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya,. Kemp & 

Dayton dalam Arsyad ( 2002:21) menerangkan bahwa beberapa hasil penelitian 

menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian integral 

dalam pembelajaran antara lain yaitu penyampaian materi menjadi lebih baku, 

lebih menarik, serta pembelajaran menjadi lebih interaktif. Senada dengan itu, 

Sudjana & Rivai dalam Arsyad (2002:24) mengemukakan manfaat media dalam 

proses belajar siswa, antara lain pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi, materi yang disampaikan akanlebih jelas 

maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 
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menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, metode mengajar akan lebih 

bervariasi dan tidak semata-mata komunikasi verbal melalui kata-kata guru 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, siswa dapat lebih 

banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru 

tetapi juga siswa dapat mengamati dan melakukannya.  

Film merupakan salah satu media yang dapat digunakan, karena film 

merupakan salah satu media yang paling popular dan digemari karena sifat 

hiburannya serta memiliki kekuatan pada ceritanya, semakin baik ceritanya, 

semakin baik pula dalam menyampaikan pesan, sehingga sangat bagus bila 

digunakan untuk menyampaikan pesan. Selain itu juga, diperkuat dengan 

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada BAB II yang menyatakan bahwa 

penggunaan media dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa, 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, meningkatkan pembelajaran dan 

prestasi.  

Berdasarkan teori dan diperkuat dengan penelitian terdahulu, maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media film dapat meningkatkan motivasi siswa 

mengikuti layanan informasi belajar dalam pelayanan bimbingan dan konseling. 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai motivasi siswa mengikuti layanan informasi 

belajar sebelum dengan sesudah mendapat perlakuan :  

4.2.1 Motivasi Intrinsik 

1. Tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan 

Tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan yaitu layanan informasi belajar 

merupakan salah satu ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi mengikuti layanan 
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informasi belajar. Seseorang akan memiliki motivasi jika mereka merasa tertarik 

dengan sesuatu hal. Dalam hal ini seharusnya siswa tertarik pada layanan 

informasi belajar, namun pada hasil pre test menunjukkan bahwa siswa kurang 

tertarik mengikuti layanan informasi belajar yang ditunjukkan dengan sikap siswa 

yang kurang memperhatikan saat mengikuti layanan informasi, merasa mengantuk 

saat mengikuti layanan informasi belajar, lebih senang mengerjakan tugas mata 

pelajaran lain. Akan tetapi setelah mendapatkan perlakuan, diperoleh hasil post 

test yang tinggi hal itu menunjukkan siswa tertarik pada mata pelajaran yang 

diajarkan yaitu layanan informasi belajar. Hal tersebut terlihat dari sikap siswa 

yang menunjukkan perubahan menjadi lebih tenang saat menonton film, 

memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama saat peneliti menyampaikan 

materi, tidak mengantuk, tidak mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran yang lain 

maupun kegiatan lain di luar kepentingan layanan informasi belajar.  

2. Antusias tinggi 

Antusias tinggi juga merupakan ciri-ciri dari siswa yang memiliki motivasi 

mengikuti layanan informasi. Siswa yang memiliki motivasi mengikuti layanan 

informasi belajar seharusnya ditunjukkan dengan sikap aktif bertanya, terlihat 

bersemangat, tidak melamun, dan tidak tidur saat mengikuti layanan informasi 

belajar. Namun saat pre test diperoleh hasil yang berbeda dari ciri-ciri tersebut dan 

diperoleh hasil cukup, hal ini menunjukkan siswa kurang memiliki antusias dalam 

mengikuti layanan informasi belajar. Hal tersbut ditunjukkan melalui hasil angket 

yang menunjukkan bahwa siswa kurang aktif bertanya, merasa tidak bersemangat, 

sering mengantuk dan melamun saat mengikuti layanan informasi belajar. Namun 
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setelah diberikan perlakuan penggunaan media film dalam layanan informasi 

belajar, diperoleh hasil post test yang tinggi, hal tersebut terlihat dari sikap siswa 

selama kegiatan berlangsung siswa terlihat memiliki antusias tinggi mengikuti 

layanan informasi belajar. Hal itu ditunjukkan oleh sikap siswa yang terlihat 

bersemangat saat menonton film, aktif bertanya dalam kegiatan diskusi, tidak 

melamun saat kegiatan berlangsung, serta tidak terlihat siswa yang berbicara 

dengan teman di sebelahnya.  

3. Mengendalikan perhatian dan energinya pada kegiatan belajar 

Mengendalikan perhatian dan energinya pada kegiatan belajar juga 

ditunjukkan oleh siswa yang memiliki motivasi. Hasil pre test menunjukkan siswa 

memiliki kategori tinggi dalam mengendalikan perhatian dan energinya pada 

kegiatan belajar.berdasarkan hasil angket menunjukkan siswa merasa malas 

mengikuti layanan informasi belajar, kurang memperhatikan dengan serius saat 

guru pembimbing menyampaikan materi. Selanjutnya siswa diberi perlakuan 

berupa penggunaan media film, dan hasil post test menunjukkan adanya 

peningkatan antara sebelum dengan sesudah diberi perlakuan. Mengendalikan 

perhatian dan energinya pada kegiatan belajar ditunjukkan dengan sikap siswa 

yang duduk tenang dan mendengarkan saat peneliti memberikan materi layanan 

informasi belajar, tidak malas mengikuti layanan informasi belajar ditunjukkan 

dengan datang ke ruang laboratorium tepat waktu, memperhatikan saat kegiatan 

berlangsung diwujudkan dalam bentuk siswa serius dan konsentrasi saat 

menonton film.  
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4. Tindakan dan kebiasaan serta moralnya selalu dalam kontrol diri 

Tindakan dan kebiasaan moral selalu dalam kontrol diri maksudnya adalah 

siswa mampu mengontrol sikap dan moralnya untuk tidak melanggar aturan 

sekolah maupun norma yang berlaku. Pada hasil pre test menunjukkan rata-rata 

cukup atau dengan kata lain siswa kurang memiliki motivasi mengikuti layanan 

informasi belajar, yang ditunjukkan oleh sikap siswa yang kurang memperhatikan 

jika suasana kelas ribut, makan di kelas, dan membuat keributan di kelas. Setelah 

itu siswa diberi perlakuan, dan saat post test diperoleh rata-rata tinggi. Hal ini 

ditunjukkan dengan sikap siswa yang tetap memperhatikan materi yang diberikan 

oleh guru pembimbing walaupun suasana kelas ribut, tidak makan di kelas saat 

pelaksanaan layanan informasi belajar berlangsung, tidak membuat keributan di 

kelas dan tidak jalan-jalan di kelas saat guru pembimbing memberikan layanan 

informasi belajar, berusaha menegur apabila ada teman sekelas yang membuat 

keributan, tidak pernah membolos maupun mencari-cari alasan agar tidak 

mengikuti layanan informasi belajar. Dengam demikian disimpilkan terjadi  

peningkatan bila dibandingkan dengan hasil pre test atau sebelum diberi 

perlakuan.  

4.2.2 Motivasi Ekstrinsik  

1. Tertarik pada guru artinya tidak acuh tak acuh 

Tertarik pada guru memiliki pengertian bahwa siswa merasa tertarik pada 

guru pembimbing dan tidak acuh tak acuh sehingga siswa memperhatikan apa 

yang disampaikan oleh guru pembimbing, dan hal tersebut dapat mempengaruhi 

motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar. Hal tersebut disebabkan 
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karena peran guru pembimbing sangat berpengaruh sekali dalam meningkatkan 

motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar. Jika siswa merasa tertarik 

pada guru pembimbing baik karena penampilannya, cara mengajarnya, maupun 

metode yang digunakan, maka siswa juga akan tertarik dengan layanan yang 

diberikan oleh guru pembimbing.  Dari hasil pre test diperoleh hasil bahwa siswa 

kurang memiliki motivasi mengikuti layanan informasi belajar karena kurang 

tertarik dengan guru pembimbing yaitu karena cara dan metode yang digunakan 

sangat monoton sehingga membuat siswa bosan.  

Dalam hal ini guru pembimbing yaitu peneliti sendiri berusaha 

meningkatkan ketertarikan siswa terhadap guru pembimbing yang nantinya akan 

berpengaruh juga pada motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar 

dengan menggunakan cara mengajar dan metode belajar yang lebih bervariasi dan 

berbeda dari biasanya agar tidak terkesan monoton yaitu dengan menggunakan 

media film. Dengan seperti itu siswa akan menjadi memiliki motivasi mengikuti 

layanan yang diberikan oleh guru pembimbing dalam hal ini layanan informasi 

belajar karena untuk pertama kali siswa merasa tertarik pada guru pembimbing 

karena penampilan, cara mengajar, dan metode yang digunakan berbeda dari 

biasanya, sehingga untuk selanjutnya berpengaruh pada motivasi siswa mengikuti 

layanan informasi belajar. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil post test yang 

mengalami peningkatan dan termasuk dalam kategori tinggi bila dibandingkan 

dengan hasil pre test yang termasuk dalam kategori cukup.  
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2. Ingin selalu tergabung dalam suatu kelompok kelas  

Siswa yang memiliki motivasi juga dapat ditunjukkan melalui sikap ingin 

selalu tergabung dalam suatu kelompok kelas. Pada hasil pre test menunjukkan 

bahwa masih memiliki sikap malas dan merasa membuang-buang waktu saja bila 

berkelompok dan malas jika mengikuti kegiatan kelompok, dengan persentase 

yang termasuk dalam kategori cukup. Namun setelah diberi perlakuan, terjadi 

peningkatan pada hasil post test yang termasuk dalam kategori tinggi. Siswa 

menjadi lebih semangat untuk membentuk kelompok diskusi.  

3. Ingin identitas diri diakui orang lain  

Ingin identitas diri diakui orang lain merupakan salah satu ciri-ciri siswa 

yang memiliki motivasi dalam hal ini mengikuti layanan informasi belajar. 

Namun hasil pre test menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu siswa kurang aktif 

dalam berpendapat dalam mengikuti layanan informasi belajar. Dan setelah diberi 

perlakuan, siswa menjadi lebih memiliki motivasi mengikuti layanan informasi 

belajar yang ditunjukkan dengan sikap siswa cenderung lebih aktif dengan selalu 

memberikan pendapat setelah guru pembimbing menyampaikan materi, selalu 

berusaha menjawab pertanyaan dari guru pembimbing, dan berapartisipasi dalam 

setiap kegiatan yang berkaitan dengan layanan informasi belajar, serta membuat 

lelucon yang positif sebagai respon dia dalam mengikuti layanan yang diberikan 

oleh pembimbing. Dan hal tersebut terjadi saat peneliti memberikan perlakuan 

berupa penggunaan media film dalam melaksanakan layanan informasi belajar, 

dan hasil post test menunjukkan adanya peningkatan dari sebelum diberi 

perlakuan, dan termasuk dalam kategori tinggi.  
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4.  Variasi aktiviti belajar lebih banyak  

Variasi aktiviti belajar lebih banyak berarti siswa memperoleh informasi 

belajar bukan hanya dari informasi guru pembimbing saja, melainkan siswa lebih 

kreatif dalam mencari informasi belajar. Hasil pre tset menunjukkan siswa kurang 

memiliki motivasi, siswa cenderung hanya melakukan aktivitas duduk 

mendengarkan apa yang disampaikan guru pembimbing tanpa mau mencatat atau 

membuat ringkasan maupun berdiskusi dengan teman. Namun setelah diberi 

perlakuan, hasil post test menunjukkan adanya peningkatan dari sebelum diberi 

perlakuan dan termasuk dalam kategori tinngi. Bila di dalam kelas ditunjukkan 

dengan variasi aktivitas belajar yang lebih banyak dan bukan hanya 

mendengarkan penjelasan dari guru pembimbing saja, melainkan siswa mencatat 

dan berusaha membuat ringkasan materi yang telah disampaikan oleh guru 

pembimbing, menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum layanan informasi 

belajar di mulai, mendiskusikan dengan teman mengenai materi yang telah 

diberikan. Hal tersebut disebabkan karena guru pembimbing memberikan layanan 

informasi dengan menggunakan metode yang berberda dari biasanya yaitu dengan 

menggunakan media film yang dapat membuat siswa tertarik sehingga dapat 

meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar.  

5. Selalu terkontrol oleh lingkungan 

Siswa yang memiliki motivasi tindakannya selalu terkontrol oleh 

lingkungan yaitu mentaati peraturan dan norma yang berlaku didukung dengan 

lingkungan keluarga yang selalu memberikan pengawasan mengenai pergaulan 

dan kebutuhan sekolah siswa. Selalu terkontrol oleh lingkungan salah satunya 
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ditunjukkan dengan sikap siswa saat berada di kelas mengindahkan perkataan 

guru pembimbing jika meminta kelas agar tidak ribut, kontrol dari sekolah 

mengenai peraturan yang berlaku di dalam kelas.  

Perkembangan motivasi siswa mengikuti layanan informasi juga 

ditunjukkan berdasarkan analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa ada 

perbedaan antara sebelum diberi perlakuan dengan sesudah diberi perlakuan. 

Berdasarkan analisis tersebut, siswa mengalami peningkatan motivasi mengikuti 

layanan informasi belajar karena telah diberi perlakuan berupa penggunaan media 

film dalam melaksanakan layanan informasi belajar.  
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BAB 5  

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di kelas VIII SMP N 1 Semarang, maka dapat 

disimpulkan bahwa :  

5.1.1 Motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar sebelum diberi 

perlakuan berupa penggunaan media film dalam pelaksanaan layanan informasi 

belajar tergolong dalam kategori cukup.  

5.1.2 Motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar sesudah diberi 

perlakuan berupa penggunaan media film dalam pelaksanaan layanan informasi 

belajar dapat dikatakan meningkat. Hal itu dapat diketahui dari hasil uji t-test yang 

menunjukkan hitungt  = 14,90 〉 tabelt  = 1,99. Hal itu menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara penggunaan media film dalam pelaksanaan layanan 

informasi belajar dengan peningkatan motivasi siswa. Dan hipotesis yang 

diajukan diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media film 

efektif untuk meningkatkan motivasi siswa mengikuti layanan informasi belajar 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling.  

  

5.2 Saran  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut :  
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1.  Guru pembimbing hendaknya dalam melaksanakan layanan informasi dengan 

menggunakan media yang bervariasi, salah satunya adalah film.  

2. Guru pembimbing hendaknya selain menyampikan materi dengan 

menggunakan media yang bervariasi, juga dilaksanakan diskusi agar materi yang 

disampaikan dapat lebih dipahami oleh siswa.  
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Lampiran 1 
Tabel 3.1  

Kisi-Kisi Pengembangan Instrumen  

Variabel  Komponen   Indikator  Item  
( + )  ( - )  

Motivasi 
siswa 
mengikuti 
layanan 
informasi 
belajar  

1. Motivasi 
Intrinsik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Motivasi 

Ekstrinsik  
 

1. Tertarik pada mata 
pelajaran yang 
diajarkan (layanan 
informasi belajar ) 

2. Antusias tinggi 
3. Mengendalikan 

perhatian dan 
energinya pada 
kegiatan belajar 

4. Tindakan dan 
kebiasaan serta 
moralnya selalu 
dalam kontrol diri 

 
1. Tertarik pada guru 

artinya tidak acuh 
tak acuh  

 
2. Ingin selalu 

tergabung dalam 
suatu kelompok 
kelas 

3. Ingin identitas diri 
diakui orang lain 

4. Variasi aktiviti 
belajar lebih 
banyak 

5. Selalu terkontrol 
oleh lingkungan.  

 

1,2,11,12,34,
37,39,45,56,6
2,68 
 
7,41 
4,14,23 
 
 
 
3,17,26,31,42 
 
 
 
 
5,6,24,30,72,
81 
 
 
8,10,33,35,43
,57,65,73,79 
 
 
13,27,40,60 
 
15,29,58,52,6
3 
 
32,47,61 

16,20,25,28,
50,53,70,76,
80 
 
18,59,77 
48,66 
 
 
 
9,21,36,78 
 
 
 
 
19,38,44,55,
64,69 
 
 
22,49,67 
 
 
 
54,71,75 
 
46,51 
 
 
74 
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Lampiran 2  
Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Instrumen Pre Test 

Variabel  Komponen   Indikator  Item  
( + )  ( - )  

Motivasi 
siswa 
mengikuti 
layanan 
informasi 
belajar  

1. Motivasi 
Intrinsik  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Motivasi 

Ekstrinsik  
 

1. Tertarik pada 
mata pelajaran 
yang diajarkan 
(layanan 
informasi 
belajar) 

2. Antusias tinggi 
3. Mengendalikan 

perhatian dan 
energinya pada 
kegiatan belajar 

4. Tindakan dan 
kebiasaan serta 
moralnya selalu 
dalam kontrol 
diri 

 
1. Tertarik pada 

guru artinya 
tidak acuh tak 
acuh  

2. Ingin selalu 
tergabung dalam 
suatu kelompok 
kelas 

3. Ingin identitas 
diri diakui orang 
lain 

4. Variasi aktiviti 
belajar lebih 
banyak 

5. Selalu terkontrol 
oleh lingkungan.  
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46,51 
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Lampiran 3  
Nama Siswa  :  

Kelas   :  

No. Absen :  

Pengantar :  

 Layanan informasi belajar adalah layanan bimbingan yang diberikan 

kepada peserta didik tentang bagaimana mengembangkan diri, sikap dan 

kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan serta 

menyiapkannya melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, 

disamping itu juga agar siswa dapat memecahkan kesulitan-kesulitan yang 

berhubungan dengan masalah belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Layanan informasi penting bagi siswa, agar siswa dapat memahami informasi 

yang diberikan. Untuk itu dibutuhkan motivasi untuk mengikuti layanan informasi 

belajar, yang dapat ditingkatkan dengan adanya stimulus. 

 

Petunjuk Pengisian :  

1. Bacalah dan pahami secara seksama setiap pernyataan.  

2. Pilihlah jawaban dari pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi 

Anda.  

3. Jawablah sejujur-jujurnya sesuai dengan pemahaman dan apa yang Anda 

rasakan saat ini.  

4. Jawaban yang Anda isi akan terjamin kerahasiaan dan tidak mempengaruhi 

penilaian bidang studi.  

5. Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini dengan memberikan tanda silang ( X ) 

pada kolom yang tersedia.  

SS   : berilah tanda silang (X) pada kolom SS bila anda sangat setuju.  

S   : berilah tanda silang (X) pada kolom S bila anda setuju.  

KS   : berilah tanda silang (X) pada kolom KS bila anda kurang setuju.  

TS   : berilah tanda silang (X) pada kolom TS bila anda tidak setuju.  

STS  : berilah tanda silang (X) pada kolom STS bila anda sangat tidak 

setuju.  
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Selamat Mengerjakan!!!! 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Menurut saya, siswa perlu mendapatkan 

informasi tentang cara belajar yang baik 
     

2 Mengingat pentingnya informasi 
mengenai metode belajar yang baik, maka 
saya perlu memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh 

     

3 Saya tidak pernah membolos saat jam 
pemberian layanan informasi 

     

4 Saya selalu memperhatikan saat guru 
pembimbing memberikan materi layanan 
informasi di dalam kelas 

     

5 Saya mendengarkan dengan sungguh-
sungguh pada saat guru pembimbing 
memberikan layanan informasi belajar 
karena cara mengajarnya yang menarik 

     

6 Guru pembimbing sangat pandai dalam 
menyampaikan materi layanan informasi 
belajar di dalam kelas 

     

7 Saya selalu aktif bertanya pada guru 
pembimbing bila ada materi yang belum 
saya pahami 

     

8 Mengikuti kegiatan kelompok belajar di 
kelas adalah suatu hal yang penting bagi 
saya 

     

9 Saya selalu mencari-cari alasan agar tidak 
mengikuti layanan informasi belajar 

     

10 Pada saat ada kegiatan kelompok belajar, 
saya selalu aktif mengikutinya  

     

11 Bagi saya, informasi mengenai sikap-sikap 
belajar perlu diberikan pada siswa  

     

12 Saya selalu memusatkan perhatian pada 
saat guru pembimbing menyampaikan 
informasi tentang cara mengatasi 
kesulitan-kesulitan dalam belajar 

     

13 Saya selalu memberikan pendapat setelah 
guru pembimbing memberikan materi 
layanan informasi belajar 
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
14 Saya duduk dengan tenang dan 

mendengarkan pada saat guru 
pembimbing menjelaskan materi layanan 
informasi belajar 

     

15 Saya selalu menerapkan dalam perilaku 
setelah mendapatkan materi layanan 
informasi belajar dari guru pembimbing 

     

16 Bagi saya, layanan informasi mengenai 
sikap-sikap dalam belajar bukanlah hal 
yang penting untuk diberikan kepada 
siswa 

     

17 Bagi saya, layanan informasi yang 
diberikan oleh guru pembimbing sangat 
penting, sehingga saya selalu ingin 
mengikutinya 

     

18 Saya sering melamun bila guru 
pembimbing sedang memberikan materi 

     

19 Saya mendengarkan dengan sungguh-
sungguh pada saat guru pembimbing 
memberikan layanan informasi belajar 
karena metode yang digunakan dalam 
menyampikan materi sangat menarik 

     

20 Bagi saya, layanan informasi mengenai 
kebiasaan belajar yang baik bukanlah hal 
yang penting untuk diberikan kepada 
siswa 

     

21 Saya mengikuti layanan informasi hanya 
sekedar untuk memenuhi kewajiban saya 
sebagai siswa 

     

22 Menurut saya, dengan dibuatnya 
kelompok dalam pelaksanaan layanan 
informasi, tidak memberikan manfaat 

     

23 Saya selalu mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru pembimbing tepat 
waktu 

     

24 Guru pembimbing dalam menyampaikan 
materi sangat interaktif, sehingga 
membuat saya tertarik 
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
25 Saya lebih senang mengerjakan tugas mata 

pelajaran yang lain daripada 
mendengarkan materi layanan informasi 
belajar dari guru pembimbing 

     

26 Saya tetap memperhatikan materi layanan 
informasi yang diberikan guru 
pembimbing walaupun suasana kelas 
sangat ribut 

     

27 Dengan adanya informasi tentang belajar 
efektif, membuat saya aktif dalam setiap 
pelajaran 

     

28 Menurut saya, layanan informasi 
mengenai metode belajar yang baik 
bukanlah hal yang penting untuk diberikan 
kepada siswa 

     

29 Saya selalu menyiapkan pertanyaan 
terlebih dahulu sebelum guru pembimbing 
masuk kelas untuk memberikan materi 
layanan informasi belajar  

     

30 Guru pembimbing dalam memberikan 
materi sangat menarik perhatian siswa 

     

31 Saya berusaha menegur apabila ada teman 
sekelas yang membuat keributan pada saat 
guru pembimbing memberikan layanan 
informasi belajar 

     

32 Keluarga saya sangat mendukung kegiatan 
belajar saya 

     

33 Saya akan lebih senang jika dalam 
pelaksanaan layanan informasi dibentuk 
kelompok - kelompok yang beranggotakan 
sesuai pilihan siswa 

     

34 Saya selalu memperhatikan pada saat guru 
pembimbing menyampaikan informasi 
mengenai kebiasaan belajar yang baik  

     

35 Menurut saya, jika dalam pelaksanaan 
layanan informasi belajar dibentuk 
kelompok-kelompok, maka tidak akan 
membuat saya jenuh  
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
36 Saya selalu membuat keributan di kelas 

saat guru pembimbing memberikan 
layanan informasi belajars 

     

37 Saya merasa senang pada saat guru 
pembimbing memberikan informasi 
tentang belajar yang efektif 

     

38 Materi yang disampaikan guru 
pembimbing sangat monoton, dan tidak 
sesuai dengan kebutuhan saya 

     

39 Saya selalu memperhatikan jika guru 
pembimbing sedang memberikan 
informasi mengenai konsentrasi dalam 
belajar 

     

40 Saya selalu berusaha menjawab bila guru 
pembimbing memberikan pertanyaan 
mengenai materi layanan informasi belajar 
pada siswa di kelas 

     

41 Saya selalu bersemangat untuk mengikuti 
layanan informasi belajar 
 

     

42 Saya tidak pernah makan di kelas saat 
guru pembimbing sedang memberikan 
layanan informasi 

     

43 Apapun posisinya, bagi saya tidak penting, 
yang penting adalah saya masuk dalam 
kelompok belajar 

     

44 Metode yang digunakan oleh guru 
pembimbing sangat monoton yaitu 
ceramah dan tanya jawab, sehingga 
membuat saya bosan 

     

45 Saya selalu mendengarkan dengan 
seksama saat guru pembimbing 
memberikan layanan informasi belajar 

     

46 Walaupun guru pembimbing telah 
memberikan materi layanan informasi 
belajar, tetap tidak memberikan efek pada 
saya  

     

47 Keluarga saya selalu memperhatikan 
kebutuhan untuk kegiatan belajar saya 
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
48 Saya merasa malas untuk mendengarkan 

pada saat guru pembimbing 
menyampaiakan materi layanan informasi 
di kelas 

     

49 Menurut saya, bila dalam pelaksanaan 
layanan informasi dibentuk kelompok, 
hanya akan membuang-buang waktu saja 

     

50 Saya lebih senang melakukan kegiatan 
lain misalnya ( menggambar, melipat 
kertas, berdandan, dll) daripada harus 
mendengarkan guru pembimbing saat 
memberikan materi 

     

51 Setiap materi layanan informasi belajar 
yang disampaikan guru pembimbing, saya 
anggap sebagai angin lalu 

     

52 Saya berdiskusi dengan teman mengenai 
materi layanan informasi belajar yang 
telah diberikan oleh guru pembimbing  

     

53 Layanan informasi mengenai konsentrasi 
dalam belajar bukanlah hal yang penting 
untuk diberikan kepada siswa 

     

54 Saya ingin selalu ingin lebih unggul bila 
dibandingkan dengan teman-teman  

     

55 Penampilan guru pembimbing kurang 
rapi, sehingga membuat saya malas 
mengikuti layanan informasi belajar 

     

56 Saya merasa puas mendapatkan materi 
layanan informasi yang disampaikan oleh 
guru pembimbing, karena sesuai dengan 
kebutuhan saya 

     

57 Yang membuat saya tertarik untuk 
mengikuti layanan informasi belajar 
adalah bila dalam pelaksanannya dibuat 
kelompok dalam berdiskusi menanggapi 
materi yang telah diberikan, sehingga 
siswa benar-benar memahami materi yang 
disampaikan 
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
58 Saya selalu membuat ringkasan setiap 

materi layanan informasi yang telah 
disampaikan oleh guru pembimbing  

     

59 Saya lebih suka berbicara dengan teman 
sebangku daripada mendengarkan layanan 
informasi belajar dari guru pembimbing 

     

60 Saya selalu berpartisipasi di kelas dalam 
setiap kegiatan yang berkaitan dengan 
layanan informasi belajar 

     

61 Keluarga saya selalu mengontrol 
pergaulan saya 

     

62 Saya selalu mencatat hal-hal yang 
dianggap penting dalam materi layanan 
informasi belajar yang disampaikan oleh 
guru pembimbing 

     

63 Saya selalu berusaha mancari referensi 
lain mengenai informasi belajar selain dari 
guru pembimbing  

     

64 Guru pembimbing kurang komunikatif 
dengan siswa, sehingga saya merasa 
enggan mengikuti layanan informasi yang 
diberikan oleh guru pembimbing 

     

65 Saya pikir apabila dalam pelaksanaan 
layanan informasi belajar masing-masing 
kelompok membawa media yang berbeda-
beda sesuai dengan kesepakatan kelompo, 
maka layanan itu akan menjadi menarik  

     

66 Mendengarkan guru pebimbing 
menyampaikan layanan informasi belajar, 
hanya buang-buang waktu saja 

     

67 Menurut saya, bila dalam pelaksanaan 
layanan informasi dibentuk kelompok, 
tidak akan memberikan perubahan 

     

68 Layanan informasi belajar memberikan 
manfaat bagi saya 

     

69 Saya meragukan kemampuan guru 
pembimbing dalam memberikan layanan 
informasi belajar 
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
70 Layanan informasi mengenai cara 

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 
belajar bukanlah hal yang penting untuk 
diberikan kepada siswa 

     

71 Saya sering membuat lelucon yang 
berhubungan dengan materi layanan 
informasi belajar yang sedang 
disampaikan guru pembimbing di kelas 

     

72 Saya mendengarkan dengan sungguh-
sungguh pada saat guru pembimbing 
memberikan layanan informasi belajar 
karena materi yang disampaikan sesuai 
dengan kebutuhan saya 

     

73 Saya tidak akan merasa bosan jika 
masing-masing kelompok mempersiapkan 
media yang berbeda-beda sehingga dalam 
setiap pelaksanaan layanan informasi 
belajar menggunakan media yang 
bervariasi 

     

74 Saya tidak mengindahkan perkataan guru 
pembimbing bila meminta agar kelas tidak 
ribut 

     

75 Sering membuat lelucon saat pelaksanaan 
layanan informasi belajar untuk menarik 
perhatian guru pembimbing dan teman-
teman 

     

76 Saya merasa bosan ketika guru 
pembimbing memberikan layanan 
informasi belajar 

     

77 Saya sering tidur di kelas pada saat guru 
pembimbing sedang menyampaikan 
materi layanan informasi 

     

78 Saya sering jalan-jalan di kelas pada saat 
guru pembimbing memberikan layanan 
informasi 

     



102 

 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 
79 Saya tidak memprioritaskan kaya dan 

pintar dalam memilih kelompok dalam 
pelaksanaan layanan informasi, yang 
terpenting adalah dapat diajak kerjasama 
 

     

80 Saya sering merasa mengantuk saat guru 
pembimbing menyampaikan layanan 
informasi belajar 

     

81 Guru pembimbing dalam menjelaskan 
materi hanya seperti penceramah saja, 
sehingga membuat saya bosan 
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Lampiran 4  
Nama Siswa  :  

Kelas   :  

No. Absen :  

Pengantar :  

 Layanan informasi belajar adalah layanan bimbingan yang diberikan 

kepada peserta didik tentang bagaimana mengembangkan diri, sikap dan 

kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan ketrampilan serta 

menyiapkannya melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, 

disamping itu juga agar siswa dapat memecahkan kesulitan-kesulitan yang 

berhubungan dengan masalah belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Layanan informasi penting bagi siswa, agar siswa dapat memahami informasi 

yang diberikan. Untuk itu dibutuhkan motivasi untuk mengikuti layanan informasi 

belajar, yang dapat ditingkatkan dengan adanya stimulus. 

 

Petunjuk Pengisian :  

6. Bacalah dan pahami secara seksama setiap pernyataan.  

7. Pilihlah jawaban dari pernyataan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi 

Anda.  

8. Jawablah sejujur-jujurnya sesuai dengan pemahaman dan apa yang Anda 

rasakan saat ini.  

9. Jawaban yang Anda isi akan terjamin kerahasiaan dan tidak mempengaruhi 

penilaian bidang studi.  

10. Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini dengan memberikan tanda silang ( 

X ) pada kolom yang tersedia.  

SS   : berilah tanda silang (X) pada kolom SS bila anda sangat setuju.  

S   : berilah tanda silang (X) pada kolom S bila anda setuju.  

KS   : berilah tanda silang (X) pada kolom KS bila anda kurang setuju.  

TS   : berilah tanda silang (X) pada kolom TS bila anda tidak setuju.  

STS  : berilah tanda silang (X) pada kolom STS bila anda sangat tidak 

setuju.  
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Selamat Mengerjakan!!!! 

NO Pernyataan SS S KS TS STS 
1 Menurut saya, siswa perlu mendapatkan 

informasi tentang cara belajar yang baik 
     

2 Saya sering merasa mengantuk saat guru 
pembimbing menyampaikan layanan 
informasi belajar 

     

3 Saya tidak pernah membolos saat jam 
pemberian layanan informasi 

     

4 Saya selalu memperhatikan saat guru 
pembimbing memberikan materi layanan 
informasi di dalam kelas 

     

5 Saya mendengarkan dengan sungguh-
sungguh pada saat guru pembimbing 
memberikan layanan informasi belajar 
karena cara mengajarnya yang menarik 

     

6 Guru pembimbing sangat pandai dalam 
menyampaikan materi layanan informasi 
belajar di dalam kelas 

     

7 Saya selalu aktif bertanya pada guru 
pembimbing bila ada materi yang belum 
saya pahami 

     

8 Mengikuti kegiatan kelompok belajar di 
kelas adalah suatu hal yang penting bagi 
saya 

     

9 Saya selalu mencari-cari alasan agar tidak 
mengikuti layanan informasi belajar 

     

10 Pada saat ada kegiatan kelompok belajar, 
saya selalu aktif mengikutinya  

     

11 Guru pembimbing dalam menjelaskan 
materi hanya seperti penceramah saja, 
sehingga membuat saya bosan 

     

12 Saya selalu memusatkan perhatian pada 
saat guru pembimbing menyampaikan 
informasi tentang cara mengatasi 
kesulitan-kesulitan dalam belajar 

     

13 Saya selalu memberikan pendapat setelah 
guru pembimbing memberikan materi 
layanan informasi belajar 
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
14 Saya duduk dengan tenang dan 

mendengarkan pada saat guru 
pembimbing menjelaskan materi layanan 
informasi belajar 

     

15 Saya tidak memprioritaskan kaya dan 
pintar dalam memilih kelompok dalam 
pelaksanaan layanan informasi, yang 
terpenting adalah dapat diajak kerjasama 

     

16 Bagi saya, layanan informasi mengenai 
sikap-sikap dalam belajar bukanlah hal 
yang penting untuk diberikan kepada 
siswa 

     

17 Bagi saya, layanan informasi yang 
diberikan oleh guru pembimbing sangat 
penting, sehingga saya selalu ingin 
mengikutinya 

     

18 Saya sering melamun bila guru 
pembimbing sedang memberikan materi 

     

19 Saya mendengarkan dengan sungguh-
sungguh pada saat guru pembimbing 
memberikan layanan informasi belajar 
karena metode yang digunakan dalam 
menyampikan materi sangat menarik 

     

20 Bagi saya, layanan informasi mengenai 
kebiasaan belajar yang baik bukanlah hal 
yang penting untuk diberikan kepada 
siswa 

     

21 Saya mengikuti layanan informasi hanya 
sekedar untuk memenuhi kewajiban saya 
sebagai siswa 

     

22 Menurut saya, dengan dibuatnya 
kelompok dalam pelaksanaan layanan 
informasi, tidak memberikan manfaat 

     

23 Saya selalu mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru pembimbing tepat 
waktu 

     

24 Guru pembimbing dalam menyampaikan 
materi sangat interaktif, sehingga 
membuat saya tertarik 
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
25 Saya lebih senang mengerjakan tugas mata 

pelajaran yang lain daripada 
mendengarkan materi layanan informasi 
belajar dari guru pembimbing 

     

26 Saya tetap memperhatikan materi layanan 
informasi yang diberikan guru 
pembimbing walaupun suasana kelas 
sangat ribut 

     

27 Saya sering jalan-jalan di kelas pada saat 
guru pembimbing memberikan layanan 
informasi 

     

28 Menurut saya, layanan informasi 
mengenai metode belajar yang baik 
bukanlah hal yang penting untuk diberikan 
kepada siswa 

     

29 Saya selalu menyiapkan pertanyaan 
terlebih dahulu sebelum guru pembimbing 
masuk kelas untuk memberikan materi 
layanan informasi belajar  

     

30 Guru pembimbing dalam memberikan 
materi sangat menarik perhatian siswa 

     

31 Saya berusaha menegur apabila ada teman 
sekelas yang membuat keributan pada saat 
guru pembimbing memberikan layanan 
informasi belajar 

     

32 Keluarga saya sangat mendukung kegiatan 
belajar saya 

     

33 Saya akan lebih senang jika dalam 
pelaksanaan layanan informasi dibentuk 
kelompok - kelompok yang beranggotakan 
sesuai pilihan siswa 

     

34 Saya selalu memperhatikan pada saat guru 
pembimbing menyampaikan informasi 
mengenai kebiasaan belajar yang baik  

     

35 Menurut saya, jika dalam pelaksanaan 
layanan informasi belajar dibentuk 
kelompok-kelompok, maka tidak akan 
membuat saya jenuh  
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
36 Saya selalu membuat keributan di kelas 

saat guru pembimbing memberikan 
layanan informasi belajars 

     

37 Saya merasa senang pada saat guru 
pembimbing memberikan informasi 
tentang belajar yang efektif 

     

38 Materi yang disampaikan guru 
pembimbing sangat monoton, dan tidak 
sesuai dengan kebutuhan saya 

     

39 Saya sering tidur di kelas pada saat guru 
pembimbing sedang menyampaikan 
materi layanan informasi 

     

40 Saya selalu berusaha menjawab bila guru 
pembimbing memberikan pertanyaan 
mengenai materi layanan informasi belajar 
pada siswa di kelas 

     

41 Saya selalu bersemangat untuk mengikuti 
layanan informasi belajar 

     

42 Saya tidak pernah makan di kelas saat 
guru pembimbing sedang memberikan 
layanan informasi 

     

43 Apapun posisinya, bagi saya tidak penting, 
yang penting adalah saya masuk dalam 
kelompok belajar 

     

44 Metode yang digunakan oleh guru 
pembimbing sangat monoton yaitu 
ceramah dan tanya jawab, sehingga 
membuat saya bosan 

     

45 Saya selalu mendengarkan dengan 
seksama saat guru pembimbing 
memberikan layanan informasi belajar 

     

46 Walaupun guru pembimbing telah 
memberikan materi layanan informasi 
belajar, tetap tidak memberikan efek pada 
saya  

     

47 Keluarga saya selalu memperhatikan 
kebutuhan untuk kegiatan belajar saya 
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
48 Saya merasa malas untuk mendengarkan 

pada saat guru pembimbing 
menyampaiakan materi layanan informasi 
di kelas 

     

49 Menurut saya, bila dalam pelaksanaan 
layanan informasi dibentuk kelompok, 
hanya akan membuang-buang waktu saja 

     

50 Saya lebih senang melakukan kegiatan 
lain misalnya ( menggambar, melipat 
kertas, berdandan, dll) daripada harus 
mendengarkan guru pembimbing saat 
memberikan materi 

     

51 Setiap materi layanan informasi belajar 
yang disampaikan guru pembimbing, saya 
anggap sebagai angin lalu 

     

52 Saya merasa bosan ketika guru 
pembimbing memberikan layanan 
informasi belajar 

     

53 Layanan informasi mengenai konsentrasi 
dalam belajar bukanlah hal yang penting 
untuk diberikan kepada siswa 

     

54 Sering membuat lelucon saat pelaksanaan 
layanan informasi belajar untuk menarik 
perhatian guru pembimbing dan teman-
teman 

     

55 Penampilan guru pembimbing kurang 
rapi, sehingga membuat saya malas 
mengikuti layanan informasi belajar 

     

56 Saya merasa puas mendapatkan materi 
layanan informasi yang disampaikan oleh 
guru pembimbing, karena sesuai dengan 
kebutuhan saya 

     

57 Saya tidak mengindahkan perkataan guru 
pembimbing bila meminta agar kelas tidak 
ribut 

     

58 Saya selalu membuat ringkasan setiap 
materi layanan informasi yang telah 
disampaikan oleh guru pembimbing  
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
59 Saya lebih suka berbicara dengan teman 

sebangku daripada mendengarkan layanan 
informasi belajar dari guru pembimbing 

     

60 Saya selalu berpartisipasi di kelas dalam 
setiap kegiatan yang berkaitan dengan 
layanan informasi belajar 

     

61 Keluarga saya selalu mengontrol 
pergaulan saya 

     

62 Saya selalu mencatat hal-hal yang 
dianggap penting dalam materi layanan 
informasi belajar yang disampaikan oleh 
guru pembimbing 

     

63 Saya selalu berusaha mancari referensi 
lain mengenai informasi belajar selain dari 
guru pembimbing  

     

64 Guru pembimbing kurang komunikatif 
dengan siswa, sehingga saya merasa 
enggan mengikuti layanan informasi yang 
diberikan oleh guru pembimbing 

     

65 Saya pikir apabila dalam pelaksanaan 
layanan informasi belajar masing-masing 
kelompok membawa media yang berbeda-
beda sesuai dengan kesepakatan kelompo, 
maka layanan itu akan menjadi menarik  

     

66 Mendengarkan guru pebimbing 
menyampaikan layanan informasi belajar, 
hanya buang-buang waktu saja 

     

67 Menurut saya, bila dalam pelaksanaan 
layanan informasi dibentuk kelompok, 
tidak akan memberikan perubahan 

     

68 Layanan informasi belajar memberikan 
manfaat bagi saya 

     

69 Saya meragukan kemampuan guru 
pembimbing dalam memberikan layanan 
informasi belajar 

     

70 Layanan informasi mengenai cara 
mengatasi kesulitan-kesulitan dalam 
belajar bukanlah hal yang penting untuk 
diberikan kepada siswa 
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NO Pernyataan SS S KS TS STS 
71 Saya sering membuat lelucon yang 

berhubungan dengan materi layanan 
informasi belajar yang sedang 
disampaikan guru pembimbing di kelas 

     

72 Saya mendengarkan dengan sungguh-
sungguh pada saat guru pembimbing 
memberikan layanan informasi belajar 
karena materi yang disampaikan sesuai 
dengan kebutuhan saya 

     

73 Saya tidak akan merasa bosan jika 
masing-masing kelompok mempersiapkan 
media yang berbeda-beda sehingga dalam 
setiap pelaksanaan layanan informasi 
belajar menggunakan media yang 
bervariasi 
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PROGRAM HARIAN 
PELAYANAN KONSELING  

SATUAN LAYANAN ( SATLAN )  
SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG  

 
SEKOLAH  : SMP NEGERI 1 Semarang         BULAN  : Januari  
KELAS  : VIII C          MINGGU  : II 
             KONSELOR  : Andina Anggraeni  

NO HARI / 
TGL 

WAKTU SASARAN 
KEGIATAN 

KEGIATAN 
LAYANAN 

PENDUKUNG 

MATERI 
KEGIATAN

ALAT 
BANTU

TEMPAT PELAKSANA KET 

1 Rabu, 6 
Januari 
2010     

 07.00 – 
07.45 

Siswa kelas 
VIII C 

Layanan 
informasi 
belajar  

I’m Not 

Stupid 

bagian 1 

materi : 

”Kemungki

nan 

timbulnya 

masalah 

belajar” 

 

Media 
film  

Ruang 
laboratori
um 
bahasa  

Peneliti   Proses : Siswa belum cukup 
menguasai materi yang disampaikan 
oleh peneliti, masih ada siswa yang 
menunjukkan sikap cuek terhadap 
film yang diputar, mengerjakan 
tugas mata pelajaran lain, melamun, 
serta beberapa siswa lebih sering 
berbicara sendiri dan bercanda 
dengan teman disebelahnya.  
Hasil : perasaan siswa senang karena 
baru pertama kali pelajaran BK 
menonton film, diskusi berjalan 
lancar  

 

Lam
piran 5 
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2 Sabtu, 
9 
Januari 
2010 

12.20 – 
13.20 

Siswa kelas 
VIII C  
 
 
 

Layanan 
informasi 
belajar  

I’m Not 

Stupid  

bagian 2 & 

3  materi : 

”Kemungki

nan 

timbulnya 

masalah 

belajar” 

     

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika  

Peneliti   
 
 

Proses : siswa sudah nampak terlihat 
sungguh-sungguh dan 
mengungkapkan merasa terharu 
dalam menonton film, walaupun 
masih ada siswa yang mengerjakan 
tugas mata pelajaran lain, 
mengantuk dan melamun, serta 
bercanda dan ribut sendiri namun 
tidak mempengaruhi siswa yang 
lainnya 
Hasil : perasaan siswa senang dan 
merasa terharu saat menonton film, 
diskusi berjalan lancar.  
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PROGRAM HARIAN 
PELAYANAN KONSELING  

SATUAN LAYANAN ( SATLAN )  
SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG  

 
SEKOLAH  : SMP NEGERI 1 Semarang         BULAN  : Januari  
KELAS  : VIII C          MINGGU  : III 
             KONSELOR  : Andina Anggraeni  

N
O 

HARI / 
TGL 

WAKTU SASARAN 
KEGIATAN

KEGIATAN 
LAYANAN 

PENDUKUNG 

MATERI 
KEGIATAN 

ALAT 
BANTU 

TEMPAT PELAK 
SANA 

KET 

1 12 
Januari 
2010 

12.20 – 
13.20 

Siswa kelas 
VIII C  
 
 

Layanan 
informasi 
belajar 

I’m Not Stupid  

bagian 4, materi: 

”Kemungkinan 

timbulnya 

masalah belajar 

dan upaya 

pengentasannya”

 

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika  

Peneliti  Proses : Siswa terlihat antusias 
dalam menonton film, serta merasa 
terharu bahkan ada siswa yang 
menangis sangat menonton film. 
Selain itu juga, siswa yang pada 
pertemuan sebelumnya terlihat lebih 
sering berbicara dengan teman di 
sebelahnya, pada pertemuan kali ini 
terlihat sudah mulai memperhatikan 
dan tenang dalam menonton film. 
Hasil : perasaan siswa senang dan 
terharu, pada session diskusi siswa 
mampu menjelaskan pesan moral 
yang terkandung dalam cerita film. 
Diskusi berjalan lancar.  
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2 Rabu, 
13 
Januari 
2010 

07.00 – 
07.45 

Siswa kelas 
VIII C  
 
 

Layanan 
informasi 
belajar 

CJ7  
( Side A ), 
materi : 
”Motivasi 
belajar” 

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika  

Peneliti  Proses : siswa menunjukkan sikap 
tertarik terhadap layanan yang 
diberikan oleh peneliti, siswa 
antusias dan bersemangat.  
Hasil : siswa merasa senang karena 
mereka menjadi tidak jenuh 
mengikuti layanan informasi belajar  

3 Sabtu, 
16 
Januari 
2010 

12.20 – 
13.10 

Siswa kelas 
VIII C  
 
 

Layanan 
informasi 
belajar 

CJ7  
( Side A ), 
materi : 
”Motivasi 
belajar” 

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika  

Peneliti  Proses : siswa menunjukkan sikap / 
indikator memiliki motivasi 
mengikuti layanan informasi  
Hasil : perasaan siswa senang namun 
sedikit lelah, siswa mengungkapkan 
menjadi tidak bosan mengikuti 
layanan informasi belajar.  
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PROGRAM HARIAN 
PELAYANAN KONSELING  

SATUAN LAYANAN ( SATLAN )  
SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG  

 
SEKOLAH  : SMP NEGERI 1 Semarang         BULAN  : Januari  
KELAS  : VIII C          MINGGU  : IV  
             KONSELOR  : Andina Anggraeni  

NO HARI / 
TGL 

WAKTU SASARAN 
KEGIATAN

KEGIATAN 
LAYANAN 

PENDUKUNG 

MATERI 
KEGIATAN

ALAT 
BANTU 

TEMPAT PELAKSANA KET 

1 Selasa, 
19 
Januari 
2010 

13.20 – 
14.20 

Siswa kelas 
VIII C  
 
 

Layanan 
informasi 
belajar 

CJ7  
(Side B), 
materi : 
”Motivasi 
belajar: 

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika  

Peneliti   Proses : siswa lebih antusias dan 
bersemangat mengikuti layanan 
informasi belajar dibandingkan 
dengan pertemuan sebelumnya.  
Hasil : siswa mengungkapkan 
perasaannya senang mengikuti 
layanan informasi belajar, aktif 
dalam kegiatan diskusi.  

2 Rabu, 
20 
Januari 
2010 

09.00 – 
09.30 

Siswa kelas 
VIII C  
 
 

Layanan 
informasi 
belajar 

INSIGHT, 
materi : ” 
Metode 
belajar”  

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika  

Peneliti   Proses : siswa antusias dan 
bersemanagat mengikuti layanan 
informasi, menunjukkan indikator 
memiliki motivasi mengikuti 
layanan informasi belajar.  
Hasil : perasaan siswa senang, 
materi sesuai dengan kebutuhan 
siswa. Siswa mengungkapkan lebih 
senang dan tertarik dalam mengikuti 
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layanan informasi belajar dengan 
menggunakan media film karena 
mereka menjadi tidak bosan dan dan 
tidak terkesan monoton 

8 Sabtu, 
23 
Januari 
2010 

12.20 – 
13.00 

Siswa kelas 
VIII C  
 

Layanan 
informasi 
belajar 

INSIGHT, 
materi ” 
Metode 
belajar” 

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika  

Peneliti Proses : siswa antusias dan 
bersemangat selama proses 
pemberian perlakuan berlangsung.  
Hasil : perasaan siswa senang, tidak 
ada lagi perasaan bosan ataupun 
jenuh mengikuti layanan informasi.  
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PROGRAM HARIAN 
PELAYANAN KONSELING  

SATUAN LAYANAN ( SATLAN )  
SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG  

 
SEKOLAH  : SMP NEGERI 1 Semarang         BULAN  : Januari  
KELAS  : VIII D          MINGGU  : II  
             KONSELOR  : Andina Anggraeni  

NO HARI / 
TGL 

WAKTU SASARAN 
KEGIATAN 

KEGIATAN 
LAYANAN 

PENDUKUNG 

MATERI 
KEGIATAN

ALAT 
BANTU

TEMPAT PELAKSANA KET 

1 Rabu, 6 
Januari 
2010 

08.20 – 
09.00 

Siswa kelas 
VIII D  
 
 

Layanan 
informasi 
belajar 

 I’m Not 
Stupid  
bagian 1 
”Kemungki

nan 

timbulnya 

masalah 

belajar” 

 

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um 
bahasa    

Peneliti   Proses : pertemuan I berjalan kurang 
lancar dan belum berhasil. Hal 
tersebut disebabkan karena adanya 
suatu kendala yaitu speaker 
laboratorium tiba tidak bersuara. 
Saat itu peneliti berusaha agar 
kondisi kelas tetap terkendali dan 
dibantu oleh observer  untuk 
mengecek peralatan. Oleh sebab 
kendala tersebut, akhirnya siswa 
menonton film tanpa ada suara, 
hanya gambar dan terjemahan 
bahasa yang muncul di layar 
monitor. Walaupun demikian, siswa 
tetap memperhatikan sampai film 
selesai diputar. Akan tetapi, ada 8 
siswa yang cenderung berbicara 
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dengan teman disebelahnya, 4 siswa 
bercanda dengan teman 
disebelahnya, dan 6 siswa yang 
mengarjakan tugas mata pelajaran 
yang lain 
Hasil : siswa merasa senang namun 
sedikit kecewa karena adanya 
kendala tersebut. Diskusi berjalan 
lancar namun hanya beberapa orang 
saja yang terlihat aktif.  
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PROGRAM HARIAN 
PELAYANAN KONSELING  

SATUAN LAYANAN ( SATLAN )  
SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG  

 
SEKOLAH  : SMP NEGERI 1 Semarang         BULAN  : Januari  
KELAS  : VIII D          MINGGU  : III  
             KONSELOR  : Andina Anggraeni  

NO HARI / 
TGL 

WAKTU SASARAN 
KEGIATAN 

KEGIATAN 
LAYANAN 

PENDUKUNG 

MATERI 
KEGIATAN

ALAT 
BANTU

TEMPAT PELAKSANA KET 

1 Senin, 
11 
Januari 
2010 

12.20 – 
13.20 

Siswa kelas 
VIII D  

Layanan 
informasi 
belajar  

I’m Not 
Stupid  
bagian 2 & 
3, materi : 
”Kemungki

nan 

timbulnya 

masalah 

belajar” 

 

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika 

Peneliti  Proses : Siswa terlihat cukup 
bersemangat dan tenang dalam 
menonton film. Namun masih ada 
siswa yang sesekali berbicara 
dengan teman di sebelahnya 
walaupun peneliti sudah 
memperingatkan, dan ada juga siswa 
yang melamun dan mengantuk.  
Hasil : perasaan siswa senang dan 
merasa terharu, diskusi berjalan 
lancar.  

2 Rabu, 
13 
Januari 
2010 

08.20 – 
09.00 

Siswa kelas 
VIII D 

Layanan 
informasi 
belajar 

I’m Not 
Stupid  
bagian 4 
 

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika 

Peneliti Proses : siswa terlihat lebih tenang 
dalam menonton film Siswa yang 
pada pertemuan sebelumnya terlihat 
lebih sering berbicara dengan teman 
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materi : 
”Kemungki

nan 

timbulnya 

masalah 

belajar” 

 

di sebelahnya, pada pertemuan kali 
ini sudah terlihat lebih tenang dan 
memperhatikan saat menonton film. 
Hasil : perasaan siswa senang. Siswa 
menunjukkan perhatiannya terhadap 
penayangan film. Diskusi berjalan 
lancar.  

3 Kamis, 
14 
Januari 
2010 

12.20 – 
13.15 

Siswa kelas 
VIII D 

Layanan 
informasi 
belajar 

CJ 7  
 ( Side A ), 
materi : 
“Motivasi 
belajar” 

Media 
film  

Ruang 
laboratori
um fisika 

Peneliti Proses : siswa sudah menunjukkan 
sikap tertarik, memperhatikan, serta 
lebih bersemangat mengikuti 
layanan informasi belajar dengan 
diselingi lelucon pada saat ada 
adegan yang menurut mereka lucu.  
Hasil : siswa mengungkapkan 
perasaannya senang, tidak merasa 
bosan mengikuti layanan informasi 
belajar.  
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PROGRAM HARIAN 

PELAYANAN KONSELING  
SATUAN LAYANAN ( SATLAN )  

SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG  
 

SEKOLAH  : SMP NEGERI 1 Semarang         BULAN  : Januari  
KELAS  : VIII D          MINGGU  : IV  
             KONSELOR  : Andina Anggraeni  

NO HARI / 
TGL 

WAKTU SASARAN 
KEGIATAN

KEGIATAN 
LAYANAN 

PENDUKUNG 

MATERI 
KEGIATAN

ALAT 
BANTU 

TEMPAT PELAKSANA KET

1 Senin, 
18 
Januari 
2010 

13.20 – 
14.00 

Siswa kelas 
VIII D  

Layanan 
informasi 
belajar  

CJ 7 
 ( Side B ) , 
materi : 
“Motivasi 
belajar” 

Media 
film  

Ruang 
laboratori
um fisika 

Peneliti Proses : siswa lebih terlihat antusias 
dalam mengikuti layanan informasi 
belajar, sudah tidak terlihat lagi 
siswa yang berbicara dengan teman 
di sebelahnya 
Hasil : siswa mengungkapkan 
perasaannya senang mengikuti 
layanan informasi belajar, siswa 
lebih aktif dalam kegiatan diskusi  

2 Rabu, 
20 
Januari 
2010 

10.00 – 
10.40 

Siswa kelas 
VIII D 

Layanan 
informasi 
belajar 

CJ 7  
( Side B ) , 
materi : 
“Motivasi 
belajar” 

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika 

Peneliti Proses : siswa terlihat antusias dan 
bersemanagat mengikuti layanan 
informasi belajar, dan tenang saat 
menonton film.  
Hasil : siswa mengungkapkan 
menjadi tidak jenuh mengikuti 
layanan informasi belajar. Siswa 
lebih aktif dalam kegiatan diskusi  
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3 Kamis, 
21 
Januari 
2010 

12.20 – 
13.00 

Siswa kelas 
VIII D 

Layanan 
informasi 
belajar 

INSIGHT, 
materi : 
“Metode 
belajar” 

Media 
film 

Ruang 
laboratori
um fisika 

Peneliti Proses : Siswa terlihat bersemangat, 
serius dalam memperhatikan materi 
yang diberikan oleh peneliti   
Hasil : siswa mengungkapkan materi 
yang disampaikan sesuai denga 
kebutuhan siswa, serta lebih tertarik 
dan memiliki motivasi jika layanan 
informasi belajar diberikan dengan 
menggunakan media film 
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PROGRAM HARIAN 
PELAYANAN KONSELING  

SATUAN LAYANAN ( SATLAN )  
SATUAN KEGIATAN PENDUKUNG  

 
SEKOLAH  : SMP NEGERI 1 Semarang         BULAN  : Januari  
KELAS  : VIII D          MINGGU  : V  
             KONSELOR  : Andina Anggraeni  

NO HARI / 
TGL 

WAKTU SASARAN 
KEGIATAN

KEGIATAN 
LAYANAN 

PENDUKUNG 

MATERI 
KEGIATAN

ALAT 
BANTU 

TEMPAT PELAKSANA KET 

1 Senin, 
25 
Januari 
2010 

12.20 – 
13.00 

Siswa kelas 
VIII D  

Layanan 
informasi 
belajar 

INSIGHT, 
materi : 
“Metode 
belajar” 

Media 
Film  

Ruang 
laboratori
um fisika 

Peneliti  Proses : siswa lebih bersemangat dan 
antusias mengikuti layanan 
informasi belajar 
Hasil : siswa merasa senang, diskusi 
berjalan lancar  
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Lampiran 6  

RESUME HASIL DISKUSI  
Pertemuan     : 1 

Judul Film / Materi  : I’m Not Stupid bagian 1 / Kemungkinan Timbulnya 

Masalah Belajar  

Kelas  : VIII C dan VIII D 

Resume Hasil Diskusi :  

1. Cerita Film : film I’m Not Stupid bagian 1 menceritakan tentang kisah seorang 

anak yang bernama Jerry, dia berasal dari keluarga yang mampu, segala 

kebutuhan belajar dapat terpenuhi. Sebenarnya ia pandai dan rajin, namun 

kurang mendapat perhatian dari orang tuanya karena terlalu sibuk dengan 

pekerjaan mereka, selain itu, ayah dan ibunya jarang memuji hasil belajar Jerry 

melainkan mereka tidak senang karena nilai Jerry masih dianggap kurang 

memuaskan, selain itu juga guru tidak pernah menghargai usaha siswa. 

Sehingga siswa menjadi malas belajar. Hal ini merupakan salah satu 

kemungkinan timbulnya masalah belajar pada siswa.  

2. Pesan moral  yang disampaikan melalui cerita film : penyebab kemungkinan 

timbulnya masalah belajar diantaranya adalah kurang kasih sayang dari orang 

tua karena terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka, hasil belajar yang kurang 

mendapat penghargaan dari orang tua maupun guru. Pesan moral yang 

disampaikan melalui cerita film ini adalah sebenarnya setiap orang tua sangat 

menyayangi anaknya, hanya saja cara mereka berbeda-beda dalam 

menunjukkannya. Sebagai seorang anak hendaknya bisa memahami dan 

menghormatinya, karena bagaimanapun mereka adalah orang tua kita yang 

pastinya menyayangi kita sepenuh hati. Terus rajin belajar, lakukan yang 

terbaik untuk mereka, buktikan kalau kita juga bisa membuat bangga orang tua.  
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RESUME HASIL DISKUSI  

 

Pertemuan   : 2 

Judul Film / Materi : I’m Not Stupid bagian 2 &3 / Kemungkinan Timbulnya 

Masalah Belajar  

Kelas  : VIII C dan VIII D 

Resume Hasil Diskusi :  

1. Cerita film : orang tua terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan mereka, jika ada 

undangan dari sekolah tidak pernah hadir dengan alasan sibuk, terlalu 

mementingkan ego dan keinginan masing, terlalu sering bertengkar di depan 

anak. Sehingga anak menjadi sering murung, membolos, dan kurang terkontrol 

pergaulannya. Hal tersebut juga merupakan faktor penyebab kemungkinan 

timbulnya masalah belajar.  

2. Pesan moral yang disampaikan melalui cerita film : hal tersebut di atas bisa 

memberikan efek atau dampak terhadap keadaan psikologis anak yang dapat 

mempengaruhi proses belajar anak. Pendapat dari siswa : saat mengalami atau 

mengetahui orang tua bertengkar di depan kita, lebih baik kita menyingkir atau 

menghindar. Saat situasi sudah tenang,bicarakan pada orang tua apa yang kita 

inginkan, dan katakan kalau kita tidak ingin melihat orang tua bertengkar 

apalagi di hadapan kita.  
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RESUME HASIL DISKUSI  

 

Pertemuan   : 3 

Judul Film / Materi : I’m Not Stupid bagian 4 / Kemungkinan Timbulnya Masalah 

Belajar dan Cara Pengentasannya 

Kelas  : VIII C dan VIII D 

Resume Hasil Diskusi :  

1. Cerita Film : setelah berbagai faktor penyebab kemungkinan timbulnya 

masalah belajar diceritakan di bagian 1, 2, dan 3 dari keseluruhan cerita film, 

pada bagian 4 menceritakan cara pengentasannya yaitu yang diceritakan dalam 

film, pihak sekolah dalam hal ini guru BK yang mengetahui  adanya 

perubahan atau gejala yang muncul pada siswa (Jerry) memanggil orang tua 

Jerry untuk datang ke sekolah dan membicarakan masalah yang terjadi pada 

Jerry akhir-akhir ini serta membicarakan bersama pengentasan masalahnya. 

Akhirnya orang tua Jerry mengambil cuti beberapa hari dari pekerjaannya 

untuk fokus memberikan perhatian pada Jerry, dan bersedia menghadiri acara 

Pentas Seni yang diadakan sekolah.  

2. Pesan moral yang disampaikan melalui cerita film : jika siswa sedang 

mengalami permasalahan baik masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir, 

hendaknya jangan ragu atau takut untuk menceritakan atau melakukan 

konseling individual dengan guru BK, karena BK adalah mitra siswa dan 

sangat menjaga azaz kerahasiaan dari setiap permasalahan yang dialami oleh 

klien (siswa).  
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RESUME HASIL DISKUSI  

 

Pertemuan   : 4 

Judul Film / Materi     : CJ7 / Motivasi Belajar  

Kelas     : VIII C dan VIII D 

Resume Hasil Diskusi :  

1. Cerita Film : kisah seorang anak bernama Xiau Di yang berasal dari keluarga 

yang kurang mampu. Dia tinggal bersama ayahnya bernama Zhou yang 

bekerja sebagai kuli bangunan dan pemulung. Akan tetapi semangat 

belajarnya sangat tinggi. Ayahnya memasukkan Xiau Di ke sekolah yang 

berkualitas dimana anak-anak yang bersekolah disitu adalah anak-anak yang 

berasal dari golongan ekonomi kelas atas, hal tersebut karena ayahnya tidak 

mau nasib Xiau Di seperti dia. Walaupun Xiau Di berasal dari keluarga yang 

kurang mampu, namun Xiau Di tetap percaya diri karena memiliki prinsip 

setiap anak memiliki potensi dan hak yang sama untuk mendapat pendidikan 

di tempat manapun. Teman-temannya selalu mengejek dan ada sekelompok 

siswa yang sangat sombong dan selalu meremehkannya. Akan tetapi Xiau Di 

tetap semangat dan tidak perduli terhadap ejekan sekelompok temannya yang 

sombong itu.  

2. Pesan moral yang disampaikan melalui cerita film : walaupun seseorang 

berasal dari keluarga yang kurang mampu, namun harus tetap memiliki 

integritas, tidak berkelahi, bekerja keras, maka orang lain akan menghargaimu. 

Selain itu juga, tidak boleh berbicara sembarangan, tidak mencuri dan 

merampok ataupun mengambil barang yang bukan milik kita, harus rajin 

belajar agar kelak menjadi orang yang berguna.  
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RESUME HASIL DISKUSI  

 

Pertemuan   : 5 

Judul Film / Materi     : CJ7 / Motivasi Belajar  

Kelas     : VIII C dan VIII D 

Resume Hasil Diskusi :  

1. Cerita Film : suatu hari Xiau Di bertengkar dengan ayahnya karena ia ingin 

membeli mainan yang sedang banyak dimiliki oleh teman-temannya di 

sekolah, namun sang ayah tidak mampu membelinya karena harganya cukup 

mahal. Akibatnya, Xiau Di di sekolah menjadi murung dan sering berkelahi 

sehingga mendapat hukuman dari kepala sekolah. Melihat tingkah laku Xiau 

Di yang berubah dan tidak seperti biasanya, Nona Yuan selaku guru BK 

memanggil Xiau Di dan berusaha membuatnya tenang. Selain itu juga, Nona 

Yuan mengunjungi rumah Xiau Di serta menengahi permasalahan yang 

sedang terjadi antara Xiau Di dengan ayahnya. Akhirnya permasalahan dapat 

terselesaikan dan Xiau Di kembali seperti dulu. Saat ayah Xiau Di mencari 

barang bekas dalam tumpukan sampah, ia menemukan sebuah mainan yang 

kemudian dibawa pulang ke rumah sebagai pengganti mainan yang diinginkan 

Xiau Di. Semenjak itu Xiau Di menjadi memiliki teman di rumah saat ayahnya 

pergi bekerja.  

2. Pesan moral yang disampaikan melalui cerita film : harus rajin belajar, jangan 

mudah menyerah, sebagai contoh Xiau Di yang berasal dari keluarga yang 

kurang mampu saja tetap memiliki semangat belajar yang tinggi, apalagi anak-

anak yang berasal dari keluarga mampu harus rajin belajar, jangan kecewakan 

orang tua. Selain itu juga, jika memiliki suatu keinginan jangan sampai 

memaksakan kehendak orang tua, karena hal itu akan membuat orang tua 

menjadi sedih.  
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RESUME HASIL DISKUSI  

 

Pertemuan   : 6 

Judul Film / Materi     : CJ7 / Motivasi Belajar  

Kelas     : VIII C dan VIII D 

Resume Hasil Diskusi :  

1. Cerita Film : suatu hari Xiau Di mendapatkan nilai rendah. Ayahnya merasa 

kecewa terhadap nilai Xiau Di. Saat ayahnya menyampaikan kekecewaannya, 

Xiau Di marah sembari berjalan meninggalkan rumah dan berkata kasar pada 

ayahnya bahwa ia akan membuktikan kalau dia bisa mendapatkan nilai tinggi. 

Sehari setelah itu, ayah Xiau Di mengalami kecelakaan saat ia bekerja dan 

membuat kondisinya koma. Nona Yuan memberitahu Xiau Di bahwa ayahnya 

kini berada di rumah salit, Xiau Di menangis padahal hari itu Xiau Di 

mendapatkan nilai tinggi sesuai dengan apa yang ia janjikan pada ayahnya. 

Melihat kondisi Xiau Di yang sedang mengalami masalah, Nona Yuan 

berusaha untuk selalu berada disamping Xiau Di dan memberinya semangat. 

Sehari kemudian keadaan ayah Xiau Di membaik. Keajaiban itu terjadi 

disebabkan karena adanya bantuan dari mainan Xiau Di yang ia temukan di 

tempat pembuangan sampah, ternyata memiliki keajaiban. Akhirnya ayah 

Xiau Di sehat dan Xiau Di berjanji akan terus rajin belajar dan tidak lagi 

mengecewakan ayahnya.  

2. Pesan moral yang disampaikan melalui cerita film : jangan mengecewakan 

orang tua kita yang telah membiayai sekolah kita karena mereka bekerja keras 

untuk kita, tetap rajin belajar karena kelak berguna bagi diri sendiri dan orang 

lain. Buktikan kalau kita bisa mendapat nilai yang lebih baik.  
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RESUME HASIL DISKUSI  

 

Pertemuan   : 7 

Judul Film / Materi     : INSIGHT / Metode Belajar   

Kelas     : VIII C dan VIII D 

Resume Hasil Diskusi :  

1. Cerita Film : Insight merupakan CD interaktif yang di dalamnya terdapat 

materi dan film documenter.  

2. Materi : pada pertemuan ini menyajikan materi tentang metode belajar yang 

baik bagi siswa, kemudian menyajikan film documenter yang memberikan 

motivasi belajar pada siswa. Proses diskusi : siswa bersama peneliti berdiskusi 

mengenai metode yang telah disampaikan. Siswa menanggapi bahwa metode 

tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertanyaan yang muncul 

diantaranya : apakah metode belajar itu penting untuk dimiliki oleh setiap 

siswa?, metode apa yang paling baik untuk diterapkan oleh siswa?, bagaimana 

jika siswa mengalami kesulitan dalam menyusun metode belajar?.  
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RESUME HASIL DISKUSI  

 

Pertemuan   : 8 

Judul Film / Materi     : INSIGHT / Metode Belajar   

Kelas     : VIII C dan VIII D 

Resume Hasil Diskusi :  

3. Cerita Film : Insight merupakan CD interaktif yang di dalamnya terdapat 

materi dan film documenter.  

4. Materi : pada pertemuan ini melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya 

tentang metode belajar yang baik bagi siswa dan ditambahkan penerapnnya 

sehari-hari, kemudian menyajikan film documenter yang memberikan 

motivasi belajar pada siswa. Proses diskusi : siswa bersama peneliti berdiskusi 

mengenai metode yang telah disampaikan, selanjutnya bagaimana 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga, siswa membentuk 

kelompok untuk mencoba membuat metode belajar seperti yang telah 

dijelaskan pada materi.  
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Lampiran 7  

JADWAL PENELITIAN KELAS VIII C 

 

1. PERTEMUAN I  

1.1 Hari / Tanggal   : Rabu, 6 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 07.00 – 07.45 WIB  

1.3 Judul Film    : I’m Not Stupid   

2. PERTEMUAN II  

1.1 Hari / Tanggal   : Sabtu, 9 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 12.20 – 13.20 WIB  

1.3 Judul Film    : I’m Not Stupid   

3. PERTEMUAN III  

1.1 Hari / Tanggal   : Selasa, 12 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 12.20 – 13.20 WIB  

1.3 Judul Film    : I’m Not Stupid   

4. PERTEMUAN IV  

1.1 Hari / Tanggal   : Rabu, 13 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 07.00 – 07.45 WIB  

1.3 Judul Film    : CJ 7  ( Side A )  

5. PERTEMUAN V  

1.1 Hari / Tanggal   : Sabtu, 16 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 12.20 – 13.10 WIB  

1.3 Judul Film    : CJ 7  ( Side A ) 
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6. PERTEMUAN VI  

1.1 Hari / Tanggal   : Selasa, 19 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 13.20 – 14.20 WIB  

1.3 Judul Film    : CJ 7  ( Side B ) 

7. PERTEMUAN VII  

1.1 Hari / Tanggal   : Rabu, 20 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 09.00 – 09.30 WIB  

1.3 Judul Film    : INSIGHT  

8. PERTEMUAN VIII  

1.1 Hari / Tanggal   : Sabtu, 23 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 12.20 – 13.00 WIB  

1.3 Judul Film    : INSIGHT  
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JADWAL PENELITIAN KELAS VIII D 

 

1. PERTEMUAN I  

1.1 Hari / Tanggal   : Rabu, 6 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 08.20 – 09.00 WIB  

1.3 Judul Film    : I’m Not Stupid   

2. PERTEMUAN II  

1.1 Hari / Tanggal   : Senin, 11 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 12.20 – 13.20 WIB  

1.3 Judul Film    : I’m Not Stupid   

3. PERTEMUAN III  

1.1 Hari / Tanggal   : Rabu, 13 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 08.20 – 09.00 WIB  

1.3 Judul Film    : I’m Not Stupid   

4. PERTEMUAN IV  

1.1 Hari / Tanggal   : Kamis, 14 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul Pukul 12.20 – 13.15 WIB 

1.3 Judul Film    : CJ 7  ( Side A )  

5. PERTEMUAN V  

1.1 Hari / Tanggal   : Senin, 18 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 13.20 – 14.00 WIB  

1.3 Judul Film    : CJ 7  ( Side B ) 

 



135 

 

6. PERTEMUAN VI  

1.1 Hari / Tanggal   : Rabu, 20 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 10.00 – 10.40 WIB 

1.3 Judul Film    : CJ 7  ( Side B ) 

7. PERTEMUAN VII  

1.1 Hari / Tanggal   : Kamis, 21 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 12.20 – 13.00 WIB  

1.3 Judul Film    : INSIGHT  

8. PERTEMUAN VIII  

1.1 Hari / Tanggal   : Senin, 25 Januari 2010  

1.2 Waktu Pelaksanaan   : Pukul 12.20 – 13.00 WIB  

1.3 Judul Film    : INSIGHT  
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Lampiran 10 
 
Uji Normalitas Data  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

80 80
66.6575 78.6644
3.96051 5.77385

.124 .072

.074 .072
-.124 -.040
1.110 .644

.170 .801

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Motivasi mengikuti
layanan informasi
belajar (Pre test)

Motivasi mengikuti
layanan informasi
belajar (Post test)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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T-Test 
Paired Samples Statistics

67.4706 80 4.67263 .52242

79.8382 80 7.36907 .82389

66.3750 80 6.84249 .76501
74.3750 80 8.76468 .97992

69.6000 80 5.92271 .66218

78.9000 80 9.35326 1.04573

66.3500 80 4.46392 .49908

83.0000 80 7.00813 .78353

67.0625 80 6.11794 .68401
76.5625 80 7.04788 .78798

66.3636 80 5.66159 .63298

79.7273 80 7.15731 .80021

65.3000 80 7.38867 .82608

74.6500 80 6.73382 .75286

64.1000 80 7.97401 .89152

72.1000 80 7.82013 .87432

65.0625 80 6.82019 .76252

83.4375 80 7.81891 .87418

Ketertarikan pada mata pelajaran
(Pre test)
Ketertarikan pada mata pelajaran
(Post test)

Pair
1

Antusias (Pre test)
Antusias (Post test)

Pair
2

Mengendalikan perhatian dan
energinya pada kegiatan belajar
(pre test)
Mengendalikan perhatian dan
energinya pada kegiatan belajar
(post test)

Pair
3

Tindakan dan kebiasaan serta
moralnya selalu dalam kontrol diri
(pre test)
Tindakan dan kebiasaan serta
moralnya selalu dalam kontrol diri
(post test)

Pair
4

Tertarik pada guru (pre test)
Tertarik pada guru (post test)

Pair
5

Ingin slalu tergabung dalam
suatu kelompok kelas (pre test)
Ingin slalu tergabung dalam
suatu kelompok kelas (post test)

Pair
6

Ingin identitas diri diakui orang
lain (pre test)
Ingin identitas diri diakui orang
lain (post test)

Pair
7

Variasi aktivitas belajar lebih
banyak (pre test)
Variasi aktivitas belajar lebih
banyak (post test)

Pair
8

Selalu terkontrol oleh lingkungan
(pre test)
Selalu terkontrol oleh lingkungan
(post test)

Pair
9

Mean N
Std.

Deviation
Std. Error

Mean
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Paired Samples Test

12.36765 9.25407 11.954 79 .000

8.00000 10.39109 6.886 79 .000

9.30000 11.20172 7.426 79 .000

16.65000 8.49587 17.529 79 .000

9.50000 8.26512 10.281 79 .000

13.36364 8.71777 13.711 79 .000

9.35000 10.57235 7.910 79 .000

8.00000 10.74444 6.660 79 .000

18.37500 11.07440 14.841 79 .000

Ketertarikan pada mata pelajaran (Pre test) -
Ketertarikan pada mata pelajaran (Post test)

Pair 1

Antusias (Pre test) - Antusias (Post test)Pair 2
Mengendalikan perhatian dan energinya pada
kegiatan belajar (pre test) - Mengendalikan
perhatian dan energinya pada kegiatan belajar
(post test)

Pair 3

Tindakan dan kebiasaan serta moralnya
selalu dalam kontrol diri (pre test) - Tindakan
dan kebiasaan serta moralnya selalu dalam
kontrol diri (post test)

Pair 4

Tertarik pada guru (pre test) - Tertarik pada
guru (post test)

Pair 5

Ingin slalu tergabung dalam suatu kelompok
kelas (pre test) - Ingin slalu tergabung dalam
suatu kelompok kelas (post test)

Pair 6

Ingin identitas diri diakui orang lain (pre test) -
Ingin identitas diri diakui orang lain (post test)

Pair 7

Variasi aktivitas belajar lebih banyak (pre test)
- Variasi aktivitas belajar lebih banyak (post
test)

Pair 8

Selalu terkontrol oleh lingkungan (pre test) -
Selalu terkontrol oleh lingkungan (post test)

Pair 9

Mean
Std.

Deviation

Paired Differences

t df
Sig.

(2-tailed)
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T-Test 
Paired Samples Statistics

67.3333 80 3.99288 .44642

79.9792 80 6.70025 .74911

66.0000 80 4.53115 .50660

77.3851 80 5.44049 .60827

Motivasi instrinsik
(pre test)
Motivasi instrinsik
(post test)

Pair
1

Motivasi ekstrinsik
(Pre test)
Motivasi ekstrinsik
(Post test)

Pair
2

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

80 -.106 .348

80 .036 .751

Motivasi instrinsik
(pre test) & Motivasi
instrinsik (post test)

Pair
1

Motivasi ekstrinsik
(Pre test) & Motivasi
ekstrinsik (Post test)

Pair
2

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

12.64583 8.15647 13.867 79 .000

11.38514 6.95393 14.644 79 .000

Motivasi instrinsik
(pre test) - Motivasi
instrinsik (post test)

Pair
1

Motivasi ekstrinsik
(Pre test) - Motivasi
ekstrinsik (Post test)

Pair
2

Mean Std. Deviation
Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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T-Test 
Paired Samples Statistics

66.6575 80 3.96051 .44280

78.6644 80 5.77385 .64554

Motivasi mengikuti
layanan informasi
belajar (Pre test)
Motivasi mengikuti
layanan informasi
belajar (Post test)

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
Paired Samples Correlations

80 -.065 .569

Motivasi mengikuti
layanan informasi
belajar (Pre test) &
Motivasi mengikuti
layanan informasi
belajar (Post test)

Pair
1

N Correlation Sig.

 
Paired Samples Test

12.00685 7.20983 .80608 14.90 79 .000

Motivasi mengikuti layanan
informasi belajar (Pre test) -
Motivasi mengikuti layanan
informasi belajar (Post test)

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Paired Differences

t df
Sig.

(2-tailed)
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Lampiran 11  

DAFTAR NAMA SAMPEL KELAS VIIIC  

1. Ade Bagus Nugroho    22. Irham Nur Prasetyo. W    

2. Alfriska Goeldiis Oktavi    23. Irvan Anggik Arianto  

3. Amirul Firdaus Angkasawana   24. Istiyani  

4. Andarurukmi Kuswidiandari   25. Krisna Setiaji   

5. Anggitariani Rayi Larasati S  26.  Lahfa Hayyu Iman Sari  

6. Annisa Rani Evianti    27. Luthfiya Meitasari  

7. Arif Saputra     28. M Haychal Dwi Andhika P   

8. Ayu Niqita     29. Meirza Anggakara 

9. Azfari Mufti Widyantara   30. Muhammad Eric Cantona  

10. Bayu Ardhiyanto Asmoro   31. Oktafiani Esti Rahayu 

11. Bidari Tyagita    32. Queenia Brain Nabila Gustine 

12. Danisa Windi    33. Rifqi Ferdiyansyah 

13. Dean Gama Putrisani    34. Rista Kusuma Febri Anita 

14. Dhiko Dhiyaulhaqqul Fajar   35. Safika Bella Lailiana 

15. Dicky Setiawan     36. Tiffany Maharani 

16. Diindra Novia Annisa    37. Yeni Purnamasari 

17. Dwi Widyawati    38. Yeshi Yusuf Rasita Sari 

18. Fairuz Rizqi Rahmanitya    39. Yoditha Iqbal Respati 

19. Faiz Yazid Aulady    40. Yunita Anggraeni 

20. Febrian Adimas Putra  

21. Indra Nur Hidayat  
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Lampiran 12  

DAFTAR NAMA SAMPEL KELAS VIIID 

1. Adiya Widya Pratama  22. Indra Nafi Akhsani   

2.  Agiawan Mauludi   23. Kartika Widyandari 

3. Agung Kurniawan   24. Mila Fiolita 

4. Ajeng Triyas Oktaviani   25. Muhammad Maulana Kevin Rizaldi 

5. Amithya Apsari    26. Noviant Bagas Oxzy S 

6. Anggun Nurul Arifiana   27. Nufika Andina 

7. Annisa Cellia Rahayu   28. Perry Patriawan Sumpena 

8. Aprilia Susi Yulian Rakmawati   29. Pinandito Sulistomo 

9. Asteriana Alika Aisyah    30. Pryanka Rizqy Saraswati 

10. Ciku Cepti Fatima    31. Rizaldi Fajar Pratama 

11. Citra Hayuning Kinasih    32. Rizki Firdaus Aditya 

12. Danion Dean Tesdanova  33. Sandra Sartika 

13. David Syahputra    34. Satrio Sundoro Nurbahri 

14. Dessy Estiningrum   35. Sofia Mubarika 

15. Dewi Akmalah Ni’matul Izzah 36. Vanny Eriska Arfellina 

16. Dhea Pungky Ady Prasetyo  37. Wisnu Afandi 

17. Dini Rizkiany Nur Saputri  38. Wuri Kartika Sari 

18. Fajar Danang Saputra   39. Yulinda Ayu Reswari 

19. Hana Nisrina    40. Zul Aida Mangesti  

20. Haykal Amoghadwipa     

21. Hero Dwi Afrizal  


