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ABSTRAK 
 

Ira Puspita Rini. 2017. Penerapan Bimbingan Kelompok pada Mata Pelajaran 
Dasar-dasar Gambar Teknik di SMK Bagimu Negeriku Semarang. Dosen 

Pembimbing: Dr. Nur Qudus, M.T. dan Eko Nugroho Julianto, S.Pd., M.T. 

Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. 
 

Mata Pelajaran Dasar-dasar menggambar Teknik merupakan mata pelajaran 

yang membahas tentangn teori serta tata cara gambar teknik. Hasil belajar peserta 

didik diluar jam sekolah kurang memuaskan, karena kesulitan-kesulitan belajar 

yang dialami oleh peserta didik. Kegiatan bimbingan kelompok merupakan salah 

satu alternatif kegiatan  belajar diluar jam sekolah,  yang memfasilitasi  peserta 

didik untuk belajar dengan bantuan pengajar dalam mengatasi kesulitan-kesulitan 

belajar. Kegiatan bimbingan kelompok diterapkan pada mata pelajaran Dasar- 

dasar Menggambar Teknik Kompetensi Dasar Menjelaskan Dasar-dasar Gambar 

Teknik, Mengidentifikasi Peralatan dan Perlengkapan Menggambar serta 

Menggambar Garis. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang kemudian dilaksanakan dengan 

menggunakan teknik diskusi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian  yaitu  metode  kuesioner  yang  digunakan  untuk  mendapatkan  data 

tentang tingkat motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran Dasar-dasar 

Menggambar Teknik yang kemudian dilanjutkan dengan penerapan kegiatan 

bimbingan kelompok di luar jam sekolah serta pada akhir kegiatan peserta didik 

diberikan angket respon dan angket pengamatan untuk kepala asrama atau yang 

mewakili. 
 

Berdasarkan hasil analisis dari angket motivasi belajar peserta didik yang 

dilakukan mendapatkan persentase 73% yang artinya sebagian besar peserta didik 

sudah memiliki motivasi belajar yang tinggi. Namun peserta didik  membutuhkan 

cara belajar yang baru yaitu dengan belajar kelompok untuk mengatasi kesulitan- 

kesulitan belajar serta meningkatkan pemahaman materi dan praktik. Hasil dari 

angket  respon  mendapatkan  persentase  82%  yang  artinya kegiatan  bimbingan 

kelompok yang dilaksanakan menarik minat dan motivasi peserta didik untuk 

belajar serta dan meningkatkan pemahaman materi peserta didik. Sedangkan hasil 

dari angket pengamatan pada aspek materi mendapatkan persentase 94% yang 

artinya pengamat atau yang mewakili setuju bahwa materi yang dijelaskan pada 

saat bimbingan kelomppok sesuai dengan kurikulum dan silabus serta pada 

pelaksanaannya peneliti tidak melakukan hal yang menyimpang baik itu dari sikap 

ataupun pada proses pelaksanaan dan pada aspek instruksional mendaoatkan 

persentase 91% yang artinya pengamat atau yang mewakili setuju bahwa dengan 

bimbingan kelompok akan meningkatkan semangat dan motivasi belajar karena 

peneliti memberikan penghargaan terhadap segala tanggapan positif dari peserta 

didik, bimbingan kelompok dapat mengatasi kesulitan belajar serta dengan 

bimbingan kelompok peserta didik mengetahui pedoman belajar yang sesuai. 

Kata Kunci : Penerapan Bimbingan Kelompok, Mata Pelajaran Dasar-dasar 

Gambar Teknik 
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BAB 1 

 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 
 

Pada   dasarnya   pendidikan   merupakan   proses   untuk   membantu 

manusia dalam menggembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi 

setiap perubahan yang terjadi. Pendidikan selalu mengalami pembaharuan dalam 

rangka mencari struktur kurikulum, sistem pendidikan dan metode pengajaran 

yang efektif dan efisien. Pendidikan bagi manusia merupakan kebutuhan yang 

mutlak harus terpenuhi sepanjang hidupnya. 

Berdasarkan dari tujuan pendidikan yaitu berguna untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan yang baik, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan tersebut adalah dengan kegiatan belajar 

mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini memiliki peranan yang sangat penting 

agar pendidikan berjalan dengan baik. Kegiatan belajar dapat dilakukan baik 

secara formal maupun non formal. Pada dasarnya kegiatan belajar akan berujung 

pada hasil belajar peserta didik. Hasil belajar yang dicapai peserta didik dapat 

digunakan sebagai acuan dalam mengetahui kemampuan peserta didik apakah 

mereka masih mengalami hambatan atau kesulitan dalam belajarnya . 

Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dimana kompetensi atau 

prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, 

baik berbentuk sikap, pengetahuan, maupun ketrampilan (Nini, 2011:13). Faktor- 
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faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar berasal dari dalam diri peserta didik 

(internal) dan luar diri peserta didik (eksternal). Faktor dari dalam diri peserta 

didik yaitu terganggunya alat-alat indra, kebiasaan belajar, inteligensi, minat, 

motivasi, rasa percaya diri, sedangkan faktor dari luar diri peserta didik yaitu 

faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat (Nini, 2011:18). 

SMK  Bagimu  Negeriku  Semarang  merupakan  salah satu  Boarding 

School di Semarang. SMK ini memiliki berbagai sarana dan prasarana yang 

dapat menunjang kegiatan belajar dan mengajar sehingga proses belajar dapat 

berjalan dengan baik. Peserta didik yang belajar di sekolah ini berasal dari 

berbagai latar belakang adat dan budaya yang berbeda, antara lain : Jawa, 

Kalimantan, Papua, Sumatra, Medan dan sebagainya. Perbedaan ini membuat 

hubungan antar peserta didik semakin akrab dan saling tolong menolong karena 

mereka semua harus tinggal di asrama dan jauh dari keluarga. 

Mata pelajaran Menerapkan Dasar-Dasar Gambar Teknik merupakan 

mata pelajaran teori dan praktik bagi peserta didik kelas X jurusan Teknik 

Konstruksi Batu dan Beton. Mata pelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat 

mengetahui dasar-dasar dan tata cara dalam menggambar teknik. Durasi 

pembelajaran 10 x 45 menit untuk 2x tatap muka dalam seminggu yang 

dilaksanakan pada hari selasa dan kamis dari jam pelajaran ke 7 sampai jam 

pelajaran  ke  11,  pembelajaran  lebih  dititik  beratkan  pada  praktik 

menggambarnya,   penyampaian   materipun   terkadang   dirasa   belum   cukup 

dipahami oleh sebagian peserta didik. Karena waktu pembelajaran yang terbatas, 
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terkadang guru harus memberikan materi ketika guru berkeliling sewaktu peserta 

didik berkelompok dalam membuat gambar. 

Peserta didik masih mengalami kesulitan belajar mata pelajaran Dasar- 

Dasar Gambar Teknik dalam proses pembelajaran, salah satu penyebabnya yaitu 

minat dan motivasi belajar peserta didik yang masih kurang dengan persentase 

65%. Hal ini ditunjukan dengan sikap kurang  simpatik dalam pembelajaran, 

malas serta tidak bergairah dalam megikuti proses kegiatan belajar mengajar. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Prajanti dan Sulistyowati dalam Beta (2015) yang 

membuktikan bahwa minat belajar siswa berpengaruh sebesar 42,07% terhadap 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPS Ekonomi pada siswa kelas VIII 

SMP Negeri 36 Semarang. Selain itu minat peserta didik dalam belajar tidak 

disertai dengan metode belajar yang baik, sehingga yang terjadi hasil belajar 

yang dicapai tidak maksimal, pembagian waktu untuk belajarpun keliru, 

terkadang peserta didik belajar secara tidak teratur ataupun terus menerus karena 

keesokan harinya akan ada ulangan. Kegiatan belajar yang demikian maka 

menyebabkan  daya serap  yang diterima oleh otak tidak  maksimal  dan  tidak 

bertahan lama, sehingga peserta didik akan mudah lupa dengan apa yang 

dipelajari. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SMK Bagimu Negeriku 

merupakan Boarding School. Di asrama telah  diterapkan jam belajar peserta 

didik yang dilakukan jam 19.00 sampai dengan 21.00. Ketika kegiatan belajar 

mandiri tersebut, tidak semua peserta didik memanfaatkan waktu sepenuhnya 
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untuk belajar ataupun mengerjakan tugas. Beberapa peserta didik belajar jika 

hanya ada teman lainnya yang belajar saja. Berdasarkan wawancara dengan 

peserta didik tidak ada fasilitator seperti guru/pengajar dalam kelompok belajar 

untuk melakukan diskusi dalam membantu menyelesaikan suatu masalah. 

Proses belajar yang dilengkapi dengan fasilitator seperti guru/pengajar 

tentu akan sangat membantu peserta didik untuk mengoptimalkan proses belajar 

tersebut  sehingga  hasil  belajarpun  otomatis  akan  meningkat.  Maka  dengan 

adanya fasilitator kesulitan belajar yang dialami peserta didik akan berkurang. 

Menurut syaiful (2002:40) orang yang belajar tanpa dibantu dengan fasilitas 

tidak jarang mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan kegiatan belajar, 

karenanya fasilitas tidak bisa diabaikan dalam masalah belajar. 

Untuk mendukung kegiatan belajar mandiri peserta didik diluar jam 

sekolah,  sebaiknya  didampingi  oleh fasilitator  yang  dapat  membantu  peserta 

didik untuk bertukar pikiran dalam menyelesaikan tugas-tugas ataupun materi 

yang belum dipahami agar mereka dapat mencapai kesuksesan belajar.  Sehingga 

peserta didik akan lebih siap (memiliki minat dan motivasi yang tinggi) untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran keesokan harinya yang dilaksanakan disekolah. 

Usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar seperti yang 

telah diuraikan sebelumnya adalah dengan mengoptimalkan kegiatan belajar 

peserta didik yang dilaksanakan di luar jam sekolah. Ada berbagai cara untuk 

mengoptimalkan kegiatan belajar salah satu cara yang dapat dicoba dalam upaya 

menyelesaikan   masalah    tersebut    yaitu    dengan    mengadakan    bimbingan 
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kelompok. Dengan bimbingan kelompok ini pikiran, persepsi, wawasan dan 

tingkah laku peserta didik diharapkan akan berkembang. Menurut Tohirin dalam 

Betania  (2015)  bimbingan  kelompok  yaitu  suatu  cara  memberikan  bantuan 

kepada  individu  melalui  kegiatan  kelompok.    Melalui  bimbingan  kelompok 

diluar jam sekolah peserta didik juga dapat saling berbagi wawasan dan 

pengetahuan serta dapat berlatih untuk berani mengemukakan pendapat ataupun 

bertanya kepada teman atau guru/pengajar dalam upaya mengatasi kesulitan 

belajar. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pembelajaran diluar jam sekolah untuk mengatasi kesulitan 

belajar dengan judul “Penerapan Bimbingan Kelompok Pada Mata Pelajaran 

Menerapkan Dasar-dasar Gambar Teknik Di Smk Bagimu Negeriku 

Semarang”. 

 

 
 

1.2  Identifikasi Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut : 

a.  Dalam proses belajar mandiri peserta didik belum adanya fasilitator seperti 

guru/pengajar untuk membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

kegiatan belajar lebih optimal. 

b. Bimbingan kelompok dapat digunakan sebagai sarana belajar peserta didik 

agar  dapat   saling  berbagi   pengetahuan,   mengajukan   pendapat   ataupun 
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bertanya   tentang   apa    yang   belum    dimengerti    kepada   teman    atau 

guru/pengajar. 

 

 
 

1.3  Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara menerapkan bimbingan kelompok diluar jam sekolah ? 

 
b. Apakah  pelaksanaan  bimbingan  kelompok  layak  diterapkan  dalam  proses 

belajar? 

 

 
 

1.4  Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui cara menerapkan bimbingan kelompok diluar jam sekolah. 

b. Untuk  mengetahui  bimbingan  kelompok  layak  diterapkan  dalam  proses 

belajar. 
 
 
 

 

1.5  Batasan Masalah 

 
Batasan masalah digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk 

membatasi dan memfokuskan penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini 

meliputi : 
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a.  Objek Penelitian 

 
Objek dalam penelitian ini adalah Peserta didik kelas X jurusan Teknik 

Konstruksi   Batu   dan   Beton   SMK   Bagimu   Negeriku   Semarang   yang 

mengikuti mata pelajaran Dasar-dasar Gambar Teknik semester genap tahun 

ajaran 2016/2017. 

b.  Subjek Penelitian 

 
Subjek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok 

diluar jam sekolah. 

c.  Parameter 

 
Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak tidaknya 

penerapan bimbingan kelompok dalam kegiatan belajar peserta didik 

d.   Materi Pelajaran 

 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi pada Kompetensi 

Dasar (KD) Menjelaskan Dasar-dasar Gambar Teknik, Mengidentifikasi 

Peralatan dan Perlengkapan Gambar, dan Menggambar Garis pada mata 

pelajaran Menerapkan Dasar-dasar Gambar Teknik tahun ajaran 2016/2017. 

 

 
 

1.6  Manfaat Penelitian 

 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

bermanfaat. Manfaat dari penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. 



8  
 
 
 
 
 

 

a.  Manfaat Teoritis 

 
1) Sebagai suatu karya ilmiah, hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan 

bisa memberikan kontribusi yang baik bagi pendidik, peserta didik dan 

masyarakat pada umumnya serta diharapkan bisa memberikan kontribusi 

yang baik pula bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya 

mengenai kegiatan belajar diluar jam sekolah pada mata pelajaran 

Menerapkan Dasar-dasar Gambar Teknik di SMK Bagimu Negeriku 

Semarang. 

2) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau referensi 

untuk kegiatan penelitian yang sejenis. 

b. Manfaat Praktis 

 
1) Bagi Penulis 

 
Penelitian ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk terjun 

kelapangan secara langsung untuk melaksanakan bimbingan kelompok 

diluar jam sekolah. 

2) Bagi Peserta Didik 

 
a) Menambah motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

b) Memberikan sumber belajar seperti pengajar bagi peserta didik. 

c) Mengoptimalkan kegiatan belajar peserta didik. 

3) Bagi Guru 

 
Diharapkan dapat digunakan sebagai teknik baru dalam membantu peserta 

didik dalam mengoptimalkan belajar diluar jam sekolah. 



9  
 
 
 
 
 

 

4) Bagi Sekolah dan Pihak Asrama 

 
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebagai  referensi 

dalam meningkatkan kualitas belajar peserta didik . 

 

 
 

1.7  Sistematika Skripsi 
 

Agar para pembaca dalam memahami isi penelitian ini dapat mudah 

mengerti, maka penulis mencatumkan sistematika penelitian ini. Adapun 

sistematika penyusunan penilitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. 

a. Bagian Awal 

 
Bagian awal skripsi meliputi: judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, 

lembar pernyataan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar 

isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran . 

b. Bagian Isi 

 
Isi  skripsi  disajikan  dalam  lima  bab  dengan  beberapa  sub  bab  pada  tiap 

babnya. 

BAB 1            : PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini berisi gambaran mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II            : LANDASAN TEORI 

 
Bab  ini  berisi  tentang  teori-teori  yang  dijadikan  acuan  peneliti  untuk 

mengadakan penelitian, yaitu kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III          : METODE PENELITIAN 

 
Dalam bab ini berisi tentang langkah-langkah penelitian, metode penelitian, 

dan teknik pengumpulan data. 

BAB IV          : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

 
Berisi tentang analisis data penelitian, hasil penelitian, serta pembahasannya. 

BAB V           : PENUTUP 

Berisi  tentang kesimpulan hasil  penelitian  dan  saran-saran  yang diberikan 

berdasarkan penelitian. 

c. Bagian Akhir 

 
Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

 
LANDASAN TEORI 

 
 
 
 

2.1 Motivasi Belajar 
 

Dalam sub bab ini dibahas mengenai pengertian motivasi belajar, ciri- 

ciri motivasi belajar dan jenis-jenis motivasi belajar. 

2.1.1 Pengertian Motivasi Belajar 

 
Motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan 

keberhasilan anak dalam belajar. Istilah motivasi menunjuk kepada semua 

gejala yang terkandung dalam stimulasi tindakan ke arah tujuan tertentu 

dimana sebelumnya tidak ada gerakan menuju ke arah tersebut. Menurut 

Syaiful (2008:148) motivasi diartikan sebagai suatu pendorong yang 

mengubah energi dalam diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata untuk 

mencapai  tujuan  tertentu.  Menurut  Oemar  (  2004:173)  motivasi  dapat 

berupa dorongan-dorongan dasar atau internal dan insentif di luar diri 

individu atau hadiah. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang pengertian motivasi yang 

dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa motivasi adalah dorongan yang 

timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, untuk melakukan 

suatu tindakan dengan tujuan tertentu. 

Pengertian  Belajar menurut  Syaiful  (2008:13)  adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 
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hasil  dari  pengalaman  individu  dalam  interaksi  dengan  lingkungannnya 

yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut Good dan 

Brophy  (dalam  Ngalim,  2008:85)  Belajar  merupakan  suatu  proses  yang 

tidak dapat terlihat dengan nyata, proses itu terjadi di dalam diri seseorang 

yang sedang mengalami belajar. 

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa motivasi belajar adalah 

proses dorongan yang dimiliki individu untuk melakukan perubahan tingkah 

laku sebagai hasil pengalaman individu hingga mencapai tujuan yang 

dikehendaki berupa keberhasilan belajar. 

2.1.2 Ciri-ciri Motivasi Belajar 
 

Motivasi belajar, pada umumnya memiliki beberapa ciri-ciri atau 

unsur yang mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam 

belajar. Indikator motivasi belajar menurut Uno dalam Betania (2015) dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a.   Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

 
b.   Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

c.   Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

d.   Adanya penghargaan dalam belajar 

 
e.   Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

 
f. Adanya  lingkungan  belajar  yang  kondusif  sehingga  memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik 

g.   Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu) 
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h.   Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini 

 
i.   Senang mencari dan memecahkan soal-soal. 

 
Sedangkan  Sardiman  dalam  Betania  (2015)  menyatakan  motivasi 

yang ada pada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a.   Tekun dalam menghadapi tugas 

 
Motivasi belajar sangat diperlukan dalam belajar dan 

mengerjakan tugas yang diberikan. Tekun menghadapi tugas merupakan 

salah satu indikator yang muncul dari diri sendiri. Dapat bekerja terus- 

menerus dalam waktu yang lama, bersungguh sungguh dalam 

menyelesaikan  suatu  pekerjaan  dan  tidak  pernah  berhenti  sebelum 

selesai. Dari pendapat ahli tersebut, maka yang dimaksud dengan 

ketekunan adalah seseorang yang bersungguh-sungguh didalam belajar, 

demi tercapainya tujuan belajar yang diharapkan. 

b.   Ulet dalam menghadapi kesulitan 

 
Seseorang dapat dikatakan memiliki sikap ulet, jika memiliki 

kepribadian tangguh, kuat, tidak mudah putus asa, memiliki cita-cita 

tinggi. Manfaat sikap pantang menyerah dan ulet yaitu : (a) memberi 

semangat dalam berusaha, (b) meningkatkan daya usaha, (c) menunjang 

keberhasilan, (d) mengeliminasi keputusasaan. Karakteristik sikap 

pantang menyerah dan ulet antara lain: (a) kerja keras, ulet dan disiplin, 

(b) mandiri dan realistis, (c) prestatif dan komitmen tinggi, (d) berfikir 

positif dan bertanggung jawab, (e) memperhitungkan resiko usaha, (f) 
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mencari jalan keluar dari setiap permasalahan, (g) merencanakan sesuatu 

sebelum bertindak, (h) kreatif dan inovatif, (i) kerja efektif dan efisien. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mereka yang ulet 

adalah  yang  mereka  yang  mencurahkan  tenaga,  pikiran  serta  waktu 

untuk mencapai keberhasilan. 

c.   Menunjukan minat terhadap macam-macam masalah dalam belajar 

 
Minat memiliki pengaruh yang besar terhadap aktifitas belajar 

peserta didik. Minat memiliki hubungan yang erat dengan motivasi. 

Menurut   blog   definisi-pengertian.com   minat   adalah   sebuah   motif 

intrinsik sebagai kekuatan pembelajaran yang menjadi daya penggerak 

seseorang dalam melakukan aktivitas dengan penuh ketekunan dan 

cenderung menetap, dimana aktivitas tersebut merupakan proses 

pembelajaran yang dilakukan dengan kesadaran dan mendatangkan 

perasaan senang, suka ataupun gembira pada orang tersebut. 

Unsur-unsur minat dalam belajar adalah perhatian, perasaan 

dan motif. Jadi menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah kecenderungan seseorang terhadap obyek atau sesuatu kegiatan 

yang digemari yang disertai degan perasaan senang, adanya perhatian, 

dan keaktifan berbuat. 

d.   Lebih senang bekerja mandiri 

 
Mandiri yang dimaksudkan disini adalah kemandirian dalam 

hal belajar. Kemandirian belajar adalah kondisi aktifitas belajar yang 
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mandiri tidak tergantung pada orang lain, memiliki kemauan serta 

bertanggung jawab  sendiri  dalam  menyelesaikan  masalah  belajarnya. 

Kemandirian  belajar  akan  terwujud  apabila  siswa  aktif  mengontrol 

sendiri segala sesuatu yang dikerjakan, mengevaluasi dan selanjutnya 

merencanakan sesuatu yang lebih dalam pembelajaran yang dilalui dan 

siswa juga mau aktif dalam proses belajar. Adapun ciri-ciri kemandirian 

belajar adalah sebagai berikut : 

1)  Adanya    kecenderungan    untuk    berpendapat,    berperilaku    dan 

bertindak atas kehendaknya sendiri 

2)  Memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan 

 
3)  Membuat perencanaan dan berusaha dengan ulet dan tekun untuk 

mewujudkan harapan 

4)  Mampu untuk berfikir dan bertindak secara kreatif, penuh inisiatif 

dan tidak sekedar meniru 

5)  Memiliki  kecenderungan  untuk  mencapai  kemajuan,  yaitu  untuk 

meningkatkan prestasi belajar 

6)  Mampu menemukan sendiri tentang sesuatu yang harus dilakukan 

tanpa mengharapkan bimbingan dan tanpa pengarahan orang lain. 

Kesimpulan  dari  uraian  diatas,  menyatakan      bahwa 

kemandirian belajar adalah sikap mengarah pada kesadaran belajar 

sendiri dan segala keputusan, pertimbangan yang berhubungan dengan 
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kegiatan belajar diusahakan sendiri sehingga individu itu bertanggung 

jawab sepenuhnya dalam proses belajar tersebut. 

e.   Cepat bosan dengan hal-hal yang rutin 

 
Cepat bosan terhadap hal-hal yang rutin ini dimaksudkan 

dengan hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja 

sehingga kurang kreatif dan menimbulkan kebosanan. Kreativitas sangat 

diperlukan guna menghindari kebosanan pada hal yang dilakukan secara 

berulang-ulang. Kreativitas belajar merupakan salah satu indikator 

keberhasilan peserta didik dalam belajar memegang peranan penting 

dalam pencapaian keberhasilan belajar. Peserta didik yang memiliki 

kreativitas dalam pembelajaran akan diketahui dengan menunjukkan 

tingkat kreativitasnya dalam berbagai kegiatan. Mereka selalu ingin 

memecahkan persoalan-persoalan, berani menanggung resiko, senang 

bekerja mandiri, dan percaya diri. 

Adapun karakteristik peserta didik yang memiliki kreativitas 

belajar   menurut   Betania   (2015:16)   sebagai   berikut:   (a)   memiliki 

dorongan  yang  tinggi,  (b)  memiliki  keterlibatan  yang  tinggi,  (c) 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, (d) penuh percaya diri, (e) senang 

bekerja mandiri, (f) senang mencari pengalaman baru, (g) memiliki 

inisiatif, (h) energik dan ulet, (i) berani menyatakan pendapat, (j) 

memiliki  wawasan  yang  luas.  Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan 
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bahwa kreativitas belajar atau belajar kreatif merupakan kemampuan 

peserta didik menciptakan hal-hal baru dalam belajarnya. 

2.1.3 Jenis-jenis Motivasi Belajar 
 

Terdapat dua jenis dalam teori motivasi belajar yang dikemukakan 

oleh Syaiful (2008:149), yaitu: 

a. Motivasi    intrinsik,    yaitu    motif-motif    yang    menjadi    aktif    atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri 

individu sudah ada dorongan  untuk melakukan  sesuatu. Peserta didik 

termotivasi untuk belajar semata-mata untuk menguasai nilai-nilai yang 

terkandung dalam bahan pelajaran, bukan karena keinginan lain seperti 

ingin mendapat pujian, hadiah dan sebagainya. 

b. Motivasi ekstrinsik, adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif  yang aktif dan berfungsi karena adanya 

perangsang  dari  luar.  Peserta  didik  belajar  karena  hendak  mencapai 

tujuan yang terletak diluar hal yang dipelajarinya. Misalnya, untuk 

mencapai angka tinggi, diploma, gelar, kehormatan, dan sebagainya. 

 

 
 

2.2 Belajar 

 
Dalam  sub  bab  ini  dibahas  mengenai  pengertian  belajar,  teori-teori 

belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pedoman belajar. 
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2.2.1 Pengertian Belajar 
 

Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Belajar juga 

merupakan suatu proses yang tidak dapat diihat dengan nyata, proses itu 

terjadi didalam diri seseorang yang sedang mengalami belajar. Begitu juga 

dalam  pendidikan  disekolah,  belajar  juga  merupakan  suatu  hal  yang 

memiliki peranan paling penting. Tujuan pendidikan akan tercapai apabila 

proses belajar dapat berlangsung dengan baik. 

Menurut Hilgard dan Bower dalam buku Theories of Learning 1975 

(dalam  Ngalim,  2008:84)  mengemukakan  bahwa  belajar  berhubungan 

dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu 

yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi 

itu,  dimana perubahan  tingah  laku  itu  tidak  dapat  dijelaskan  atau dasar 

kecenderungan  respon  pembawaan,  kematangan  atau  keadaan-keadaan 

sesaat seseorang. 

Menurut Syaiful (2008:13) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor. 

Sedangkan menurut Muhibbinsyah (2011:90) secara umum belajar 

dapat  dipahami  sebagai  tahapan  perubahan  tingkah  laku  individu  yang 
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relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan 

yang melibatkan proses kognitif. 

Menurut Oemar (2004:54) ada beberapa prinsip-prinsip dari belajar, 

diantaranya yaitu : 

a. Belajar  senantiasa  bertujuan  yang  berkenaan  dengan  pengembangan 

perilaku. 

b. Belajar didasarkan atas kebutuhan dan motivasi tertentu. 

 
c. Belajar dilaksanakan dengan latihan daya-daya, membentuk hubungan 

asosiasi dan melalui penguatan. 

d. Belajar bersifat keseluruhan yang menitikberatkan pemahaman, berpikir 

kritis dan reorganisasi pengalaman. 

e. Belajar  membutuhkan  bimbingan,  baik  secara  langsung  oleh  guru 

maupun secara tak langsung melalui bantuan pengalaman pengganti. 

f.  Belajar dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu dan faktor dari 

luar individu. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah aktifitas atau usaha interaksi seseorang yang terjadi dari dalam diri 

seseorang dengan lingkungan untuk memperoleh perubahan dalam 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai sikap, dan tingkah laku dalam 

diri seseorang (individu) melalui bimbingan belajar dan hasil pengalaman 

sendiri. 
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2.2.2 Teori-Teori Belajar 
 

Berikur ini Teori belajar menurut Oemar (2004:49) adalah sebagai 

berikut : 

a. Teori Conditioning 

 
Simple conditioning atau teori contiguity menekankan bahwa 

belajar terdiri atas pembangkitan respons dengan stimulus yang pada 

mulanya bersifat netral atau tidak memadai. Melalui persinggungan 

(contiguity) stimulus dengan respons, stimulus yang tidak memadai untuk 

menimbulkan respons tadi akhirnya mampu menimbulkan respons. Drill, 

praktik, pengulangan dan kejadian-kejadian sesuai dengan teori ini. 

b. Teori Connectionism 

 
Stimulus-respon atau teori reinforcement yang dijelaskan oleh 

E.L. Thorndike menekankan bahwa belajar terdiri atas pembentukan 

ikatan atatu hubungan-hubungan antara stimulus-respons yang terbentuk 

melalui pengulangan. Pembentukan ikatan-ikatan ini dipengaruhi oleh 

frekuensi, resensi, intensitas dan kejelasan pengalaman, perasaan dan 

kapasitas individu, kesamaan situasi dan menghasilkan kepuasan yang 

merupakan dasar dalam teori conditioning. 

c. Field Theory 

 
Field   Theory   dirumuskan   sebagai   reaksi   terhadap   teori 

 
conditioning dan reinforcement yang ditekankan pada keseluruhan dari 
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bagian-bagian,  bahwa  bagian-bagian  itu  erat  sekali  berhubungan  dan 

saling bergantung satu sama lain. 

Field Theory yang terkemuka adalah psikologi Gestalt. Teori ini 

sangat menekankan pada insight yang terkadang dirumuskan sebagai 

persepsi  yang  tiba-tiba  terhadap  hubungan-hubungan  di  dalam 

keseluruhan situasi. 

Salah satu sumbangan yang paling penting dari teori Gestalt 

adalah ide bahwa tugas-tugas sekolah harus cocok dengan pengalaman 

dan pemahaman peserta didik. Kegagalan sering terjadi karena (1) tugas 

terlalu sulit bagi peserta didik untuk mencapai insight, (2) keterangan- 

keterangan dari guru tidak cukup jelas. 

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini 

menggunakan teori conditioning, karena dalam pengertian teori ini 

menyebutkan bahwa stimulus yang sebelumnya tidak menimbulkan respon 

akhirnya mampu menimbulkan respon. Seperti yang diharapkan pada 

penelitian ini supaya peserta didik dapat lebih mengoptimalkan kegiatan 

belajar diluar sekolah dengan minat dan motivasi yang tinggi. 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

 
Telah dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang 

menimbulkan terjadinya perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku 

dan pemahaman. Sampai dimanakah perubahan dapat tercapai atau dengan 

kata  lain  berhasil  baik  atau  tidaknya  belajar  itu  tergantung  kepada 
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bermacam-macam   faktor.   Faktor-faktor   yang   mempengaruhi   belajar 

menurut Ngalim (2008:102) antara lain : 

a. Faktor  yang  ada  pada  diri  organisme  itu  sendiri,  yang  biasa  disebut 

dengan  faktor  individual.  Yang  termasuk  kedalam  faktor  individual 

antara lain : 

1) Kematangan atau Pertumbuhan 

 
Kematangan merupakan suatu tingkat atau fase dalam 

pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru (Nini, 2011:25). Dalam belajar, 

kematangan atau kesiapan itu sangat menentukan. Oleh karena itu, 

setiap usaha belajar akan lebih berhasil bila dilakukan bersamaan 

dengan tingkat kematangan seseorang. 

2) Kecerdasan atau Intelegensi 

 
Disamping kematangan, dapat tidaknya seseorang mempelajari 

sesuatu dengan berhasil baik ditentukan atau dipengaruhi oleh taraf 

kecerdasan. Seperti contohnya tidak semua anak pandai dalam bahasa 

asing, tidak semua anak pandai memasak dan sebagainya. 

3) Latihan dan Ulangan 

 
Karena terlatih dan karena seringkali mengulang sesuatu, maka 

kecakapan dan pengetahuan yang dimilikinya dapat menjadi makin 

dikuasai dan makin mendalam. Karena latihan dan karena seringkali 

mengalami sesuatu, seseorang dapat timbul minatnya kepada sesuatu 
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itu.  Makin  besar  minat  makin  besar  pula  perhatiannya  sehingga 

memperbesar keinginannya untuk belajar dan mempelajarinya. 

4) Motivasi 

 
Motivasi merupakan pendorong bagi suatu individu untuk 

melakukan sesuatu. Seseorang akan berusaha mempelajari sesuatu 

dengan sebaik-baiknya, jika orang itu mengetahui betapa penting dan 

bergunanya hasil yang akan dicapai dari belajarnya itu bagi dirinya 

sendiri. 

5) Sifat-Sifat Pribadi Seseorang 

 
Faktor pribadi seseorang turut memegang peranan dalam 

belajar. Tiap-tiap orang mempunyai sifat-sifat  kepribadiannya  yang 

berbeda-beda, ada orang yang mempunyai sifat keras hati, berkemauan 

besar, tekun dalam segala usahanya dan ada pula yang sebaliknya. 

Sifat-sifat kepribadian tersebut sedikit banyaknya turut mempengaruhi 

sampai dimanakah hasil belajarnya dapat dicapai. 

b. Faktor yang ada diluar diri individu yang disebut faktor sosial. Yang 

termasuk kedalam faktor sosial antara lain : 

1) Keadaan Keluarga 

 
Suasana dan  keadaan  keluarga  yang bermacam-macam  mau 

tidak mau turut menentukan bagaimana dan sampai dimana belajar 

dialami dan dicapai oleh seorang anak. Termasuk ada tidaknya atau 
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tersedia tidaknya fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam belajar turut 

memegang peranan penting pula. 

2) Guru dan Cara Mengajar 

 
Ketika belajar faktor guru/pengajar dan cara mengajarnya 

merupakan   faktor   yang   penting   pula.   Bagaimana   sikap   dan 

kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang dimiliki guru 

dan bagaimana cara guru itu mengajarkan pengetahuan kepada peserta 

didiknya, turut menentukan bagaimana hasil belajar yang dapat dicapai 

peserta didik. 

3) Alat-alat Pelajaran 

 
Faktor guru dan cara mengajarnya, tidak dapat dilepaskan dari 

ada tidaknya dan cukup tidaknya alat-alat pelajaran yang tersedia di 

sekolah.  Dalam  hal  ini  alat-alat  pelajaran  yang  dibutuhkan  adalah 

buku-buku referensi atau yang sumber-sumber referensi  yang lebih 

banyak. 

4) Motivasi Sosial 

 
Karena belajar itu adalah suatu proses yang timbul dari dalam, 

maka faktor motivasi memegang peranan pula. Jika guru atau orang 

tua dapat memberikan motivasi yang baik pada anak-anak maka 

timbulah dalam diri anak itu dorongan dan hasrat untuk belajar lebih 

baik. 
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5) Lingkungan dan Kesempatan 

 
Seseorang anak yang tidak dapat belajar dengan hasil baik dan 

tidak dapat mempertinggi belajarnya, akibat tidak adanya kesempatan 

yang disebabkan oleh sibuknya pekerjaan setiap hari, pengaruh 

lingkungan yang buruk dan negatif serta faktor-faktor lain lain terjadi 

diluar kemampuannya. Faktor lingkungan dan kesempatan ini lebih- 

lebih lagi berlaku bagi cara belajar pada orang-orang dewasa. 

2.2.4 Pedoman Belajar 

 
Ketika belajar, seseorang tidak bisa melepaskan diri dari beberapa 

hal  yang  dapat  mengantarkan  orang  itu  berhasil  dalam  belajar.  Banyak 

orang yang belajar dengan susah payah, tetapi tidak mendapatkan hasil apa- 

apa. Penyebabnya tidak lain karena belajar tidak teratur , tidak disiplin dan 

kurang  bersemangat,  tidak  tahu  bagaimana  cara  berkonsentrasi  dalam 

belajar,  mengabaikan  masalah  pengaturan  waktu  dalam  belajar,  istirahat 

yang tidak cukup dan kurang tidur. Menurut Syaiful (2002:10) ada beberapa 

pedoman umum belajar yaitu : 

a. Belajar dengan Teratur 

 
Belajar dengan teratur merupakan pedoman mutlak yang tidak 

bisa diabaikan oleh seseorang yang menuntut ilmu. Karena banyaknya 

bahan pelajaran yang harus dikuasai maka menuntut pembagian waktu 

sesuai dengan kedalaman keluasan bahan pelajaran. Penguasaan bahan 

pelajaran  tersebut  dituntut  tidak  harus  menunggu  sampai  menjelang 
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ulangan ataupun ujian. Hal ini merupakan sikap yang kurang 

menguntungkan dalam belajar sebab dalam waktu yang relatif singkat, 

tidak  mungkin  dapat  menguasai  semua  materi  untuk  semua  mata 

pelajaran. 

Belajar mandiri dengan teratur sama halnya dengan belajar 

disekolah. Orang yang sering tidak masuk sekolah dapat dipastikan akan 

kurang mengerti bahan-bahan pelajaran tertentu. Seperti halnya orang 

yang tidak belajar dengan teratur. Penjelasan tentang materi pelajaran 

yang  didapatkan  disekolah  tidak  hanya  untuk  didengar,  tetapi  harus 

dicatat  dengan  lengkap,  rapi,  tidak  sembarangan  dan  harus  teratur. 

Karena dengan catatan yang teratur, selain terlihat rapi juga akan mudah 

mencarinya bila dikemudian hari memerlukannya. 

Penting membiasakan diri dengan sikap teratur dalam segala hal 

yang menyangkut masalah keberhasilan belajar. Sikap yang terbiasa 

teratur adalah cerminan kepribadian . kepribadian yang teratur sebagai 

salah satu barometer dari kejernihan berpikir. Kejernihan berpikir yang 

diperlukan selama menuntut ilmu harus dipertahankan. 

b. Disiplin dan Bersemangat 

 
Disiplin adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur tatanan 

kehidupan pribadi dan kelompok. Disiplin timbul dari dalam jiwa karena 

adanya dorongan untuk menaati tata tertib tersebut. Disiplin yang 

dikehendaki tidak hanya muncul karena kesadaran, tetapi juga karena 
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paksaan. Disiplin yang muncul karena kesadaran disebabkan faktor 

seseorang dengan sadar bahwa hanya dengan disiplin akan didapatkan 

kesuksesan dalam segala hal, akan didapatkan keteraturan dalam 

kehidupan dan sebagainya. 

Disiplin karena paksaan biasanya dilakukan dengan terpaksa 

pula. Keterpaksaan itu karena takut akan dikenakan sanksi hukum akibat 

pelanggaran terhadap peraturan. Dalam belajar disiplin sangat diperlukan. 

Disiplin dapat melahirkan semangat menghargai waktu dan menyia- 

nyiakan waktu begitu saja. 

Orang-orang yang berhasil dalam belajar    dan berkarya 

disebabkan mereka selalu menempatkan disiplin diatas semua tindakan 

dan perbuatan. Semua jadwal pelajaran yang telah disusun mereka taati 

dan melaksankannya dengan semangat. 

Selain masalah disiplin, semangat juga sangat penting dalam 

belajar. Orang yang kurang semangat dalam belajar itu berarti kurang 

motivasi. Jika seseorang telah mempunyai semangat yang tinggi untuk 

belajar, maka otomatis akan dapat mengatasi masalah kesulitan belajar 

yang mereka alami. 

c. Konsentrasi 

 
Konsentrasi adalah pemusatan fungsi jiwa terhadap suatu 

masalah atau objek (Syaiful, 2002:15). Dalam belajar diperlukan 

konsentrasi dalam perwujudan perhatian terpusat. Pemusatan perhatian 
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tertuju pada suatu objek tertentu dengan mengabaikan masalah-masalah 

lain yang tidak diperlukan. 

Orang yang tidak dapat berkonsentrasi jelas tidak akan berhasil 

menyimpan atau menguasai materi pelajaran. Oleh karena itu setiap 

pelajar   (peserta   didik)   berusaha   dengan   keras   agar   mempunyai 

konsentrasi yang besar dalam belajar. 

d. Pengaturan Waktu 

 
Seluruh kehidupan manusia pada hakikatnya bergelut dengan 

waktu.  Peserta  didik  harus  memakai  rentang  waktu  24  jam  dengan 

sebaik-baiknya tanpa ada waktu yang berlalu dan terbuang dengan sia- 

sia. Peserta didik mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk mengatur 

waktu, bukan memiliki daya untuk mengedalikan perjalanan waktu. 

Betapa pentingnya bagi peserta didik untuk dapat membagi waktu 

belajarnya  dengan  cara  membuat  jadwal  belajar  untuk  menghindari 

waktu  yang  terbuang  dengan  percuma.  Cara  membuat  jadwal  belajar 

yang baik adalah sebagai berikut : 

1) Memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan tidur, belajar, 

makan, mandi, olahraga dan lain-lain. 

2) Memilih dan menentukan waktu yang tersedia setiap hari. 

 
3) Merencanakan  belajar  dengan  cara  menetapkan  jenis-jenis  mata 

pelajarannya dan urutan-urutan yang seharusnya dipelajari. 
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4) Memilih waktu yang tepat yang digunakan untuk belajar dengan hasil 

terbaik. 

5) Berhemat  dengan  waktu,  setiap  peseta didik  tidak  boleh ragu-ragu 

untuk memulai kegiatan belajar mandiri. 

e. Istirahat dan Tidur 

 
Tidur adalah istirahat yang paling baik. Organ tubuh yang 

digerakkan terhenti, proses kejiwaan yang biasanya berlangsung ketika 

bangun dan belajar tidak menunjukkan aktifitasnya. Istirahat atau tidur 

keduanya sangat berguna untuk menghilangkan kelelahan, ketegangan 

pikiran, ketidaktenangan jiwa dan sebagainya. Walaupun begitu, tidak 

semua orang dapat beristirahat dengan baik. 

Hal ini disebabkan  pekerjaan  yang harus diselesaikan 

bertumpuk,  sementara  waktu  yang  tersedia  tinggal  sedikit.  Mereka 

diburu-buru waktu, istirahatpun akhirnya dijalani dengan tidak tenang. 

Maka dari itu, pentingnya membuat jadwal belajar untuk mengorganisasi 

kegiatan belajar itu sendiri. Sehingga tidak mengganggu waktu istirahat 

dan tidur agar kondisi tubuh siap untuk mencapai kesuksesan belajar. 

 

 
 

2.3 Hambatan Belajar Dasar-Dasar Gambar Teknik 

 
Dalam berlangsungnya proses belajar, tidak dipungkiri akan timbul 

masalah-masalah atau hambatan-hambatan  yang berdampak pada hasil belajar 

peserta didik. Mulai masalah yang timbul dari kualitas belajar, maupun masalah 
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dari individu peserta didik yang beragam. Beberapa permasalahan atau kesulitan 

belajar yang timbul di lapangan. 

a. Masalah pembagian waktu 

 
Dalam permasalahan ini, peserta didik merasa kesulitan membagi waktu untuk 

belajar, dikarenakan kurang bisa me-manage waktu antara mengerjakan tugas, 

belajar dan kegiatan lainnya. 

b. Latar belakang peserta didik 

 
Dalam permasalahan ini secara umum tidak semua peserta didik menginginkan 

bersekolah mengambil jurusan TKBB (Teknik Konstruksi Batu Beton). Tidak 

sedikit dari peserta didik yang dengan terpaksa masuk jurusan ini. 

c. Proses adaptasi dengan lingkungan lambat 

 
Dalam permasalahan ini peserta didik yang masuk ke jurusan TKBB dengan 

latar belakang terpaksa membutuhkan adaptasi yang lebih sulit dibandingkan 

dengan  peserta  didik  yang  memang  ingin  masuk  jurusan  TKBB.  Proses 

adaptasi yang lambat membuat peserta didik kesulitan untuk mengejar materi 

yang disampaikan oleh guru. 

d. Teknik menggambar 

 
Dalam  menggambar  diperlukan  teknik  menggambar  yang  baik  dan  benar. 

Kerap kali peserta didik kurang memperhatikan teknik menggambarnya 

sehingga  apa  yang  digambarnya  tidak  konsisten  antara  gambar  yang  satu 

dengan yang lainnya. 
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e. Pemahaman gambar 

 
Dalam permasalahan ini, peserta didik belum cukup memahami tentang apa 

yang digambarnya. 

f.  Kemauan yang masih kurang 

 
Peserta didik  dituntut  mempunyai  kemauan  untuk  belajar dan  mempelajari 

materi yang telah diajarkan disekolah ataupun mengerjakan tugas dan 

mengumpulkannya tepat waktu. Namun kondisi tersebut belum terlihat karena 

kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar, sehingga hasil belajar kurang 

optimal. 

 

 
 

2.4 Bimbingan Kelompok 

 
Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan bimbingan kelompok dalam 

proses belajar untuk mengoptimalkan kegiatan belajar peserta didik. 

2.4.1 Pengertian Bimbingan Kelompok 
 

Hidup berkelompok sepertinya merupakan salah satu ciri manusia. 

Melalui kelompok kebiasaan-kebiasaan dan warisan sosial diturunkan 

(Mungin, 2005:13). Hidup berkelompok itu sendiri banyak memberikan 

manfaat pada manusia. Kata kelompok mempunyai banyak arti. Menurut 

Webster’s New World Dictionary (dalam Mungin, 2005:14) kelompok dapat 

diartikan sebagai sekumpulan unit yang mempunyai persamaan umum yang 

bersifat homogen. 
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Menurut pendapat prayitno (dalam Sisca dan Itsar, 2016:17) 

mengemukakan bahwa bimbingan kelompok dapat pula sebagai media 

pemberian informasi kepada sekelompok individu. Sedangkan bimbingan 

kelompok menurut Sisca dan Itsar (2016:16) itu sendiri adalah salah satu 

jenis layanan dalam bimbingan  yang memanfaatkan dinamika kelompok 

untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan dan/ 

pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompok. 

Menurut Mungin (2005:17) bimbingan kelompok adalah suatu 

kegiatan kelompok dimana pimpinan keompok menyediakan informasi- 

informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih 

sosial atau untuk membantu angota-anggota kelompok untuk mencapai 

tujuan bersama. Informasi yang diberikan dalam bimbingan kelompok 

terutama dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan 

pengetahuan atau wawasan. 

Bimbingan kelompok yang dilaksanakan bersifat membantu peserta 

didik. Bantuan dalam hal ini ditujukan untuk mengatasi kesulitan belajar 

yang dialami peserta didik ketika belajar. Dari beberapa pengertian 

bimbingan kelompok di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan 

kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok 

orang dengan adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan 

tanggapan,    saran,    dan    sebagainya,    dimana    pemimpin    kelompok 
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menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu 

individu dalam mengatasi kesulitan belajar. 

2.4.2 Tujuan Bimbingan Kelompok 
 

Ada beberapa tujuan bimbingan kelompok yang dikemukakan oleh 

para ahli. Menurut Mungin (2005:17) tujuan bimbingan kelompok adalah 

untuk memberi informasi dan data untuk mempermudah pembuatan 

keputusan dan tingkah laku. Anggota kelompok secara langsung 

memperhatikan informasi-informasi yang diberikan, berorientasi dengan 

persoalan-persoalan baru dan mengumpulkan data untuk memecahkan 

masalah yang belum terselesaikan. 

Menurut Gazda (dalam Mungin, 2005:17) menyatakan bahwa 

bimbingan kelompok diorganisasi untuk mencegah perkembangan masalah, 

yang isi utamanya meliputi informasi pendidikan, pekerjaan, pribadi dan 

masalah sosial  yang tidak atau belum disajikan dalam bentuk pelajaran. 

Informasi yang diberikan dalam bimbingan kelompok dimaksudkan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan atau wawasan. Selain itu 

bimbingan kelompok bertujuan untuk merespon kebutuhan dan minat para 

peserta didik dalam belajar. 

Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa tujuan 

dari kegiatan bimbingan kelompok, selain untuk memecahkan permasalahan 

kesulitan belajar yang dialami anggota kelompok secara bersama-sama 

bimbingan  kelompok  juga  dapat  sebagai  tempat  untuk  mengembangkan 
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potensi yang dimiliki oleh anggota kelompok. Melalui kegiatan ini 

diharapkan anggota kelompok mampu merencanakan serta mengarahkan 

dirinya untuk memotivasi dirinya agar belajar menjadi sesuatu yang mereka 

prioritaskan. 

2.4.3 Jenis-Jenis Bimbingan Kelompok 

 
Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok perlu jelaskan jenis-jenis 

bimbingan   kelompok.   Menurut   Prayitno   (2004:25)   (dalam   Betania, 

2015:40)  dalam  penyelengaraan  Bimbingan  kelompok  dikenal  dua  jenis 

yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas, adapun uraiannya sebagai 

berikut: 

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

kelompok (guru pembimbing) dan ditugaskan kepada seluruh anggota 

kelompok untuk bersama-sama membahasnya. 

b. Topik bebas, yaitu anggota secara bebas mengemukakan permasalahan 

yang dihadapi yang sedang dirasakan dalam belajar kemudian dibahas 

satu persatu. 

Pada penelitian  ini,  jenis  kelompok  yang digunakan  adalah jenis 

topik tugas, dimana peneliti mengemukakan secara langsung topik dalam 

mata pelajaran Dasar-dasar Gambar Teknik dan kemudian membahasnya 

secara bersama-sama terhadap permasalahan yang ada. 
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2.5 Bentuk Pengajaran Kelompok 
 

Menurut Oemar (2004:158) suatu pengajaran dengan bentuk kerja 

kelompok mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menimbulkan    masalah    yang    bersumber    dari    percakapan    sehari-hari, 

pertanyaan, peristiwa, minat dan masalah peserta didik. 

b. Merumuskan masalah secara jelas. 

 
c. Kelompok       mempertimbangkan       implikasi-implikasi,       kemungkinan- 

kemungkinan dan bermacam-macam penyelesaian masalah itu. 

d. Kelompok mencari pengetahuan dan pengalaman dari berbagai sumber. 

e. Membuat rangkuman dan kesimpulan-kesimpulan. 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok tersebut harus menggunakan 

metode yang tepat, sehingga dalam penelitian ini bentuk pengajaran kelompok 

yang digunakan menggunakan metode diskusi. Diskusi menggambarkan prosedur 

yang digunakan pengajar/fasilitator untuk mendorong para peserta didik saling 

tukar pendapat secara lisan. Menurut Jos (1991:183) diskusi merupakan satu 

bentuk pembicaraan yang teratur dan terarah yang memberikan manfaat kepada 

manusia. Sedangkan menurut Suryosubroto (2009:167) diskusi adalah suatu 

percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam satu kelompok 

untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah atau bersama-sama mencari 

pemecahan untuk mendapatkan jawaban atau suatu masalah. 

Definisi   dari   metode   diskusi   itu   sendiri   telah   dijelaskan   oleh 

 
Suryosubroto (2009:167) adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana 
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guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengadakan perbincangan 

ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau penyusunan 

berbagai alternatif pemecahan atas suatu masalah. Dalam belajar diskusi 

mempunyai arti suatu situasi dimana fasilitator dengan peserta didik atau peserta 

didik yang satu dengan yang lain saling bertukar pendapat secara lisan, saling 

berbagi gagasan dan pendapat. 

Diskusi secara umum digunakan untuk memperbaiki cara berpikir dan 

ketrampilan peserta didik dan untuk menggalakkan keterlibatan peserta didik 

didalam  belajar.  Beberapa  bentuk  diskusi  menurut  Suryosubroto  (2009:168) 

adalah sebagai berikut : 

a. The Social Problema Meeting 

 
Para siswa berbincang-bincang untuk menyelesaikan masalah sosial dikelasnya 

atau  disekolah  dengan  harapan  setiap  siswa  akan  bertindak  sesuai  dengan 

kaidah  ynag berlaku,  seperti  dengan  guru dan  personil  sekolah, peraturan- 

peraturan dikelas/disekolah, hak-hak dan kewajiban peserta didik. 

b. The Open Ended Meeting 

 
Para siswa berbincang-bincang tentang masalah mereka dikehidupan sehari- 

hari maupun disekolah, dengan sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar 

mereka. 

c. The Educational-Diagnosis Meeting 

 
Para siswa berbincang-bincang mengenai  pelajaran  dikelas  dengan  maksud 

untuk  saling  mengoreksi  pemahaman  mereka  atas  pelajaran  yang  telah 
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diterimanya agar masing-masing anggota memperoleh pemahaman yang lebih 

baik. 

Dalam penelitian ini bentuk diskusi yang akan dilaksanakan adalah 

bentuk ketiga  yaitu The Educational-Diagnosis Meeting. Setiap suatu  metode 

pasti ada unsur-unsur yang harus ada agar pelaksanaan metode itu dapat berjalan 

semestinya,  begitupun  diskusi.  Unsur-unsur  yang  harus  ada  dalam  diskusi 

menurut Jos (1991:184) yaitu : 

a. Unsur manusia : - Pimpinan/moderator, fasilitator 

 
- Peserta 

 
- Pendengar/Audiens/umum 

 
b. Unsur materi    : Harus ada masalah, topik atau tema pembicaraan. 

 
c. Unsur fasilitas  : Ruangan, meja-kursi, alat radio-visual, papan tulis, kertas dll. 

 
Yang terpenting adalah penciptaan suasana diskusi. 

 
Adapun tugas dari seorang pimpinan diskusi menurut Jos (1991:186) 

 
adalah : 

 
a. Menjelaskan tujuan dan maksud diskusi. 

 
b. Menjamin keberlangsungan diskusi secara teratur dan tertib. 

 
c. Memberikan   stimulasi,   anjuran,   ajakan   agar   setiap   peserta   benar-benar 

mengambil bagian dalam diskusi tersebut. 

d. Menyimpulkan  dan  merumuskan  setiap  pembicaraan,  serta  kelak  membuat 

beberapa kesimpulan kesepakatan bersama. 

e. Mempersiapkan laporan. 
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Sedangkan tugas dan sikap peserta didik dalam diskusi menurut Jos 

 
(1991:188) adalah sebagai berikut : 

 
a. Menunjukan solidaritas dan partisipasi. 

 
b. Menjaga suasana yang nyaman untuk diskusi. 

c. Membuat beberapa usul dan saran. 

d. Memberikan pendapat dan informasi. 

 
e. Meminta pendapat dan informasi sebanyak mungkin. 

 
f.  Mengajukan pertanyaan dan meminta dasar pendirian seseorang. 

g. Mengajukan keberatan dengan contoh beserta bukti. 

h. Mengusulkan kesimpulan, meminta kesimpulan dan juga dapat menyimpulkan 

bersama. 

i.  Memusatkan perhatian dalam diskusi. 

 
2.5.1 Prosedur Pelaksanaan 

 
Tahap pelaksanaan bimbingan kelompok menurut Prayitno dalam 

 
Betania (2015:44) ada empat tahapan, yaitu : 

 
a. Tahap I Pembentukan 

 
Tahap ini merupakan tahan pengenalan, tahap pelibatan diri atau 

memasukkan   diri   kedalam   suatu   kelompok.   Pada   tahap   ini   pada 

umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga 

mengungkapkan kesulitan belajar apa saja yang mereka alami ataupun 

tujuan yang ingin dicapai baik oleh masing-masing, sebagian, maupun 

seluruh anggota. Memberikan penjelasan kepada semua anggota supaya 
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masing-masing anggota tahu apa arti bimbingan kelompok dan mengapa 

bimbingan kelompok harus dilaksanakan serta aturan main yang akan 

diterapkan pada bimbingan kelompok tersebut. Jika ada masalah dalam 

proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti bagaimana cara 

menyelesaikannya. 

b. Tahap II Peralihan 

 
Tahap kedua merupakan “jembatan” antara tahap pertama dan 

ketiga. Adakalanya tahap ini ditempuh dengan sangat mudah dan lancar, 

artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap 

ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Ada kalanya juga tahap 

ini ditempuh dengan susah payah, artinya para anggota kelompok enggan 

memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya yaitu tahap ketiga. 

Dalam keadaan seperti ini pengajar sebagai pemimpin kelompok 

mengarahkan anggota kelompok untuk melewati tahap ini dengan baik. 

Adapun   yang   dilaksanakan   dalam   tahap   ini   yaitu   :   (1) 

menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh berikutnya; (2) menawarkan 

atau mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada 

tahap selanjutnya; (3) membahas suasana yang terjadi; (4) meningkatkan 

kemampuan  keikutsertaan  anggota;  (5)  bila  perlu  kembali  kepada 

beberapa aspek tahap pertama. 
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c. Tahap III Kegiatan 

 
Tahap   ini   merupakan   tahap   inti   dari   kegiatan   bimbingan 

kelompok,  terdapat  banyak  aspek  pada  tahap  ini  dan  masing-masing 

aspek tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dari pengajar 

sebagai pemimpin kelompok. Ada beberapa hal yang harus dilakukan 

oleh pengajar sebagai pemimpin dalam tahap ini, yaitu sebagai pengatur 

proses kegiatan yang sabar dan terbuka, aktif akan tetapi tidak banyak 

bicara, dan memberikan dorongan dan penguatan serta penuh empati. 

Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu sebagai 

berikut : 

1) Masing-masing  anggota  secara  bebas  mengemukakan  masalah  atau 

topik bahasan yang menyebabkan mereka kesulitan belajar. 

2) Menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. 

 
3) Anggota membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. 

 
4) Kegiatan selingan. 

 
Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat 

terungkapnya masalah kesulitan belajar yang dirasakan, dipikirkan dan 

dialami oleh anggota kelompok (peserta didik). Selain itu dapat 

terbahasnya  masalah  yang  dikemukakan  secara  mendalam  dan  tuntas 

serta keikutsertaan seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam 

pembahasan baik. 
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d. Tahap IV Akhir 

 
Pada tahap akhir bimbingan kelompok ini, pokok pusat perhatian 

utama bukanlah terletak pada berapa kali kelompok tersebut harus 

bertemu,  tetapi  pada  hasil  yang  telah  dicapai  oleh  kelompok  itu. 

Beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah : 

1) Pengajar sebagai pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan 

akan segera diakhiri. 

2) Pemimpin  dan  anggota  kelompok  mengemukakan kesan  dan  hasil- 

hasil kegiatan. 

3) Membahas kegiatan lanjutan. 

 
4) Mengemukakan pesan dan harapan. 

 
Setelah kegiatan kelompok memasuki pada tahap pengakhiran, 

kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan 

penjelajahan tentang apakah para anggota kelompok mampu menerapkan 

hal-hal yang mereka pelajari (dalam suasana kelompok) dalam mengatasi 

kesulitan belajar. 
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2.6 Kerangka Berpikir 
 

Kegiatan belajar dapat dilaksanakan di sekolah ataupun dirumah. SMK 

Bagimu Negeriku Semarang merupakan salah satu Boarding School di Semarang. 

Maka dari itu kegiatan belajar diluar jam sekolah mereka laksanakan di asrama 

mulai pukul 19.00-21.00 WIB. Peserta didik belajar secara mandiri, dimana 

mereka belajar tanpa didampingi fasilitator/pengajar. 

Pada mata pelajaran Dasar-dasar Gambar Teknik tidak hanya materi 

yang diberikan, namun juga ada praktikum yaitu praktek menggambar. Untuk 

menguasai materi dan praktek bagi peserta didik yang memang berminat masuk 

ke jurusan tersebut tentu akan mudah untuk dilalui. Namun bagi peserta didik 

yang sebenarnya tidak meminati jurusan tersebut tentu akan cukup sulit untuk 

dilalui. 

Hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan belajar yang 

mengakibatkan peserta didik mengalami kesulitan belajar selama kegiatan belajar 

mereka diluar jam sekolah. Apalagi kegiatan belajar mereka dilakukan tanpa 

adanya pembimbing dalam belajar. Salah satu cara untuk mengurangi kesulitan 

belajar yang dialami peserta didik adalah dengan menyediakan fasilitator pada 

kegiatan belajar peserta didik untuk membantu mengatasi kesulitan belajar yang 

mereka alami ataupun memperkuat materi yang telah mereka dapatkan pada saat 

pembelajaran di kelas. 

Dari hal-hal tersebut maka dilaksankanlah suatu kegiatan yang dapat 

mengoptimalkan   kegiatan   belajar  peserta  didik,   yaitu   dengan   pelaksanaan 
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kegiatan bimbingan kelompok. Sebelum kegiatan bimbingan kelompok 

dilaksanakan, peneliti akan membagikan angket motivasi kepada peserta didik 

guna mengetahui seberapa tinggi tingkat motivasi belajar pesera didik. Kemudian 

dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan kelompok di asrama masing-masing. 

Pelaksanaan menggunakan teknik diskusi dalam bimbingan kelompok tersebut. 

Ketika pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok, peneliti memberikan 

angket pengamatan kepada pihak kepala asrama atau yang mewakili untuk 

mengamati jalannya bimbingan tersebut. Setelah bimbingan kelompok 

dilaksanakan sesuai prosedur yang disediakan, pengambilan angket pengamatan 

yang telah diisi oleh kepala asrama atau yang mewakili. Setelah kegiatan 

bimbingan kelompok selesai dilaksanakan, maka dilanjutkan dengan pembagian 

angket respon. Angket respon ini dibagikan ketika peserta didik sudah 

melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Angket ini digunakan untuk mengetahui 

apakah bimbingan kelompok layak untuk diterapkan pada kegiatan belajar peserta 

didik diluar jam sekolah. 

Kemudian  angket-angket  tersebut  dianalisis  sehingga  mendapatkan 

hasil. Apabila hasilnya buruk itu artinya kegiatan kelompok tidak layak untuk 

dilaksanakan, sebaliknya jika hasil angket itu baik maka artinya kegiatan 

bimbingan kelompok layak untuk dilaksanakan pada kegiatan belajar diluar jam 

sekolah serta dapat mengurangi kesulitan belajar pada peserta didik. Dengan 

kegiatan bimbingan kelompok mampu mengurangi kesulitan belajar peserta didik 

dalam mata pelajaran Dasar-dasar Gambar Teknik. 
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Latar Belakang: 

1. Peserta didik belajar belum didampingi 

fasilitator seperti pengajar. 

2. Pelaksanaan bimbingan kelonpok dapat 

mengatasi   kesulitan   belajar   peserta 

didik. 
 
 

Identifikasi  Masalah: 

1. Dalam  proses  belajar  diluar  sekolah  peserta 

didik mengalami kesulitan belajar, kurangnya 

minat dan motivasi dalam belajar, dan belum 

adanya fasilitator seperti guru/pengajar. 
2. Metode  belajar   kelompok  dapat   digunakan 

untuk mengatasi kesulitan belajar. 
 

 
 
 

Tinjauan Teori: 

1.  Teori  tentang    belajar  dan 

kesulitan belajar. 

2.  Teori    tentang    bimbingan 

kelompok. 

 
Tinjauan Teori: 

Teori tentang prosedur 

pelaksanaan bimbingan 

kelompok. 

 

Rumusan Masalah: 

Kelayakan  penerapan  bimbingan 

kelompok  pada  kegiatan  belajar 

diluar jam sekolah. 

 Rumusan Masalah : 

Cara menerapkan bimbingan 

kelompok diluar jam sekolah 

dalam mengatasi kesulitan 

belajar. 

   
 
 

Pelaksanaan bimbingan kelompok dalam 

proses belajar 

Angket Motivasi dan 
Aktivitas Peserta Didik 

 
 

Respon Peserta Didik 
 

Kegiatan belajar peserta didik 

lebih optimal 
 
 

Kesulitan Belajar dapat 

diatasi 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

 
PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan kesulitan belajar siswa dapat diatasi 

melalui  kegiatan  bimbingan  kelompok.  Berdasarkan  simpulan  utama  tersebut 

dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan  kegiatan  bimbingan  kelompok  diawali  dengan  tahap 

pendefinisian yaitu analisis kondisi awal tingkat motivasi peserta didik. Hasil 

dari analisis angket motivasi peserta didik didapatkan persentase 73%. 

Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan kelompok diluar jam 

sekolah yang dibagi menjadi empat tahap yaitu : 1) Tahap Pembentukan, 2) 

Tahap Peralihan, 3) Tahap Kegiatan, 4) Tahap Akhir. Penyampaian materi 

yang dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi . Pada akhir kegiatan 

peserta didik selalu diberikan latihan-latihan untuk mengetahui seberapa besar 

penyerapan materi yang disampaikan peneliti. 

b.   Pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok layak dan dapat diterapkan pada 

kegiatan belajar diluar jam sekolah pada mata pelajaran Dasar-dasar 

Menggambar Teknik sebagai cara baru untuk mengatasi kesulitan belajar yang 

dialami peserta didik, hal ini ditunjukkan dengan hasil yang diperoleh dari 

angket respon dan angket pengamatan. Hasil dari angket respon peserta didik 

mendapatkan persentase 82% termasuk dalam kategori valid dengan revisi 
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kecil. Sedangkan angket pengamatan mendapatkan persentase 93% yang 

artinya pengamat yang mengawasi jalannya bimbingan kelompok pada 

kegiatan belajar diluar sekolah menyatakan bahwa bimbingan kelompok layak 

untuk diterapkan. Hasil tersebut termasuk dalam kategori sangat valid yang 

artinya sangat baik untuk digunakan/diterapkan. 

 

 
 

5.2 Saran 

 
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka  penulis  memberikan  saran 

sebagai berikut : 

a.  Untuk pihak sekolah dan pihak asrama diharapkan melanjutkan kegiatan 

bimbingan kelompok yang telah dilaksanakan peneliti, karena kegiatan 

bimbingan kelompok dapat membantu mengatasi kesulitan belajar serta dapat 

meningkatkan minat, motivasi dan semangat belajar peserta didik. 

b.   Untuk peneliti selanjutnya diharapkan peneliti berikutnya dapat menggunakan 

penelitian ini sebagai bahan rujukan serta sumbangan bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan, khususnya bagi 

pengembangan  kegiatan  bimbingan  kelompok dalam  peningkatan  motivasi 

belajar dan mengatasi kesulitan belajar peserta didik. 
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