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ABSTRAK 
  
 TAZKIYA MARDIYA (18102020064), Bimbingan Kelompok untuk 
Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII MTs Persis Sindangkasih 
Ciamis Jawa Barat. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2022. 
 
 Motivasi belajar sangat berkaitan dengan hasil belajar. Selama 
pembelajaran jarak jauh, hasil belajar siswa cenderung menurun. Terlihat 
dari tugas yang diberikan guru yang dikerjakan kurang memuaskan dan 
hanya untuk memenuhi status tugas telah selesai dikerjakan. Bimbingan 
kelompok dipercaya dapat meningkatkan kembali motivasi belajar siswa 
karena memicu kembali timbulnya daya saing di antara siswa yang hilang 
sebelumnya karena pembelajaran jarak jauh dampak dari pandemi Covid-19. 
 
 Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Pendekatan 
analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang guru BK, dua 
orang wali kelas VIII B-C, dan empat orang siswa kelas VIII B-C MTs Persis 
Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan 
dan menganalisis metode bimbingan kelompok untuk meningkatkan 
motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode bimbingan kelompok 
untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Persis 
Sindangkasih Ciamis Jawa Barat adalah menggunakan metode program 
homeroom (homeroom program), yaitu program ini dilaksanakan di tempat 
yang nyaman di luar jam pelajaran untuk mendiskusikan beberapa persoalan 
yang dirasa penting. Sasaran pokok program ini adalah supaya guru mampu 
mengidentifikasi para siswanya secara lebih akrab sehingga bisa 
menolongnya secara efektif, selain menggunakan metode program homeroom 
(homeroom program) guru BK juga menggunakan metode diskusi kelompok, 
kegiatan kelompok, dan pengajaran remedial (remedial teaching). 
 
 
Kata Kunci: Bimbingan Kelompok, Motivasi Belajar, Siswa Kelas VIII 
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ABSRTRACT 
 

TAZKIYA MARDIYA (18102020064), Group Guidance to Improve 
Student Learning Motivation for Class VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis 
West Java. Thesis. Yogyakarta: Faculty of Da'wah and Communication. Sunan 
Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta. 2022. 

 
Learning motivation is closely related to learning outcomes. During 

distance learning, student learning outcomes tend to decline. It can be seen 
from the tasks given by the teacher which were not done satisfactorily and only 
to fulfill the status of the task having been completed. Group guidance is 
believed to be able to re-increase students' learning motivation because it 
triggers the re-emergence of competitiveness among students who were 
previously lost due to distance learning as a result of the Covid-19 pandemic. 

 
 The research used is descriptive research type. The analytical approach in 
this study uses qualitative analysis. The data collection method used is the 
method of observation, interviews, and documentation. The subjects in this 
study were one counseling teacher, two homeroom teachers for class VIII B-C, 
and four students of class VIII B-C at MTs Persis Sindangkasih Ciamis, West Java. 
 
 The purpose of this study was to find out, describe and analyze group 
guidance methods to increase student motivation in the class of VIII MTs Persis 
Sindangkasih Ciamis West Java. The results of this study indicate that the group 
guidance method to increase student motivation in the class VIII MTs Persis 
Sindangkasih Ciamis West Java is to use the homeroom program method, 
namely this program is carried out in a comfortable place outside of class hours 
to discuss some of the problems that are felt important. The main goal of this 
program is for teachers to be able to identify their students more closely so they 
can help them effectively. In addition to using the homeroom program method, 
counseling teachers also use group discussion methods, group activities, and 
remedial teaching. 
 
 
Keywords: Group Guidance, Learning Motivation, Student Class of VIII 
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HALAMAN MOTTO 

 

ٔح ْ . )سورة يوسف، ١٢ : ٨٧( ْروم َْو لقٔؤْو م لقٔف  ْ ْل ٔح ْ لِّٰه  َْ يْ۟ ئَُس م ْنٔ  رْو ْوٗه  ۗ ْلن ْ ٔح ْ لِّٰه  ٔول ْنٔ  رْو ئَُسسم َْ َْت۟  ...ْح

“... Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang 

berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” 

(Q.S. Yusuf, 12 : 87).1 

 

ٍ  .)رواه الرتمذي...(  َ  َ   ٍ لُل َ  ُِخ َّ ة  َت ْحله س و خ  سلُخٍُخ  الَّاس  َ يِّئ ة  الْ   َا ، و أ ْتبُخعُخ ال ْيثلم س كلَّْت   َ  ...إُخ تاٍُخ  اهلل  

”... Bertakwalah kepada Allah di manapun dan kapanpun engkau berada; dan 

ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapusnya 

dan berakhlaklah kamu terhadap manusia dengan akhlak yang baik.” 

(HR. Tirmidzi).2 

                                                 
1 Al-Qur’an, 12 : 87. Terjemah ayat Al-Qur’an ini diambil dari Lajnah Pentashihan 

Mushaf AL-Qur’an Kementerian Agama RI, Alfatih Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab 
(Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012). 

2 Imam An-Nawawi, Syarah Arba’in, terj. Ubay Tanzil (Solo: Khazanah Ilmu, 1996), 
hlm. 95. 



 

viii 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Teriring do’a serta syukur kehadirat Allah SWT dan shawalat serta salam 

kepada sang tauladan Rasulullah SAW, sebuah karya sederhana ini 

kupersembahkan kepada: 

 

Kedua Pahlawan Tercinta yang Tak Lekang oleh Waktu 

Ibu Elis Marwiyah 

Bapak Yadi Mulyadi 

Yang selalu mengingatkan diriku akan segala hal 

 



 

ix 

 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Puji serta syukur kehadirat Allah SWT 

atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua khususnya pada 

penulis yang telah diberikan nikmat kesehatan serta kelancaran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini dengan lancar. 

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW  sebagai sang tauladan yang telah mengajarkan kepada kita 

indahnya Islam dan manisnya iman. 

Penulisan tugas akhir (skripsi) merupakan bagian dari rangkaian 

akhir Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun 

tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penulisan penelitian skripsi ini penulis 

masih mengalami kendala dan kekurangan, semata-mata karena 

keterbatasan dari penulis. Dalam penulisan penelitian skripsi ini penulis 

sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan 

bimbingan dan dukungan baik berupa moral, materiil, maupun spiritual 

sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk hal tersebut 

perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



 

x 

 

3. Bapak Slamet, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Bimbingan  dan 

Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

4. Bapak A. Said Hasan Basri, S.Psi., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah membimbing dari awal proses kuliah hingga akhir 

semester. 

5. Bapak Nailul Falah S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang 

dengan penuh kesabaran meluangkan waktu untuk membantu, 

membimbing, serta mendidik penulis dengan saran dan informasi yang 

diberikan selama mengerjakan skripsi. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi khususnya Dosen 

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang senantiasa sabar 

dalam membimbing, mendidik, memotivasi serta memberikan 

pengetahuan dan wawasan kepada penulis selama perkuliahan. 

7. Seluruh Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu memberi kemudahan 

urusan administrasi bagi perkuliahan sampai akhir studi. 

8. Segenap Jajaran Staf dan Asatidz-asatidzah MTs Persis Sindangkasih 

Ciamis Jawa Barat, khususnya Bapak Usman Hidayat, S.Psi., dan para 

siswa yang sudah membantu memberikan informasi untuk menambah 

pengetahuan dalam melengkapi penulisan skripsi ini. 

9. Keluarga besar Mamah Enok, keluarga besar Eka Saputra, khususnya 

Usrah Mardiya tercinta, Ibu Elis Marwiyah, Bapak Yadi Mulyadi, kakakku 



 

xi 

 

Aa Milzamulhaq Mardiya, dan Teh Desy Zakia, adik-adikku Ajril Zulfa 

Mardiya, dan Rahmania Zahra Mardiya yang telah mendo’akan, 

memberikan dukungan, motivasi, dan semangat yang luar biasa sehingga 

skripsi ini bisa terselesaikan. 

10. Keluarga besar Rumah Hijau yang selalu membersamai penulis dan 

memberi dorongan agar penulis senantiasa memperbaiki diri. 

11. Keluarga besar KKN Kelompok 152 Desa Masawah Pangandaran yang 

telah memberikan motivasi yang sangat berarti bagi penulis di mana pun 

kalian berada. 

12. Keluarga besar L-KMPI Yogyakarta tempat di mana penulis merasakan 

kehangatan dan kebersamaan bak keluarga kedua di tanah rantau. 

13. Keluarga besar Himpunan Mahasiswi Persatuan Islam Pimpinan Wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta tempat di mana penulis belajar banyak hal 

akan kehidupan. 

14. Keluarga besar UKM SPBA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tempat di 

mana penulis belajar akan pentingnya organisasi dan pentingnya bahasa 

asing sebagai sarana komunikasi dengan luasnya dunia. 

15. Keluarga besar BOM-F Mitra Ummah tempat di mana penulis dapat 

mengamalkan ilmu yang didapat selama perkuliahan. 

16. Keluarga besar KPM Galuh Rahayu Ciamis-Yogyakarta tempat di mana 

penulis dapat belajar tentang seni dalam kehidupan. 



 

xii 

 

17. Keluarga besar Wisma Annisa, Asrama Beirut Putri, terkhusus Ibu Kos 

Asrama Beirut Putri yang telah mendo’akan, memotivasi penulis dan 

memberi penulis tempat berteduh terbaik di tanah rantau. 

18. Para sahabat penulis, Salwa Zakiya Ruhma, Aulia Umami, Aida Fithriya, L. 

Fina Mahzuni Azki Sururi, Nurulatma Melani Asyari yang senantiasa 

memotivasi dan membantu penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan sebuah karya sederhana ini. 

19. Teman-teman seperjuangan Bimbingan dan Konseling Islam angkatan 

2018 yang telah membersamai penulis selama proses perkuliahan di UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

20. Bohayo Gozaimasu si kucing gemoy yang selalu menjadi vitamin penulis, 

serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar. 

Di samping itu penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih ada 

banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca akan sangat dihargai penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga 

penelitian ini dapat bermanfaat. 

Yogyakarta, 06 November 2022 

Hormat Saya, 

 

Tazkiya Mardiya 
18102020064  

 



 

xiii 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN SAMPUL .................................................................................................................. i 

HALAMAN PENGESAHAN...................................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .................................................................... iii 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .......................................................................................... iv 

ABSTRAK...................................................................................................................................... v 

HALAMAN MOTTO ................................................................................................................. vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN .............................................................................................. viii 

KATA PENGANTAR ................................................................................................................. ix 

DAFTAR ISI ...............................................................................................................................xiii 

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................... xv 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................. xvi 

BAB I:      PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 

A. Penegasan Judul ............................................................................... 1 

B. Latar Belakang .................................................................................. 4 

C. Rumusan Masalah ............................................................................ 8 

D. Tujuan Penelitian ............................................................................. 8 

E. Manfaat Penelitian ........................................................................... 8 

F. Kajian Pustaka .................................................................................. 9 

G. Kerangka Teori ............................................................................... 16 

H. Metode Penelitian .......................................................................... 35 

BAB II:    GAMBARAN UMUM BK MTs PERSIS SINDANGKASIH CIAMIS 

JAWA BARAT ............................................................................................. 44 

A. Profil MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat ..................... 49 

B. Profil BK MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat ............... 62 



 

xiv 

 

BAB III:   METODE BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK MENINGKATKAN 

MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS VIII MTs PERSIS 

SINDANGKASIH CIAMIS JAWA BARAT .............................................. 73 

A. Metode Homeroom Program ......................................................... 74 

B. Diskusi Kelompok .......................................................................... 89 

C. Kegiatan Kelompok ........................................................................ 95 

D. Pengajaran Remedial (Remedial Teaching) ................................ 100 

BAB IV:   PENUTUP ................................................................................................. 108 

A. Kesimpulan ................................................................................... 108 

B. Saran .............................................................................................. 109 

C. Kata Penutup ................................................................................ 110 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 111 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................................... 115 

1. Pedoman Observasi  
2. Pedoman Wawancara 
3. Dokumentasi 
4. Daftar Riwayat Hidup 



 

xv 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 2.1. Program Semester Ganjil Bimbingan dan Konseling MTs 

                    Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat Tahun Ajaran 

                     2022-2023       44 

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana MTs Persis Sindangkasih Ciamis 

                    Jawa Barat       60 

Tabel 2.3. Data Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs 

                    Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat    61 

Tabel 2.4. Data Jumlah Peserta Didik Tiga Tahun Terakhir 

                    MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat   61 

 

 

 



 

xvi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1. Peta Lokasi MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa 

                        Barat (Pesantren Persatuan Islam 80 Al-Amin)  52 

Gambar 2.2. Struktur Organisasi MTs Persis Sindangkasih Ciamis 

                        Jawa Barat        59 

 

 



 

 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Judul dalam skripsi penelitian ini adalah “Bimbingan Kelompok 

untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat”. Penulis berusaha memberikan 

penegasan beberapa istilah penting untuk menghindari adanya salah 

pengertian pada judul ini. Adapun penegasan masing-masing istilah 

judul yang perlu dijelaskan yaitu: 

1. Bimbingan Kelompok 

Menurut Gibson & Mitchell, istilah bimbingan kelompok 

merujuk kepada aktivitas kelompok yang telah direncanakan 

sebelumnya, terorganisasi, dan berpusat dalam menyediakan 

informasi dan pengalaman.3 

Dari penjelasan tersebut, maka bimbingan kelompok yang 

dimaksud penulis adalah aktivitas kelompok yang berpusat dalam 

menyediakan informasi dan pengalaman melalui kegiatan 

kelompok yang telah direncanakan sebelumnya untuk membantu 

anggota kelompok menghadapi persoalannya dan menggapai 

tujuan bersama. 

                                                 
3 Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell, Bimbingan dan Konseling, terj. Yudi 

Santoso (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 275. 
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2. Meningkatkan Motivasi Belajar 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meningkatkan secara 

bahasa memiliki arti menaikkan, mempertinggi, memperhebat, 

mengangkat diri, dan memegahkan diri.4 

Menurut Uno, motivasi belajar adalah perubahan yang terjadi 

pada tingkah laku siswa yang sedang belajar dengan beberapa 

faktor yang mendukung dikarenakan adanya dorongan baik secara 

internal maupun eksternal dalam aktivitas belajar.5 

Dari penjelasan tersebut, maka meningkatkan motivasi belajar 

yang dimaksud penulis adalah menaikkan dorongan baik secara 

internal maupun eksternal dalam aktivitas belajar pada siswa 

dengan menganugerahkan keadaan tertentu sehingga terjadi 

perubahan dalam aktivitas belajar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Kondisi belajar siswa sebelumnya mengalami kendala 

saat melaksanakan pembelajaran daring karena dampak pandemi 

Covid-19. Pandemi menyebabkan siswa tidak dapat memahami 

sepenuhnya materi yang disampaikan oleh guru dikarenakan 

fasilitas pembelajaran yang kurang mendukung dan menghambat 

proses transfer ilmu. Kendala sinyal yang tidak stabil, kuota data 

yang tidak dapat dibeli secara terus menerus dikarenakan kondisi 

ekonomi setiap keluarga siswa tidak menentu, hal tersebut 

                                                 
4 “KBBI”, https://kbbi.web.id/tingkat, diakses pada 22 September 2022. 
5 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 23. 

https://kbbi.web.id/tingkat
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membuat siswa menyerah akan pembelajaran daring dan tidak 

dapat mengikuti pembelajaran daring setiap hari sehingga tugas 

yang diberikan oleh guru pun tidak dikerjakan dan siswa 

mengalami penurunan nilai. Karena hal tersebut, maka motivasi 

belajar siswa harus ditingkatkan kembali demi kebaikan siswa 

sendiri dan demi mencetak generasi penerus bangsa yang 

berkualitas yang mampu menghadapi tantangan zaman di masa 

depan. 

3. Siswa Kelas VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, siswa secara bahasa 

memiliki arti murid dan pelajar.6 Murid yang dimaksud di sini 

adalah siswa kelas VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 

MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat adalah suatu 

lembaga pendidikan formal setingkat SMP yang berbasis Islam di 

bawah naungan Kementerian Agama, dan termasuk cabang 

pendidikan swasta di bawah naungan Jam’iyyah Persatuan Islam 

bagian dari Yayasan Pesantren Persatuan Islam 80 Al-Amin 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat yang terletak di Jalan Raya Ancol 

No. 27, Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, 

Jawa Barat. MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat 

merupakan pendidikan formal yang sedikit berbeda dengan 

sekolah umum biasanya, di lembaga pendidikan ini terdapat 

                                                 
6 “KBBI”, https://kbbi.web.id/siswa, diakses pada 22 September 2022. 

https://kbbi.web.id/siswa
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berbagai pelajaran agama Islam secara lebih mendalam seperti 

Ushul Fiqih, Nahwiyyah, Sharaf, Tahfizh, Mustholahul Hadis, dan 

lain-lain. Sebagian siswa yang berasal dari luar kota atau 

rumahnya cukup jauh dari sekolah maka ia tinggal di asrama yang 

disediakan pesantren baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. 

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka dapat ditegaskan 

yang dimaksud dari judul “Bimbingan Kelompok untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat” adalah aktivitas kelompok yang 

berpusat dalam menyediakan informasi dan pengalaman melalui 

kegiatan kelompok yang telah direncanakan sebelumnya untuk 

menaikkan dorongan baik secara internal maupun eksternal pada 

siswa dengan menganugerahkan keadaan tertentu sehingga terjadi 

perubahan dalam aktivitas belajar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya mengingat kondisi peralihan dari pembelajaran 

daring menuju pembelajaran luring setelah pandemi Covid-19. 

B. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan modal utama yang harus dimiliki para 

penerus bangsa agar dapat menjadi sosok yang berkualitas dan 

mampu menghadapi tantangan zaman yang kian melaju tak terbatas. 

Akibat dari pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir membuat 

proses kegiatan belajar mengajar di seluruh sekolah di Indonesia 
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mengalami hambatan. Dunia pendidikan mengalami hambatan dalam 

mentransfer ilmu secara langsung kepada para siswa dalam berbagai 

jenjang karena ketetapan pemerintah untuk Work From Home bagi 

guru juga siswa yang diharuskan belajar dari rumah guna 

menghindari rantai penularan virus Covid-19. Kondisi siswa yang 

diharuskan belajar dari rumah merupakan kebiasaan baru yang mau 

tidak mau harus dijalani oleh para siswa demi mengenyam 

pendidikan. Hal tersebut membuat motivasi belajar siswa menjadi 

menurun karena kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran jarak 

jauh dengan fasilitas yang kurang mendukung. 

Menurut Rukanti, saat pembelajaran jarak jauh dari rumah 

terjadi diperlukan adanya kemampuan guru untuk mengembangkan 

teknik penyampaian materi dengan kemudahan teknologi dan 

membuat pembelajaran terlihat lebih menarik. Akan tetapi, terdapat 

tantangan yang harus dilewati selama proses pembelajaran 

berlangsung karena fasilitas masih terbatas sehingga siswa 

mengalami penurunan motivasi belajar.7 

Motivasi belajar sangat berkaitan dengan hasil belajar. Selama 

pembelajaran jarak jauh, hasil belajar siswa cenderung menurun. 

Terlihat dari tugas yang diberikan guru yang dikerjakan kurang 

memuaskan dan hanya untuk memenuhi status tugas telah selesai 

                                                 
7 Rukanti, “Menurunnya Motivasi Belajar Siswa di Masa Pandemi”, Radar Kudus Jawa 

Pos, https://radarkudus.jawapos.com/pendidikan/07/08/2021/menurunnya-motivasi-
belajar-siswa-di-masa-pandemi/, diakses tanggal 12 Oktober 2022. 

https://radarkudus.jawapos.com/pendidikan/07/08/2021/menurunnya-motivasi-belajar-siswa-di-masa-pandemi/
https://radarkudus.jawapos.com/pendidikan/07/08/2021/menurunnya-motivasi-belajar-siswa-di-masa-pandemi/
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dikerjakan. Bahkan tidak sedikit yang melewatkan tugas dikarenakan 

lupa atau tidak mendapat informasi yang jelas karena ketidakhadiran 

saat melaksanakan pembelajaran daring. 

Bimbingan kelompok dipercaya dapat meningkatkan kembali 

motivasi belajar siswa karena memicu kembali timbulnya daya saing 

di antara siswa yang hilang sebelumnya karena pembelajaran jarak 

jauh dampak dari pandemi Covid-19, siswa dapat berinteraksi 

kembali dengan siswa lainnya dan juga dapat saling mengingatkan 

kembali akan pentingnya pendidikan untuk masa depan siswa. 

Bimbingan kelompok juga dilakukan karena lebih efisien dan efektif 

dalam memanfaatkan waktu dan tenaga bagi guru BK di sekolah 

dalam menangani permasalahan siswa. 

Menurut Suharwoto berkaitan tantangan pembelajaran selama 

masa pandemi Covid-19, seluruh negara terdampak sudah berusaha 

mengeluarkan strategi terbaiknya untuk melindungi ketetapan 

fasilitas pembelajaran. Indonesia juga mengalami beberapa tantangan 

nyata yang perlu lekas diatasi: pertama, kesenjangan teknologi antara 

sekolah yang berada di kota besar dan daerah terpencil; kedua, 

kurangnya kapabilitas guru dalam penggunaan aplikasi pembelajaran; 

ketiga, kurangnya sumber daya untuk penggunaan teknologi 

pendidikan seperti internet dan kuota; keempat, hubungan antara 
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guru-murid-orang tua dalam pembelajaran daring yang belum 

menyeluruh.8 

Melihat tantangan nyata dalam pelaksanaan pembelajaran 

yang terjadi di MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat, terutama 

pada kelas VIII yang paling sering melaksanakan pembelajaran jarak 

jauh (online/daring), guru masih terbatas dalam menyampaikan 

materi secara daring, sehingga materi tidak dapat tersampaikan 

secara maksimal dan siswa masih memerlukan penjelasan secara 

langsung terkait materi yang belum dipahami. Pembelajaran daring 

yang membuat siswa jenuh dan kehilangan motivasi dalam belajar 

sehingga terkadang tidak mengikuti pembelajaran secara daring, dan 

tidak mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Oleh karena itu, 

diperlukan pelecut yang dapat membuat siswa kembali bergairah 

untuk belajar. Bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan bahwa 

sekolah boleh mengadakan pembelajaran secara luring atau offline 

jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah, hal 

tersebut membuat Guru BK yang ada di MTs Persis Sindangkasih 

Ciamis Jawa Barat mengambil inisiatif melaksanakan kegiatan 

bimbingan kelompok guna memantik kembali gairah siswa dalam 

belajar sekaligus mempererat kembali silaturrahim antar wali kelas 

dan anggota kelas VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 

                                                 
8 Gogot Suharwoto, “Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan 

yang Mendewasakan”, Kopi Times, 
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/261667/pembelajaran-online-di-tengah-
pandemi-covid19-tantangan-yang-mendewasakan, diakses tanggal 2 Juni 2022. 

https://www.timesindonesia.co.id/read/news/261667/pembelajaran-online-di-tengah-pandemi-covid19-tantangan-yang-mendewasakan
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/261667/pembelajaran-online-di-tengah-pandemi-covid19-tantangan-yang-mendewasakan
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Oleh sebab itu, karena alasan inilah yang membuat penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih jauh perihal keadaan siswa dari belajar online 

menuju belajar offline di sekolah dikarenakan perlunya adanya 

persiapan mengantisipasi kejenuhan akibat dari pembelajaran online 

dengan melakukan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa 

Barat.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana metode bimbingan kelompok 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dapat diketahui dari rumusan 

masalah yang sudah tertulis di atas, bahwa tujuannya yaitu untuk 

mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis metode bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII MTs 

Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

bagi pengembangan pengetahuan khususnya di bidang pengetahuan 

dalam Bimbingan dan Konseling Islam, yaitu: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai sumbangan pemikiran dan keilmuan serta dapat 

menambah koleksi karya tulis ilmiah, sehingga dapat menjadi 

salah satu referensi atau acuan bahan untuk penelitian 

selanjutnya dan pengembangan dari penelitian sebelumnya. 

b. Memberikan informasi dan referensi secara teori dan fakta 

yang terjadi di lapangan mengenai penerapan metode 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa kelas VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai penerapan metode bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 

VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 

b. Bagi pembimbing, dengan adanya penelitian ini sebagai bahan 

masukan dalam menerapkan praktik metode bimbingan 

kelompok. 

c. Bagi pembaca pada umumnya, dapat memberikan gambaran 

tentang penerapan metode bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan acuan dasar untuk melakukan 

penelitian yang mirip, yaitu: 
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Pertama, penelitian karya Tuti Masfuhah yang berjudul 

“Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di 

MTsN 10 Sleman Yogyakarta”. Hasil dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa tahapan-tahapan bimbingan kelompok dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa berprestasi rendah adalah tahap pembentukan 

kelompok, tahap peralihan, tahap pelaksanaan kegiatan dan tahap 

pengakhiran. 9  Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji 

tentang bimbingan kelompok, motivasi belajar siswa, dan 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan 

perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat, 

penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di MTsN 10 Sleman 

Yogyakarta sedangkan penulis melaksanakan penelitian di MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat, dan perbedaan terkait fokus 

penelitiannya yaitu penelitian terdahulu membahas tahapan-tahapan 

bimbingan kelompok sedangkan penelitian ini membahas tentang 

metode bimbingan kelompok. 

Kedua, penelitian karya Mahmuddah Dewi Edmawati dkk, yang 

berjudul “Keefektifan Teknik Homeroom Online untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa di Era Pandemi Covid-19”. Dalam penelitian ini 

memperoleh hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan 

motivasi belajar siswa setelah diberikan layanan bimbingan kelompok. 

                                                 
9 Tuti Masfuhah, Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di 

MTsN 10 Sleman Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi BKI Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. x. 
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Hal ini ditunjukan dari hasil analisis data dengan menggunakan uji 

wilcoxon. Hal ini ditunjukan dari hasil pretest dan posttest motivasi 

belajar yang diperoleh Zhitung =-2,536 dan Ztabel =1,645. Kesimpulan 

layanan bimbingan kelompok meningkatkan motivasi belajar pada 

siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Nguter.10 Persamaan dengan penelitian 

ini adalah mengkaji tentang bimbingan kelompok, dan motivasi 

belajar, sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu 

terletak pada tempat penelitian, penelitian terdahulu melaksanakan 

penelitian di SMA Negeri 1 Nguter sedangkan penulis melaksanakan 

penelitian di MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat, perbedaan 

media yang digunakan untuk bimbingan kelompok, penelitian 

terdahulu menggunakan media online melalui WhatsApp sedangkan 

penelitian ini secara langsung, dan perbedaan dalam menggunakan 

jenis penelitian, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian 

eksperimen kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif. 

Ketiga, penelitian karya Rinda Nur Baita dan Elisabeth Christiana, 

yang berjudul “Penerapan Bimbingan Kelompok dengan Teknik 

Homeroom untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Kelas VIII 

SMP Negeri 2 Balongbendo”. Dalam penelitian ini terdapat 

peningkatan skor motivasi belajar siswa setelah dilakukan perlakuan 

                                                 
10 Mahmuddah Dewi Edmawati dkk., “Keefektifan Teknik Homeroom Online untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Era Pandemi Covid-19”, Empati Jurnal Bimbingan 
dan Konseling, vol. 8: 1 (April, 2021), hlm. 1. 
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dengan bimbingan kelompok teknik homeroom. Dengan menggunakan 

teknik uji tanda dapat diketahui nilai X = 0 dan N = 7. Berdasarkan 

tabel nilai kritis pada tabel binominal, dengan taraf signifikan 5% atau 

α = 0,05 dan N = 7 diperoleh ρ = 0,008. Dapat diketahui harga ρ lebih 

besar dibandingkan dengan harga α (0,008 > 0,05). Dengan demikian 

ada perbedaan sebelum diberikan perlakuan (pre-test) dan sesudah 

perlakuan (post-test), perbedaan ini semakin positif nilai taraf 

signifikannya dengan adanya peningkatan yang signifikan pada 

ketujuh subjek, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa bimbingan kelompok dengan teknik homeroom 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Balongbendo.11 Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji 

tentang bimbingan kelompok, dan motivasi belajar siswa, sedangkan 

perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat, 

penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di SMP Negeri 2 

Balongbendo sedangkan penelitian ini melaksanakan penelitian di 

MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat, dan perbedaan dalam 

menggunakan jenis penelitian, penelitian terdahulu menggunakan 

jenis penelitian eksperimen kuantitatif sedangkan penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

                                                 
11 Rinda Nur Baita & Elisabeth Christiana, “Penerapan Bimbingan Kelompok dengan 

Teknik Home Room untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Kelas VIII SMP Negeri 2 
Balongbendo”, Jurnal BK UNESA, vol. 7: 2 (Januari, 2017), hlm. 6. 
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Keempat, penelitian karya Arfah Nur Haziah, yang berjudul 

“Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa pada Kelas X IPS MAN Binjai Tahun 

Pembelajaran 2018/2019”. Dalam penelitian ini memperoleh hasil 

penelitian menunjukkan pra siklus persentase 30% dan mengalami 

peningkatan 30% di siklus I dengan hasil persentase 60% dan di 

siklus II layanan yang diberikan oleh penulis mengalami peningkatan 

30% dan mampu mencapai persentase 90%. Hal ini menunjukkan 

layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa.12 Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji tentang 

motivasi belajar siswa, sedangkan perbedaannya dengan penelitian 

terdahulu terletak pada tempat, penelitian terdahulu melaksanakan 

penelitian di MAN Binjai sedangkan penelitian ini melaksanakan 

penelitian di MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat, perbedaan 

dalam variabel yang dibahas, penelitian terdahulu membahas layanan 

bimbingan kelompok sedangkan penelitian ini membahas bimbingan 

kelompok, dan perbedaan dalam menggunakan jenis penelitian, 

penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian tindakan 

bimbingan dan konseling dengan melaksanakan dua siklus sedangkan 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

                                                 
12 Arfah Nur Haziah, Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan 

Motivasi Belajar Siswa pada Kelas X IPS MAN Binjai Tahun Pembelajaran 2018/2019, Skripsi 
(Medan: Program Studi BKI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara, 
2018), hlm. 5. 
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Kelima, Penelitian karya Muhammad Indrawan, yang berjudul 

“Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar di SMP Asuhan Jaya Medan Tahun Pelajaran 2017-

2018”. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan layanan 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar sudah 

diterapkan seiring pembiasaan siswa dalam proses belajar di kelas. 

Dengan adanya layanan tersebut, masalah anak yang mengalami 

kesulitan belajar sudah mulai mampu untuk memahami dengan baik 

di lingkungan sekitarnya khususnya pada kelas VII di SMP Asuhan 

Jaya Medan Tahun Pembelajaran 2017/2018.13 Persamaan dengan 

penelitian ini adalah mengkaji tentang motivasi belajar siswa, dan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya 

dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat, penelitian 

terdahulu melaksanakan penelitian di SMP Asuhan Jaya Medan 

sedangkan penelitian ini melaksanakan penelitian di MTs Persis 

Sindangkasih, dan perbedaaan dalam variabel yang dibahas, 

penelitian terdahulu membahas layanan bimbingan kelompok 

sedangkan penelitian ini membahas bimbingan kelompok. 

Keenam, penelitian karya Etty Mutammimah, yang berjudul 

“Peningkatan Motivasi Belajar Melalui Bimbingan Kelompok dengan 

Media Audiovisual pada Siswa Kelas X MAN 1 Kudus”. Dalam 

                                                 
13  Muhammad Indrawan, Penerapan Layanan Bimbingan Kelompok untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar di SMP Asuhan Jaya Medan Tahun Pelajaran 2017-2018, 
Skripsi (Medan: Program Studi BK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hlm. i. 
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penelitian ini memperoleh hasil pre-test tindakan bimbingan 

kelompok motivasi belajar siswa dalam kategori rendah dengan skor 

rata-rata 64,6. Setelah diberi bimbingan kelompok siklus I motivasi 

belajar siswa meningkat dengan skor rata-rata 72,4 menjadi motivasi 

belajar tinggi. Pada siklus II motivasi belajar siswa dalam kategori 

tinggi dengan skor rata-rata 84,2. Hal ini menunjukan bahwa layanan 

bimbingan kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas X MAN 1 Kudus tahun ajaran 2015/2016. Dengan demikian 

hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah teruji 

kebenarannya.14 Persamaan dengan penelitian ini adalah mengkaji 

tentang bimbingan kelompok, dan motivasi belajar, sedangkan 

perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada tempat, 

penelitian terdahulu melaksanakan penelitian di MAN 1 Kudus 

sedangkan penelitian ini melaksanakan penelitian di MTs Persis 

Sindangkasih,  dan perbedaan dalam menggunakan jenis penelitian, 

penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian deskriptif 

komparatif sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif.  

Dalam beberapa kajian pustaka di atas, telah membahas kajian 

tentang bimbingan kelompok dan meningkatkan motivasi belajar. 

Namun penelitian di atas memiliki perbedaan satu sama lain sehingga 

                                                 
14 Etty Mutammimah, “Peningkatan Motivasi Belajar Melalui Bimbingan Kelompok 

dengan Media Audiovisual pada Siswa Kelas X MAN 1 Kudus”, Konseling Edukasi, vol. 2: 1 
(Januari-Juni, 2018), hlm. 78. 
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penelitian sebelumnya tidak ada yang sama persis dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan. Dalam hal ini, penulis berusaha untuk 

lebih memfokuskan penelitian ini pada metode bimbingan kelompok 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 

G. Kerangka Teori 

1. Tinjauan tentang Bimbingan Kelompok 

a. Pengertian Bimbingan Kelompok 

Menurut Gibson & Mitchell, istilah bimbingan kelompok 

merujuk kepada aktivitas kelompok yang telah direncanakan 

sebelumnya, terorganisasi, dan berpusat dalam menyediakan 

informasi dan pengalaman.15 

Menurut Masdudi, penyelenggaraan bimbingan 

kelompok dimaksudkan untuk memasukkan individu dalam 

aktivitas kelompok untuk membantu menghadapi masalahnya 

dan mengatasi masalah bersama dengan anggota kelompok.16 

Menurut Hartinah, bimbingan kelompok adalah suatu 

bentuk upaya pemberian pertolongan terhadap anggota 

kelompok yang menghadapi persoalan.17 

                                                 
15 Robert L. Gibson & Marianne H. Mitchell, Bimbingan dan Konseling..., hlm. 275. 
16 Masdudi, Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah (Cirebon: Nurjati Press, 

2015), hlm. 66. 
17 Sitti Hartinah DS., Konsep Dasar Bimbingan Kelompok (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2009), hlm. 12. 
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Dari penjelasan tersebut, maka bimbingan kelompok 

yang dimaksud penulis adalah aktivitas kelompok yang 

berpusat dalam menyediakan informasi dan pengalaman 

melalui kegiatan kelompok yang telah direncanakan 

sebelumnya untuk membantu anggota kelompok menghadapi 

persoalannya dan menggapai tujuan bersama. 

b. Tujuan Bimbingan Kelompok 

Berkaitan dengan tujuan bimbingan kelompok, Winkel 

mengemukakan bahwa tujuan bimbingan kelompok yaitu agar 

anggota kelompok berani menangani sendiri akibat serta 

bertanggung jawa atas segala perbuatannya, cakap dalam 

menata aktivitas pribadinya, mempunyai pemikirannya sendiri 

dan tidak hanya mengekor pemikiran orang lain, dan 

mengambil tindakan sendiri.18 

Manusia adalah makhluk yang senantiasa belajar untuk 

menjadi pribadi yang mandiri dan konsekuen atas pilihan yang 

ia pilih. Dalam hidup, manusia akan dihadapkan pada segala 

pilihan, oleh karena itu ketika manusia dapat berpikir untuk 

kebaikannya maka ia tak akan ragu untuk memilih dan siap 

bertanggung jawab atas tindakan yang ia ambil tanpa terus 

bergantung kepada orang lain. 

                                                 
18 W.S. Winkel, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan (Jakarta: Grasindo, 

1997), hlm. 519. 
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c. Kegunaan Bimbingan Kelompok 

Menurut Hartinah, kegunaan bimbingan kelompok 

memang sangat besar dan dapat dikemukakan yaitu:19 

1) Energi guru terlampau kurang dan jumlah siswa yang harus 

dipandu sebegitu besarnya sampai-sampai bantuan 

bimbingan secara individu tidak akan merata. 

2) Dengan bimbingan kelompok, siswa dilatih mengatasi suatu 

masalah atau mengalami tugas bersama.  

3) Dalam membahas sesuatu bersama, beberapa siswa akan 

lebih berani mendiskusikan kesulitannya dengan 

pembimbing setelah mereka paham bahwa teman-

temannya juga mengalami kesulitan tersebut. Selain itu, 

siswa didukung untuk berani mengajukan idenya dan 

menghormati ide orang lain. 

4) Banyak penjelasan yang diperlukan oleh siswa dapat 

disampaikan secara kelompok dan cara tersebut lebih 

hemat. 

5) Dengan bimbingan kelompok, beberapa siswa menjadi 

lebih paham bahwa mereka sebaiknya menemui 

pembimbing untuk mendapat bimbingan secara lebih 

intensif. 

                                                 
19 Sitti Hartinah DS., Konsep Dasar Bimbingan..., hlm. 8-9. 
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6) Dengan bimbingan kelompok, seorang kompeten 

bimbingan yang baru saja dilantik dapat memublikasikan 

diri dan berupaya untuk mendapat kepercayaan dari siswa. 

Kegunaan dari bimbingan kelompok adalah lebih 

mengefektifkan waktu dan tenaga serta dengan berbagai 

pendapat dari siswa yang ditampung bisa menjadi saran 

alternatif  terbaik dan informasi bagi siswa lainnya serta 

menyadari bahwa siswa membutuhkan orang yang kompeten 

(guru BK) dalam mendiskusikan permasalahan yang sedang 

siswa hadapi agar hal tersebut dapat dituntaskan dengan baik 

dan orang yang kompeten (guru BK) tersebut benar-benar 

dapat dipercaya untuk menyimpan rahasia. 

d. Asas-asas Bimbingan Kelompok 

Menurut Kurniawan, asas-asas yang ada dalam 

bimbingan kelompok yaitu:20 

1)  Asas kerahasiaan; para peserta harus memendam dan 

menyembunyikan penjelasan apa yang didiskusikan dalam 

kelompok, terutama hal-hal yang tidak pas diketahui orang 

lain. 

2) Asas keterbukaan; para peserta leluasa dan langsung 

mengajukan opini, gagasan, dan pemikiran tentang apa saja 

                                                 
20  Drajat Edy Kurniawan, Bahan Ajar Mata Kuliah Bimbingan dan Konseling 

Kelompok, Modul (Yogyakarta: Program Studi BK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas PGRI Yogyakarta, 2018), hlm. 14. 
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yang dialami dan dipertimbangkan tanpa adanya rasa segan 

dan bimbang. 

3) Asas kesukarelaan; semua peserta dapat mengajukan diri 

secara langsung tanpa segan atau didesak oleh rekan lain 

atau ketua kelompok. 

4) Asas kenormatifan; semua yang didiskusikan dalam 

kelompok tidak boleh kontradiktif dengan hukum-hukum 

dan tradisi yang berlaku. 

Dengan adanya asas-asas tersebut, dapat membuat siswa 

merasa aman dan nyaman dalam menceritakan permasalahan 

yang dialami dan tidak khawatir rahasia tersebut bocor kepada 

pihak lain selama para peserta benar-benar menjaga dan 

melaksanakan asas-asas tersebut. 

e. Tahap-tahap Bimbingan Kelompok 

Menurut Hamdun, dalam pelaksanakannya, tahap-tahap 

bimbingan kelompok memiliki beberapa tahap kegiatan, 

yaitu:21 

1) Tahap Pembentukan 

Topik yang dibahas pada tahap ini meliputi identifikasi, 

penyertaan dan pemasukan diri. Kegiatan yang 

dilaksanakan pada tahap ini yaitu: a) mengutarakan makna 

                                                 
21 Dudung Hamdun, Bimbingan dan Konseling (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 39. 
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dan maksud bimbingan kelompok; b) menguraikan aturan-

aturan dan dasar-dasar bimbingan kelompok; c) silih 

memublikasikan dan mengekspresikan diri; d) teknik 

khusus; e) simulasi pendekatan/keeratan. 

2) Tahap Peralihan 

Adapun yang diimplementasikan dalam tahap ini yaitu: 

a) mendeskripsikan aktivitas yang akan dihadapi pada 

tahap berikutnya; 

b) menganjurkan atau memantau apakah para peserta 

sudah bersedia melaksanakan aktivitas pada tahap 

selanjutnya; 

c) mengulas kondisi yang terjadi; 

d) menaikkan daya partisipasi peserta; 

e) bila harus mengulangi kepada beberapa bagian tahap 

pertama. 

3) Tahap Kegiatan 

Pada tahap kegiatan terdapat beragam aktivitas yang 

diselenggarakan, yaitu: 

a) ketua kelompok mengutarakan persoalan atau pokok 

pembahasan; 

b) diskusi antara peserta dan ketua kelompok terkait 

perkara-perkara yang belum dipahami mengenai 
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persoalan atau pokok pembahasan yang diutarakan 

ketua kelompok; 

c) peserta mengulas persoalan atau pokok pembahasan 

secara intensif dan tandas; 

d) aktivitas selingan. 

Tahap-tahap dalam bimbingan kelompok dapat 

mempermudah guru BK dalam merancang dan menyusun 

sebuah perencanaan kegiatan bimbingan kelompok serta agar 

sistematis, lebih mendetail dan lebih efektif dalam pelaksanaan 

bimbingan kelompok sehingga apa yang menjadi tujuan dalam 

bimbingan kelompok dapat tercapai. 

f. Metode Bimbingan Kelompok 

Menurut Tohirin, yang bisa diterapkan dalam metode 

bimbingan kelompok adalah:22 

1) Program Homeroom 

Program ini dilaksanakan di sekolah dan madrasah (di 

dalam kelas) di luar jam pelajaran untuk mendiskusikan 

beberapa persoalan yang dirasa penting. Sasaran pokok 

program ini adalah supaya guru mampu mengidentifikasi 

para siswanya secara lebih akrab sehingga bisa 

menolongnya secara efektif. Hubungan yang dibangun 

                                                 
22 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 290-295. 
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antara guru dengan siswa adalah hubungan seperti di 

rumah sehingga muncul atmosfer kehangatan. Program ini 

dilaksanakan dengan menjadikan suasana sekolah atau 

kelas layaknya berada di rumah; sehingga terbentuk 

suasana yang santai dan nyaman. Dengan suasana tersebut 

para siswa dapat mengungkapkan emosinya layaknya di 

rumah.  

2) Karyawisata 

Dengan karyawisata para siswa mendapatkan peluang 

mempelajari topik-topik yang menarik dan mereka 

mendapat penjelasan yang lebih baik tentang topik itu. 

Dalam karyawisata, para siswa didistribusikan dalam 

beberapa kelompok. Tiap-tiap kelompok bergerak pada 

kelompoknya sinkron dengan arahan dari pembimbing. 

Melalui aktivitas seperti itu, para siswa akan mendapat 

pembiasaan dalam kegiatan kelompok seperti dalam hal 

berlembaga, kolaborasi, merasakan bahwa itu merupakan 

kewajiban, dan yakin pada diri sendiri; sehingga dinantikan 

bisa menangani persoalan siswa yang menemui kesukaran 

dalam berkolaborasi. Selain itu juga mampu memajukan 

talenta para siswa. 
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3) Diskusi Kelompok 

Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa 

mendapat peluang untuk mengatasi persoalan secara bahu-

membahu. Setiap siswa mendapat peluang untuk 

mengutarakan pikirannya masing-masing dalam 

menangani suatu persoalan. 

4) Kegiatan Kelompok 

Dengan kegiatan kelompok dapat memajukan talenta 

dan mencurahkan stimulan tertentu. Selain itu, setiap siswa 

mendapat peluang untuk memberikan pendapatnya. Oleh 

karena itu akan timbul rasa bahwa itu merupakan 

kewajiban. 

5) Organisasi Siswa 

Dengan organisasi siswa banyak persoalan siswa baik 

sifatnya personal maupun golongan dapat diatasi. Dengan 

organisasi siswa, para siswa mendapat peluang untuk 

belajar memahami beragam bagian dari aktivitas 

kemasyarakatan. 

6) Sosiodrama 

Sosiodrama merupakan suatu cara membantu 

mengatasi persoalan siswa melalui drama. Persoalan-

persoalan yang didramakan adalah persoalan-persoalan 

kemasyarakatan. Analisis persoalan pribadi didapatkan 
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melalui pendalaman karakter tentang kondisi persoalan 

yang ditemuinya. 

7) Psikodrama 

Hampir sama dengan sosiodrama psikodrama adalah 

usaha mengatasi persoalan melalui drama. Perbedaannya 

terletak pada persoalan yang didramakan. Dalam 

sosiodrama, yang didramakan adalah persoalan-persoalan 

kemasyarakatan, sedangkan psikodrama yang didramakan 

adalah persoalan-persoalan kejiwaan yang dijalani personal. 

8) Pengajaran Remedial 

Pengajaran remedial (remedial teaching) merupakan 

suatu gambaran pengkajian yang disampaikan kepada 

seorang siswa atau beberapa orang siswa untuk menolong 

kesukaran belajar yang ditemuinya. Pengajaran remedial 

dapat dilaksanakan dalam gambaran repetisi pengetahuan 

(terutama pada bagian-bagian yang belum bisa diatasi 

siswa), peluasan ilmu, kursus-kursus, dan pemusatan pada 

bagian-bagian tertentu terkait dari jenis dan tingkat 

kesukaran dalam menelaah yang dijalani siswa. 

Metode bimbingan kelompok dibuat agar siswa lebih 

mudah dan nyaman saat berusaha menceritakan atau 

menghadapi permasalahan yang dialami. Juga dapat 

meringankan beban yang ditanggung sendirian sebelumnya, 
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karena dengan bersama-sama hal yang awalnya dianggap sulit 

dapat menjadi mudah. 

2. Tinjauan tentang Motivasi Belajar 

a. Pengertian  Motivasi Belajar 

Menurut Uno, motivasi belajar adalah perubahan yang 

terjadi pada tingkah laku siswa yang sedang belajar dengan 

beberapa faktor yang mendukung dikarenakan adanya 

dorongan baik secara internal maupun eksternal dalam 

aktivitas belajar. Parameter motivasi belajar dapat 

dikategorisasikan sebagai berikut: 1) adanya gairah dan 

kemauan untuk sukses; 2) adanya dukungan dan kepentingan 

dalam belajar; 3) adanya impian dan keinginan masa depan; 4) 

adanya sanjungan dalam belajar; 5) adanya aktivitas yang 

memikat dalam belajar; 6) adanya tempat belajar yang 

mendukung.23 

Menurut Jusmawati dkk., motivasi belajar adalah upaya 

pelopor yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal 

(menganugerahkan keadaan tertentu) dengan menjaga dan 

memandu pada kegiatan belajar, sehingga tujuan utama yang 

diinginkan siswa itu dapat sempurna.24 

                                                 
23 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi..., hlm. 23. 
24  Jusmawati dkk, Strategi Belajar Mengajar (Makassar: Rizky Artha Mulia 

Publishing, 2018), hlm. 104. 
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Dari penjelasan tersebut, maka meningkatkan motivasi 

belajar yang dimaksud penulis adalah menaikkan dorongan 

baik secara internal maupun eksternal pada siswa dengan 

menganugerahkan keadaan tertentu sehingga terjadi 

perubahan dalam aktivitas belajar menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. 

b. Peranan Motivasi dalam Belajar dan Pembelajaran 

Peranan penting yang ada dalam motivasi belajar dan 

pembelajaran, yaitu:25 

1) Peran Motivasi dalam Menentukan Penguatan Belajar 

Motivasi bisa berfungsi dalam pengukuhan belajar jika 

seorang anak yang belajar menemui suatu persoalan yang 

membutuhkan penyelesaian, dan hanya bisa diatasi oleh 

pertolongan melalui situasi yang pernah ia alami dahulu. 

Misalnya, seorang anak akan menyelesaikan soal 

matematika dengan dibantu tabel logaritma. Tanpa andil 

tabel tersebut, anak itu tidak dapat mengerjakan tugas 

matematika. Korelasinya, anak berupaya mencari buku 

tabel matematika. Usaha untuk mencari tabel matematika 

merupakan peran motivasi yang bisa mencetuskan 

pengukuhan belajar. 

2) Peran Motivasi dalam Memperjelas Tujuan Belajar 

                                                 
25 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi..., hlm. 27. 



28 

 

 

 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar 

melekat pada hikmah belajar. Anak akan terpikat untuk 

belajar sesuatu, jika yang ditelaah itu sudah mulai dikenali 

atau dirasakan kegunaannya bagi anak. Sebagai contoh, 

anak akan terdorong untuk belajar elektronik karena 

maksud belajar elektronik itu dapat memuculkan 

kemampuan anak dalam bidang elektronik.  Contohnya jika 

suatu waktu, anak tersebut dimohon memperbaiki radio 

yang rusak, dan karena keahliannya di bidang elektronik, 

maka radio tersebut menjadi bagus sesudah dibetulkan. 

3) Motivasi Menentukan Ketekunan Belajar 

Seorang anak yang telah terdorong untuk belajar 

sesuatu, akan berupaya mengkajinya dengan baik dan rajin, 

dengan tujuan mendapat hasil yang baik. Dalam hal itu, 

terlihat bahwa dorongan untuk belajar mengakibatkan 

seseorang rajin belajar. 

Saat seseorang mempunyai tujuan dan hal-hal yang disukai 

dalam kegiatan belajar yang ia laksanakan, maka akan terasa 

menyenangkan dan terus terpacu untuk melaksanakannya 

hingga tercapai tujuan yang ia inginkan serta merasa puas dan 

terus tertantang untuk menghadapi hal baru berikutnya yang 

akan ia jumpai dalam mendapatkan pengalaman baru. 
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c. Faktor-faktor Motivasi Belajar 

Tindakan atau sikap pribadi manusia ditentukan oleh 

faktor-faktor di dalam diri, yaitu faktor pribadi, dan faktor 

lingkungan individu yang bersangkutan. Biasanya, motif dasar 

yang bersifat pribadi muncul dalam perbuatan individu 

sesudah “dibentuk” oleh dampak lingkungan. Oleh karena itu, 

motif individu untuk melaksanakan sesuatu, misalnya motif 

untuk belajar dengan baik, dapat ditingkatkan, dibetulkan, atau 

diganti melalui belajar dan latihan, atau bisa dikatakan juga 

karena dampak lingkungan.26 

Faktor lingkungan sangat berperan penting dalam 

perkembangan seseorang, sehingga perilaku seseorang 

terbentuk karena pengaruh lingkungan di sekitarnya. Faktor 

dalam diri seseorang dapat memotivasi dirinya dalam 

bertindak, tanpa adanya campur tangan orang lain baik berupa 

hukuman atau pun adanya balasan/ganjaran atas tindakannya 

hanya muncul begitu saja hal tersebut dinamakan motif 

intrinsik yang merupakan dorongan yang tak pernah kita 

sadari dari mana asalnya. Sedangkan motif ekstrinsik terjadi 

berkat dorongan lingkungan yang membentuk kita, karena 

adanya hukuman ataupun ganjaran atas perbuatan kita sebagai 

manusia yang hidup bermasyarakat. 

                                                 
26 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi..., hlm. 33. 
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d. Teknik-Teknik Motivasi dalam Pembelajaran 

1) Pujian secara verbal. 

2) Memanfaatkan hasil ujian sebagai pencetus kesuksesan. 

3) Membangkitkan keingintahuan. 

4) Menampakkan sesuatu yang tak terkira oleh siswa. 

5) Membuat tahap awal dalam belajar gampang bagi siswa. 

6) Memakai soal yang dipahami siswa sebagai contoh dalam 

belajar. 

7) Memanfaatkan hubungan yang khas dan tak terkira untuk 

menjalankan suatu rancangan dan pedoman yang telah 

dipahami. 

8) Mewajibkan siswa untuk memanfaatkan hal-hal yang telah 

ditelaah sebelumnya. 

9) Memanfaatkan replikasi dan pertunjukan. 

10) Menyerahkan peluang kepada siswa untuk 

mempertunjukkan kepiawaiannya di khalayak ramai. 

11) Menurunkan dampak yang tidak memuaskan dan 

keterkaitan siswa dalam aktivitas belajar. 

12) Menginterpretasikan kondisi kemasyarakatan di sekolah. 

13) Menggunakan karisma guru secara cermat. 

14) Menggabungkan motif-motif yang kuat. 

15) Memperjelas maksud belajar yang ingin diraih. 

16) Menguraikan maksud-maksud sementara. 
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17) Menyampaikan hasil kerja yang sudah diraih. 

18) Menciptakan kondisi kompetisi yang sehat di antara para 

siswa. 

19) Meningkatkan kompetisi dengan diri sendiri. 

20) Menyampaikan teladan yang nyata.27 

Teknik motivasi dalam pembelajaran dapat membantu 

siswa mempermudah dalam mencapai apa yang ia inginkan 

karena adanya petunjuk dari guru yang ia percayai dan dengan 

adanya kompetisi dapat melecut gairah siswa dalam belajar 

sehingga berlomba-lomba meningkatkan kualitas diri serta 

adanya penghargaan dapat membuat siswa merasa dirinya 

berharga juga lebih percaya pada kemampuan yang ia miliki. 

e. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar 

1) Membuat anak didik antusias. 

2) Menganjurkan impian yang logis. 

3) Menghadiahkan stimulus. 

4) Memandu karakter siswa.28 

Upaya yang dilakukan oleh guru BK tersebut bertujuan 

untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar dengan membuat 

inovasi dalam aktivitas belajar sehingga suasana belajar dapat 

menyenangkan, tidak monoton dan memantik gairah siswa. 

                                                 
27 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi..., hlm. 34-37. 
28  Harmalis, “Motivasi Belajar dalam Perspektif Islam”, Indonesian Journal of 

Counseling & Development, vol. 01: 01 (Juli, 2019), hlm. 58. 
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Impian siswa haruslah logis terkait keberhasilan dan kegagalan 

akademis siswa di masa lalu, sehingga guru BK dapat 

memotivasi siswa sesuai dengan kemampuan siswa, secara 

bertahap. Stimulus diberikan untuk mendorong siswa agar 

semangat dalam berusaha menyelesaikan tugas pembelajaran. 

Memandu karakter siswa merupakan tugas guru di sekolah, 

karena siswa membutuhkan figur yang dapat mengingatkan 

dan membimbing agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. 

f. Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Berikut ini adalah ciri-ciri motivasi yang ada pada diri setiap 

individu:29 

1) Rajin menempuh pekerjaan. 

2) Tegar menemui kesusahan. 

3) Memperlihatkan hasrat kepada beraneka ragam persoalan. 

4) Cenderung suka beraksi secara independen. 

5) Mudah jenuh pada pekerjaan-pekerjaan yang berulang dan 

serupa. 

6) Bisa menjaga prinsipnya. 

7) Sukar menyerahkan perihal yang dipercayainya itu. 

8) Suka mengusut dan mengatasi ihwal pertanyaan-

pertanyaan. 

                                                 
29 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada, 2007), hlm. 83. 
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Jika siswa mempunyai ciri-ciri sebagaimana telah 

disampaikan di atas, maka siswa itu senantiasa mempunyai 

motivasi yang cukup tinggi. Ciri-ciri motivasi semacam itu akan 

amat berarti pada kegiatan belajar mengajar. Perihal itu 

seluruhnya patut dimafhumi dengan pasti oleh guru, supaya 

ketika berhubungan dengan siswanya bisa menyampaikan 

motivasi yang akurat dan maksimal.30 

Kebalikan dari ciri-ciri yang telah disebutkan sebelumnya, 

ketika siswa malas menempuh pekerjaan, cengeng menemui 

kesusahan, memperlihatkan kebencian kepada beraneka ragam 

persoalan, cenderung suka beraksi secara dependen, susah 

jenuh pada pekerjaan-pekerjaan yang berulang dan serupa, 

tidak bisa menjaga prinsipnya, mudah menyerahkan perihal 

yang dipercayainya itu, serta benci mengusut dan mengatasi 

ihwal pertanyaan-pertanyaan, maka siswa itu mempunyai 

motivasi yang cukup rendah. 

g. Motivasi Belajar dalam Perspektif Islam 

Dalam firman Allah Al-Qur’an surat Al-Mujadilah ayat 11 

yang berbunyi: 

ٔيْ  لمٔحتمول لقْٔعْٔلْ ْدْرج  ت  قىل ... ْ ٔ َْحلَّلْو ْننمٔول ْننٔكم ئْ  ل  ْ  ... ئْوفْعْ هللام لَّلْو

                                                 
30 Ibid., hlm. 84. 
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Artinya: “Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
beberapa derajat.”31 
 

Dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadilah ayat 11 di atas, 

menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan 

ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Bukti tersebut dapat kita 

jumpai dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mempunyai ilmu 

akan lebih dihargai oleh orang lain. Orang lain pun dapat belajar 

banyak hal ketika orang yang memiliki ilmu tersebut 

mengamalkan ilmunya. selain dihargai, orang tersebut pun 

mendapat pahala dari Allah SWT dan tidak mudah tertipu orang 

lain. Hal tersebut dapat dijadikan motivasi betapa mulianya orang 

yang berilmu baik itu berkaitan ilmu agama maupun ilmu 

pengetahuan, orang akan berlomba-lomba untuk memperbaiki 

kualitas diri dan keilmuannya sehingga dapat bermanfaat dunia 

dan akhirat. 

Dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: 

ْوئ  ْ قْالْ  ْرِْضْ هللام تْْعاىْل ْعٔنهم  ْوةْ ْعٔ  أُسِْبٔ هم ٔوْل هللْا ْصىلْو هللام عْلْٔيْه ْحْسْلْو ْذل ْناْت " :أُس ْو ْرسم
ِ
لنٔوْْطْع  لبٔ م أ ْد ْ  ل

َْو ْنٔ  ثاْْلث  ْعنٔ 
ِ
م ل ُلم ٔوْلم  ْعْٔل  يمنٔتْْرعم ْبْه أُسحٔ  ْصْدقْة  ْجاْريْة  أُسحٔ  :هم َْعْ (ْْلم ٔس نم  لهم حْ )رْ  ."ْحَْل  ْصاْقح  ئْدعم  

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw. 
bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, praktis 
terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yakni sedekah jariyah, ilmu 

                                                 
31 Al-Qur’an, 58 : 11. Terjemah ayat Al-Qur’an ini diambil dari Departemen Agama RI, 

Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005). 
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yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.” (HR 
Muslim).”32 

 

Berdasarkan hadis riwayat Muslim di atas, menegaskan bahwa 

ilmu yang bermanfaat merupakan salah satu dari ketiga amalan 

yang tidak akan pernah terputus pahala (terus mengalir) 

meskipun manusia sudah meninggal dunia. Hal tersebut berarti 

begitu penting dan berharganya suatu ilmu baik itu ilmu agama 

dan ilmu pengetahuan sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan 

kesempatan untuk senantiasa mencari ilmu dan mengamalkannya 

sehingga ilmu yang kita amalkan dapat menyelamatkan kita baik 

di dunia maupun di akhirat. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah dengan cara 

mendeskripsikan objek penelitian secara aktual dan apa adanya, 

lalu dianalisis dan ditafsirkan, kerangkanya berwujud survei dan 

studi perkembangan.33 Pendekatan analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif. Menurut Ghony & Almanshur 

penelitian kualitatif adalah penelitian dengan maksud untuk 

mempelajari kejadian yang dialami oleh subjek penelitian. 

                                                 
32 Ibnu Hajar al-Asqalani, Terjemahan Lengkap Bulughul Maram, Ter. Abdul Rosyad 

Siddiq (Jakarta: Akbarmedia, 2013), hlm. 248. 
33 Syofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi 

dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17 (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 16. 
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Misalnya karakter, pemahaman, dorongan, perbuatan, dan lain 

sebagainya, secara keseluruhan dengan cara menggambarkan apa 

adanya dalam suatu kondisi tertentu yang dijalani tanpa ada 

intervensi manusia dan dengan menggunakan secara maksimal 

beragam metode ilmiah yang biasa digunakan.34 

Dalam penelitian ini jenis penelitian deskriptif kualitatif 

digunakan untuk mengamati pelaksanaan metode bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII 

MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

Menurut Bungin, menjelaskan subjek dan objek penelitian 

kualitatif adalah subjek/informan penelitian yang memafhumi 

informasi objek penelitian sebagai pelaksana maupun orang lain 

yang memafhumi objek penelitian. Sedangkan objek penelitian 

yang pokok dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi target.35 

Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu guru BK MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat yang berjumlah satu orang yaitu 

Bapak Usman Hidayat, S.Psi., wali kelas berjumlah dua orang yaitu 

wali kelas kelas VIII B Ibu Ai Mastuti, S.Pd.I., dan wali kelas kelas 

VIII C Ibu Aneu Nur Farida, S.Pd. yang sangat mengetahui 

                                                 
34  M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 29. 
35 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan 

Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 78. 
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perkembangan siswa-siswanya karena banyaknya interaksi yang 

terjadi, dan siswa kelas VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa 

Barat. Secara keseluruhan siswa kelas VIII MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat berjumlah tujuh puluh orang. 

Adapun kriteria subjek dari siswa kelas VIII MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat yang diperlukan untuk penelitian 

ini yaitu: 

a. Siswa mengalami kendala belajar karena pembelajaran daring 

sebelum mengalami peralihan menuju pembelajaran luring. 

b. Siswa cenderung pemalu dan mengalami kesulitan berinteraksi. 

c. Siswa mengalami kenaikan nilai yang cukup signifikan dilihat 

dari hasil ujian maupun tugas yang diberikan guru setelah 

melaksanakan bimbingan kelompok. 

d. Siswa jadi berani mengemukakan pendapat saat KBM setelah 

melaksanakan bimbingan kelompok. 

Untuk mendukung data penelitian ini maka jumlah subjek 

dalam penelitian ini berjumlah empat orang siswa setelah 

mengalami pengerucutan berdasarkan kriteria subjek yang telah 

disampaikan di atas sebelumnya, dari tujuh puluh orang menjadi 

tiga puluh lima orang, kemudian menjadi sepuluh orang, dan 

terakhir menjadi empat orang dikarenakan subjek yang berjumlah 

empat orang siswa ini telah memenuhi keempat kriteria dan 

melaksanakan bimbingan kelompok secara intensif dan secara 
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keseluruhan mengikuti semua metode bimbingan kelompok yang 

dilaksanakan di MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. Siswa 

kelas VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu dua orang siswa kelas 

VIII B berinisial FRM dan MKZ serta dua orang siswa kelas VIII C 

berinisial SH dan HS.   

Objek penelitian pada penelitian ini adalah metode bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII 

MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid, sebagai bahan penelitian 

maka harus menggunakan data yang dapat dipercaya 

kebenarannya. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Tanzeh, observasi banyak digunakan sebagai 

alat pengumpulan data untuk menilai perilaku ataupun cara 

terbentuknya suatu aktivitas yang bisa ditinjau baik dalam 

kondisi yang sesungguhnya maupun dalam kondisi rekaan. 

Cara penerapan observasi ini bisa dilaksanakan secara 

langsung yakni penulis kelihatan serta-merta membarengi 

objek yang diamati dan tidak langsung yaitu peninjauan yang 

dilaksanakan tidak pada saat terjadinya suatu kejadian yang 



39 

 

 

 

diamati.36 Kejadian yang diamati adalah proses pelaksanaan 

metode bimbingan kelompok di MTs Persis Sindangkasih 

Ciamis Jawa Barat, yaitu dengan metode homeroom program, 

diskusi kelompok, kegiatan kelompok dan pengajaran remedial. 

Data yang didapatkan dari metode observasi ini berupa 

rekaman video atau catatan dari metode bimbingan kelompok 

yaitu metode homeroom program, diskusi kelompok, kegiatan 

kelompok dan pengajaran remedial untuk meningkatkan 

motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Persis Sindangkasih 

Ciamis Jawa Barat. 

b. Wawancara 

Menurut Moleong, wawancara adalah perbincangan 

dengan tujuan khusus. Perbincangan itu dilaksanakan secara 

dua arah, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengutarakan 

persoalan dan terwawancara (interviewee) yang 

menyampaikan respons atas persoalan itu.37 

Penulis melakukan metode wawancara terstruktur, 

yaitu penulis menyiapkan terlebih dahulu masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada 

narasumber. Wawancara dilakukan dengan tatap muka dan 

daring kepada pihak-pihak yang terlibat dalam bimbingan 

                                                 
36 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84. 
37  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm. 186. 
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kelompok yaitu guru BK MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa 

Barat yang berjumlah satu orang yaitu Bapak Usman Hidayat, 

S.Psi., wali kelas berjumlah dua orang yaitu wali kelas kelas VIII 

B Ibu Ai Mastuti, S.Pd.I., dan wali kelas kelas VIII C Ibu Aneu 

Nur Farida, S.Pd., dan empat orang siswa kelas VIII MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat dua orang siswa kelas VIII B 

berinisial FRM dan MKZ serta dua orang siswa kelas VIII C 

berinisial SH dan HS. 

Data yang diperoleh dari metode wawancara ini berupa 

rekaman suara atau catatan respons dari persoalan-persoalan 

yang diajukan penulis terkait metode bimbingan kelompok 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII MTs 

Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat.38 

c. Dokumentasi 

Menurut Tanzeh, dokumentasi yaitu menghimpunkan 

data dengan menyaksikan atau menulis suatu informasi yang 

sudah ada. Metode ini dilaksanakan dengan memeriksa arsip-

arsip formal seperti tulisan, notulen-notulen dan panduan-

panduan yang ada.39 

Data yang didapatkan dari metode dokumentasi ini 

berupa foto kegiatan dan agenda acara bimbingan kelompok 

                                                 
38 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hlm. 

199. 
39 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis..., hlm. 92. 



41 

 

 

 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII MTs 

Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 

4. Metode Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman, informasi yang ada dalam 

analisis kualitatif berupa kata-kata dan bukan deretan angka. Data 

yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui metode 

pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), 

diproses terlebih dahulu hingga bisa dipakai (melalui pendataan, 

penulisan, pengeditan, atau pindah catat), namun analisis kualitatif 

tentu memakai kata-kata yang umumnya diatur ke dalam bacaan 

yang diperluas. Terdapat tiga alur aktivitas yang berjalan secara 

beriringan dalam analisis data yaitu:40 

a. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu suatu proses penentuan, sentralisasi 

pada simplifikasi, penyaduran, dan konversi informasi “kasar” 

yang timbul dari tulisan-tulisan tercatat di lokasi penelitian. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data di sini yaitu gabungan data tertata yang 

menyampaikan potensial adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan langkah. 

 

                                                 
40 Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber 

Tentang Metode-Metode Baru, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 15-
16. 
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c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Tergantung pada banyaknya himpunan-himpunan catatan 

lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan cara pencarian 

ulang yang dipakai, kemampuan pengkaji, dan ketentuan-

ketentuan donatur, namun acap kali kesimpulan itu sudah 

dicetuskan terlebih dahulu dari awal, walaupun seorang 

pengkaji memberitahukan sudah meneruskannya “secara 

induktif”. Kesimpulan-kesimpulan “akhir” barangkali tidak 

timbul hingga penghimpunan informasi selesai. 

5. Metode Keabsahan/Validasi Data 

Menurut Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu.41 

Menurut Bungin, melaksanakan triangulasi peneliti, metode, 

teori, dan sumber data merupakan salah satu cara yang amat 

berarti dan sederhana dalam uji keabsahan hasil penelitian. 

Bungin juga mengemukakan bahwa triangulasi dengan metode 

dilaksanakan untuk menjalankan pemeriksaan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, apakah hasil observasi 

sinkron dengan data yang disampaikan saat diwawancarai, atau 

apakah data yang diperoleh dengan metode wawancara sama 

                                                 
41 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif..., hlm. 330. 
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dengan metode observasi. Begitu pula metode ini dilaksanakan 

untuk memverifikasi sumber data, apakah sumber data saat 

diobservasi dan diwawancarai akan menyampaikan data yang 

sama atau berbeda. Jika berbeda maka pengkaji harus bisa 

menerangkan perbedaan tersebut, maksudnya adalah untuk 

menggali kesamaan informasi dengan cara yang berbeda. 42 

Sebagaimana penulis menggunakan metode pengumpulan data 

dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

                                                 
42 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi..., hlm. 264-265. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan metode 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

kelas VIII MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat dengan 

menggunakan empat metode, yaitu: pertama, metode program 

homeroom (homeroom program), di mana guru BK melaksanakan 

kegiatan di luar jam pelajaran, di tempat yang tenang dan nyaman 

diisi dengan kegiatan yang dapat mengakrabkan dan merangsang 

kreatifitas siswa serta agar terus termotivasi untuk menjadi pribadi 

yang lebih berani berpendapat dan aktif dalam segala misi yang 

diberikan. Kedua, diskusi kelompok di mana siswa belajar untuk 

saling menghargai dan memahami sudut pandang orang lain serta 

belajar bermusyawarah untuk menemukan jawaban terbaik dalam 

setiap persoalan. Ketiga, kegiatan kelompok dapat melatih kerja sama 

dan saling tolong menolong untuk menyelesaikan setiap tantangan 

serta dapat mengakrabkan diri dengan anggota kelompoknya. 

Keempat, pengajaran remedial (remedial teaching) dapat membantu 

siswa agar lebih memahami kemampuannya dan mau mengatasi 

kesulitan dalam belajar agar menjadi lebih paham terhadap pelajaran 

dan menemukan gaya belajar yang lebih optimal. 
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Dengan dilaksanakannya keempat metode tersebut dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VIII MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat, yang ditandai dengan perubahan 

siswa dalam berperilaku, yaitu siswa menjadi lebih aktif berinteraksi 

dengan teman sekelasnya, menjadi lebih berani dalam 

mengemukakan pendapat saat pembelajaran di kelas, hasil dari tugas 

harian dan ujian pun menjadi lebih baik dari sebelumnya karena 

faktor lingkungan yang menjadi lebih nyaman sehingga mendukung 

siswa untuk lebih menonjolkan potensi yang ada dalam dirinya. 

B. Saran 

1. Bagi MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa Barat, penulis berharap 

agar bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar 

ini dapat dilaksanakan kegiatan follow up-nya agar hasil dari 

bimbingan kelompok tersebut dapat lebih maksimal.  

2. Bagi pembimbing/guru BK MTs Persis Sindangkasih Ciamis Jawa 

Barat, penulis berharap kegiatan  bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan motivasi belajar dapat dikembangkan lagi sehingga 

dapat membuat siswa semakin tertarik dan bersemangat dalam 

mengikuti kegiatan. 

3. Bagi penulis selanjutnya, penulis berharap agar dapat menguasai 

dan memahami bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

motivasi belajar agar mampu memperoleh data dan 

menjelaskannya secara lebih detail mengenai bimbingan 
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kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar di MTs Persis 

Sindangkasih Ciamis Jawa Barat. 

C. Kata Penutup 

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa, banyak terima kasih penulis 

ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan 

skripsi. Penulis sadar bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, 

maka penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari 

pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan dan 

manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Aamiin. 
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