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ABSTRAK
EFEKTIVITAS LAYANAN KONSELING INDIVIDU DENGAN
PENDEKATAN REBT (RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY)
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK
KELAS VIII 2 SMP NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN
2016/2017
Oleh:
HIDAYAT ZAMZAMI
Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan
muculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dalam
proses pembelajaran , jika seorang peserta didik tidak memiliki motivasi yang baik,
maka akan sulit untuk dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Hasil belajar akan
optimal jika peserta didik memiliki motivasi dalam belajar, semakin tepat motivasi
yang diberikan , maka akan semakin berhasil pula proses pembelajaran itu. Motivasi
belajar yang rendah masih terdapat pada peserta didik kelas VIII 2 di SMP Negeri 2
Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui keefektivan layanan
konseling individu dengan pendekatan rational emotive behavior therapy dalam
meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VIII 2 SMP Negeri 2 Bandar
Lampung.
Desain penelitian ini adalah quasi experiment. Peneliti menggunakan pretest
and posttest design, karena dalam penelitian ini untuk mengetahui keefektivan
konseling indivivu dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik yang dijadikan
sampel penelitian, dalam desain ini, sampel dikenakan 2 kali pengukuran.
Pengukuran pertama dilakukan untuk mengukur tingkat motivasi belajar sebelum
diberikan perlakuan (treatment), dan pengukuran kedua dilakukan tingkat motivasi
belajar sesudah diberikan perlakuan (treatment).
Hasil perhitungan pengujian diperoleh thitung -12.913 pada derajat kebebasan
(df) 3 kemudian dibandingkan dengan ttabel 0,05 = 2.776, maka thitung ≥ ttabel (-12.913
≥2.776) atau nilai sign.(2-tailed) lebih kecil dari nilai kritik 0,005 (0.001 ≤ 0,005), ini
menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan nilai Pvalue=0,001 dengan
angka probabilitas α=0,05 jadi Pvalue=0,001 < 0,05 artinya perbedaan antara nilai
pretest dan posttest adalah signifikan, artinya terdapat perbedaan yang signifikan
antara skor motivasi belajar sebelum dan sesudah diberikan treatment dengan kata
lain Ha diterima yang artinya penggunaan konseling individu dengan pendekatan
rational emotive behavior therapy dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi
belajar peserta didik kelas VIII 2 SMP Negeri 2 Bandar Lampung.
Kata Kunci: Konseling Individu, Rational Emotive Behavior Therapy, Motivasi
Belajar
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MOTTO

ٰﻦ إِﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﺳَ َﻌﻰ
ِﺴ
َٰ ﺲ ﻟِﻠۡﺈِﻧ
َ ۡوَأَن ﻟﱠﯿ
“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
di usahakannya.
(Q.S An-Najm : 39)1

ۡﺴﺤُﻮاْ ﯾَﻔۡﺴَﺢِ ٱﻟﱠﻠﮫُ ﻟَ ُﻜ ۖﻢ
َ ۡﺴﺤُﻮاْ ﻓِﻲ ٱﻟۡ َﻤﺠَِٰﻠﺲِ ﻓَﭑﻓ
ٓﯾَٰﺄَﯾﱡﮭَﺎ ٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُ ٓﻮاْ إِذَا ﻗِﯿﻞَ َﻟﻜُﻢۡ َﺗﻔَ ﱠ
َﺸﺰُواْ َﯾﺮۡ َﻓﻊِ ٱﻟﱠﻠﮫُ ٱﱠﻟﺬِﯾﻦَ ءَاﻣَﻨُﻮاْ ﻣِﻨﻜُﻢۡ وَٱﻟﱠﺬِﯾﻦَ أُوﺗُﻮاْ ٱﻟۡ ِﻌﻠۡﻢ
ُ ﺸﺰُواْ ﻓَﭑﻧ
ُ وَإِذَا ﻗِﯿﻞَ ٱﻧ
١١ َد َرﺟَٰﺖۚ وَٱﻟﱠﻠﮫُ ﺑِﻤَﺎ َﺗﻌۡﻤَﻠُﻮنَ ﺧَﺒِﯿﺮ
Artinya :
Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapanglapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-mujadilah : 11)2

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an danTerjemahannya, (Bandung:PTSyamilCipta Media
2005), h. 221
2
Departemen Agama RI, Al-Qur’an danterjemahannya, ( Bandung:PTSyamilCipta
Media,2005).h.280
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengenmbangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara (UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional). Hal ini juga dikekmukakakan oleh Driyarkara yang menyatakan bahwa
pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda ketarap insani harus
diwujudkan dalam seluruh prosesatau upaya pendidikan.1
Pada dasarnya pendidikan adalah proses sosialisasi menuju kedewasaan
intelektual, sosial, dan moral. Atas dasar itu pendidikan adalah interaksi manusia,
membina dan mengembangkan potensi manusia yang berlangsung sepanjang hayat
sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan individu, ada dalam

1

Hal.2

Hera Lestari Mikarsa, dkk. Pendidikan Anak di SMP. Jakarta: Universitas Terbuka. 2004.
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keseimbangan antara kebebasan subjek didik dengan kewibawaan guru dan
meningkatkan kualitas hidup manusia.2
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No Tahun 2003
tentang sistem pendidikan Nasional bab 1 pasal 1, yaitu: Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan prosespembelajaran agar
peserta didiksecara aktif mengembangkanpotensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.3
Dalam islam pendidikan tidak hanya dilakukan dengan batasan waktu tertentu
saja, melainkan dilakukan sepanjang usia (long life education). Islam memotivasi
pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Tua
atau muda, pria atau wanita, miskin atau kaya mendapatkan porsi yang sama
pandangan islam dalam kewajiban untut menuntut ilmu (pendidikan). Bukan hanya
pengetahuan yang terkait urusan ukhruwi saja yang ditekankan islam melainkan
pengetahuan yang terkait dengan urusan duniawi juga.4
Pendidikan juga harus ditanamkan nilai-nilai keagamaan khususnya
pendidikan Agama Islam, islam sebagai agama yang paling sempurna dengan

2

Hal.209

3

Abu Ahmadidan Widodo Suoriyono, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, cet3, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
(SISDIKNAS),Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Hal. 3
4
Diah Astusi, ilmu pendidikan, http//:taqrib.info/indonesia/indeks :pentingnya-pendidikandan-pengetahuan-menurut-Alquran&catid. Diunduh tgl : 09 April 2016, jam:21.00 WIB
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Al-Quran sebagai pedoman poko ajarannya, menegaskan kepada umatnya agar
mengembngkan potensi akal pada dirinya. Islam sangat mementingkan pendidikan,
hal ini terlihat jelas pada ayat yang pertama turun yaitu dalam Q.S Al-Alaq yang
berhubungan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan yang memerintahkan untuk
belajar, yaitu:

٣ ُ ٱﻗۡﺮَأۡ َو َرﺑﱡﻚَ ٱﻟَۡﺄﻛۡﺮَم٢ ٍ ﺧََﻠﻖَ ٱﻟۡﺈِﻧﺴَٰﻦَ ﻣِﻦۡ ﻋََﻠﻖ١ َٱﻗۡﺮَأۡ ﺑِﭑﺳۡﻢِ رَ ﱢﺑﻚَ ٱﱠﻟﺬِي ﺧََﻠﻖ
٥ ۡ ﻋَﱠﻠﻤَﭑﻟۡﺈِﻧﺴَٰﻦَ ﻣَﺎ ﻟَﻢۡ َﯾﻌۡﻠَﻢ٤ ِٱﻟﱠﺬِي ﻋَﱠﻠﻢَ ﺑِﭑﻟۡﻘَﻠَﻢ
Artinya :“bacalah dengan menyebut nam Tuhanmu yang menciptakan. Dia
telah mencitakan manusia dari segumpal darah.Bacalah, dan Tuhanmulah yang
paling pemurah.Yang telah mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia telah
mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuainya”.(Q.S Al-Alaq: 1-5).
Dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan
yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan
banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik.
Apabila peserta didiktidak memiliki motivasi dalam belajar maka hasil belajar yang
diperoleh tidak akan bisa optimal.
Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam
kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai
akhir hayat. Kemampuan manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting
yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Belajar mempunyai

4

keuntungan, baik bagi peserta didik maupun bagi masyarakat. Bagi peserta didik,
kemampuan untuk belajar secara terus-menerus akan memberikan kontribusi terhadap
pengembangan kualitas hidupnya. Sedangkan bagi masyarakat, belajar mempunyai
peran yang penting dalam mentransmisi budaya dan pengetahuan dari generasi ke
generasi. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan
perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman.

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional yang dinyatakan
sebagai salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen,
pamong belajar, fasilitator dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 6).
Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki keunikan konteks
tugas dan ekspektasi kinerja.5
Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor dikembangkan dan
dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi
kinerja konselor.
Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun
2003 pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.6
Pendidikan merupakan sebuah modal dasar bagaimana bangsa bisa tumbuh
dan berkembang dalam menghadapi berbagai macam perkembangan dunia dan
perkembangan masa yang semakin menantang.Proses pembelajaran atau belajar
5

Zainal Aqib. Ikhtisar Bimbingan dan Konseling Di Sekolah. YRAMA WIDYA. Bandung,
2012. hlm.153
6
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SIKDIKNAS) UU No. 20 Tahun 2003,
Yogyakarta: Dharma Bakti, 2005. Hlm. 8
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mengajar ini mencakup beberapa aspek atau unsur utama, yakni guruyang memiliki
tugas dan peranan penting dalam memberikan dan mentransfer pengetahuan kepada
peserta didiknya, sedangkan peserta didik adalah individu yang berusaha mempelajari
segenap pengetahuan yang diajarkan, diberikan dan dijelaskan oleh para pengajar
atau guru.
Dengan katalain, guru adalah seorang yangbertugas menyampaikan materi
pelajaran sedangkan peserta didik adalah seseorang yang berhak mendapatkan materi
pelajaran dengan berbagai macam penjelasannya. Pada perkembangannya, tugas
seorang guru kini semakin terlihat semakin kompleks.
Dengan demikian, belajar membawa perubahan bagi peserta didik. Baik
perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Belajar adalah suatu kegiatan
yang kita lakukan untuk memperoleh sejumlah ilmu pengetahuan. Dalam belajar, kita
tidak bisa melepaskan diri dari beberapa hal yang dapat mengantarkan kita berhasil
dalam belajar. Banyak orang yang belajar dengan susah payah, tetapi tidak
mendapatkan hasil apa-apa hanya kegagalan yang ditemui.
Adapun firman mengatakan tentang pentingnya ilmu dalam QS.Thaahaa. 114
yang artinya dibawah ini:
Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesagesa membaca Al Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan
katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan." (QS.
Thaahaa,114).
Motivasi merupakan salah satu faktor penunjang dalam menentukan intensitas
usaha untuk belajar dan juga dapat dipandang sebagai suatu usaha yang membawa
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peserta didik ke arah pengalaman belajar, sehingga dapat menimbulkan tenaga dan
aktivitas peserta didik serta memusatkan perhatian peserta didik pada suatu waktu
tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi bukan saja menggerakkan tingkah
laku tetapi juga dapat mengarahkan dan memperkuat tingkah laku.Peserta didik yang
mempunyai motivasi dalam pembelajarannya akan menunjukkan minat, semangat
dan ketekunan yang tinggi dalam belajarnya, tanpa banyak bergantung kepada guru.7
Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 2 Bandar
Lampung, bahwa peserta didik masih ada yang mengalami penurunan minat dalam
bidang belajar yakni pada peserta didik kelas VIII 2 yang salah satunya disampaikan
oleh guru pembimbing atau guru bimbingan konseling yang merupakan guru pamong
ketika PPL di SMP Negeri 2 Bandar Lampung.Sehingga menimbulkan prestasi
belajar peserta didik cenderung menurun. Hal ini dapat peneliti amati ketika proses
kegiatan belajar mengajar ada beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan
materi dan justru bermain-main atau bahkan ada juga yang meninggalkan ruang kelas
pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

7

Hamzah B. Uno, teori motivasi dan pengukurannya, Jakarta : Bumi Aksara, 2012, hal.26
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Menurut Hamzah B. Uno, indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan
sebagai berikut :
a. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil.
b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.
c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.
d. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.8
Jika indikator-indikator diatas muncul dalam proses belajar mengajar, maka
guru akan merasa senang dan antusias dalam menyelenggarakan proses
pembelajarannya, namun demikian keadaan yang sebaliknya juga sangat sering kita
jumpai dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya ada sejumlah peserta didik yang
memiliki motivasi rendah, ada sejumlah indikator peserta didik yang memiliki
motivasi belajar rendah, yaitu:
a. Semangat juang belajarnya rendah
b. Mengerjakan tugas merasa seperti diminta membawa beban
berat
c. Sulit untuk bias berjalan sendiri ketika diberi tugas
d. Memiliki ketergantungan terhadap oorang lain
e. Daya konsentrasi kurang
f. Mereka cenderung membuat kegaduhan dalam kelas
g. Mudah berkeluh kesah dan pesimis ketika menghadapi
kesulitan
Dari indikator diatas menunjukan bahwa didalam proses belajar ada peserta
didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah dari dalam
dirinya,

sehingga

perlu

adanya

upaya

yang

serius

dari

guru

untuk

mengembangkannya. Hasil belajar peserta didik dapat diukur dalam bentuk
8

Hamzah B. Uno,, teori motivasi dan pengukurannya analisis dibidang pendidikan, Jakarta :
Bumi Aksara, 2012, hal.23
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perubahan perilaku peserta didik yaitu semakain bertambahnya pengetahuan peserta
didik terhadap sesuatu, sikap dan keterampilan.
Seorang yang belajar dengan motivasi yang kuat dapat melaksanakan semua
kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh dan penuh gairah. Sebaliknya
seseorang yang belajar dengan motivasi yang lemah, akan malas bahkan tidak mau
mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pelajaran. Kuat lemahnya
motivasi belajar seseorang, sangat mempengaruhi keberhasilanya. Oleh karena itu,
motivasi belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari dalam diri dengan cara
senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk
mencapai cita-cita dan senantiasa memasang tekad bulat, selalu optimis bahwa citacita dapat dicapai dengan belajar.
Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah di SMP Negeri 2 Bandar Lampung
melalui peran guru pembimbing dalam membantu peserta didik untuk meningkatkan
motivasi belajar yang masih rendah pada peserta didik. Upaya tersebut kurang
mendapat hasil optimal, karena kegiatan konseling individu juga belum dilaksanakan
secara intensif oleh guru pembimbing di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Hal itu
disebabkan karena kurangya waktu, sehingga pelaksanaan kegiatan konseling
individu yang belum bisa dilaksanakan dengan optimal oleh guru pembimbing.
Kegiatan konseling individu tersebut cukup efektif membantu peserta didik
untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, khususnya dalam meningkatkan dan
mengembangkan motivasi belajar. Dimana dalam kegiatan layanan konseling
individu, aktivitas dan dinamika pesera didik harus diwujudkan untuk membahas
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berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah peserta didik
yang menjadi peserta layanan.
Dinamika individu merupakan jiwa yang menghidupkan dan menghidupi
suatu individu. Dinamika peserta didik ini dimanfaatkan untuk mencapai tujuan
bimbingan dan konseling individu.
Manfaat yang bisa diperoleh peserta didik dalam melakukan kegiatan
konseling individu antara lain: meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan,
melatih keberanian peserta didik untuk mengemukakan masalahnya. Hasil yang bisa
diperoleh dari kegiatan konseling individu adalah peserta didik lebih mampu
memahami diri dan lingkungannya, dan dapat mengembangkan diri secara optimal
untuk kesejahteraan diri dan kesejahteraan lingkungannya. Untuk menumbuhkan
minat belajar peserta didik, konselor diharapkan mampu menumbuhkan ketertarikan
dalam motivasi belajar.
Dengan konseling individu diharapkan peserta didik dapat memahami sifat
dan karakter terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang
efektivitas layanan konseling individu dengan pendekatan rational emotive behavior
therapy dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VIII 2 di SMP
Negeri 2 Bandar LampungTahun Pelajaran 2016/ 2017.
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Berdasarkan dokumentasi , khususnya peserta didik kelas VIII 2 di SMP
Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yang didapat dari guru
bimbingan konseling, mengenai gambaran peserta didik yang memiliki motivasi
belajar rendah. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penilitian pada peserta didik
yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 4 orang. Yang menunjukkan perilaku
sebagai berikut:
Tabel 1
Gambaran Motivasi Belajar Peserta Didik Yang Dijadikan Sampel Penelitian
No Nama peserta
Jenis
Indikator
Kriteria
didik
kelamin
1 2 3 4 5 6 7
L/P
1
Konseli 1
L
√ √ √ √
Rendah
2
Konseli 2
L
√ √
√
√
Rendah
3
Konseli 3
P
√ √ √ √ √ √ √
Sangat Rendah
4
Konseli 4
L
√
√
√ √
Rendah
Sumber: Dokumentasi guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Bandar Lampung
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada 3 orang peserta didik
yang mengalami motivasi belajar rendah dan 1 orang yang mengalami motivasi
belajar sangat rendah. itu dapat dilihat berdasarkan indikatir-indikator yang dibawah
ini :
Keterangan indikator motivasi belajar rendah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Semangat juang belajarnya rendah
Mengerjakan tugas merasa seperti diminta membawa beban berat
Sulit untuk biasa berjalan sendiri ketika diberi tugas
Memiliki ketergantungan terhadap orang lain
Daya konsentrasi kurang
Mereka cenderung membuat kegaduhan dalam kelas
Mudah berkeluh kesah dan pesimis ketika menghadapi kesulitan9.

Wardayati & Muhammad. J,implementasi guru bimbingan konseling disekolah, prestasi disekolah,
Jakarta, hal.23

11

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat teridentifikasi permasalahan
sebagai berikut :
1. Terdapat peserta didik yang memiliki motivasi belajar rendah di kelas
VIII 2 SMP Negeri 2 Bandar Lampung
2. Terdapat peserta didik yang tidak bisa konsentrasi saat proses belajar
mengajar berlangsung
3. Terdapat peserta didik yang selalu bergantung kepada temannya dalam
mengerjakan tugas sekolah
4. Adanya peserta didik yang selalu membuat kegaduhan dikelas
5. Terdapat peserta didik yang selalu pesimis dalam mengerjakan soal latihan
ataupu pada saat ujian
C. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan permasalahan mengenai:
Konseling individu dengan pendekatan rational emotive behavior therapy dalam
meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VIII 2 SMP Negeri 2 Bandar
Lampung tahun pelajaran 2016/2017.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan masalah yang telahdiuraikan di atas maka rumusan masalah
dalam penelitian ini.Apakah konseling individu dengan pendekatan REBT (Rational
Emotive Behavior Therapy) efektif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik
kelas VIII 2 SMP Negeri 2 Bandar LampungTahun Pelajaran 2016/ 2017?
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E. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui

keefektivan konseling individu dengan pendekatan REBT (Rational Emotive
Behavior Therapy) dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VIII 2
SMP Negeri 2 Bandar LampungTahun Pelajaran 2016/ 2017?
F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yaitu:
1. Dapat menambah ilmu pengetahuan secara praktis sebagi hasil dari
pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu
yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi khususnya bidang
ilmu kependidikan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah
ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya ilmu pendidikan
bimbingan konseling.
2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, guru
pembimbing, maupun peneliti itu sendiri. Bagi peserta didik, dapat
memotivasidiri sendiri atau orang lain dalam belajar setelah mengikuti
kegiatan konseling individu. Bagi guru pembimbing di sekolah,
sebagai bahan masukan dalam melaksanakan kegiatan layanan
konseling individu. Serta bagi peneliti, dapat menambah pengalaman
dan keterampilan cara mengembangkan motivasi belajar peserta didik
melalui pemberian layanan konseling individu.
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G. Kerangka Berfikir
Gambar 1
Efektivitas Layanan Konseling individu dengan Pendekatan Rational Emotive
Behaviour Therapy (REBT) Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar
Peserta Didik
Ciri-ciri motivasi belajar rendah yang ditemui di lapangan:
1. Peserta didik yang tidak memperhatikan materi.
2. Ada beberapa peserta didik meninggalkan ruang kelas
pada saat proses belajar mengajar berlangsung.
3. Membolos
4. Mereka cenderung membuat kegaduhan dalam kelas.

Layanan konseling individu dengan
pendekatan rational emotive behaviour
therapy (REBT):
1) Konseling individu merupakan
faktor eksternal dari motivasi
belajar.
2) Tujuan konseling individu adalah
membantu peserta didik dalam
meningkatkan motivasi belajar.
3) Pendekatan REBT merupakan
faktor eksternal dari konseling
individu dalam membantu
meningkatkan motivasi belajar
peserta didik.
4) Tujuan dari pendekatan REBT
tersebut secara umum yakni untuk
merubah sikap, persepsi dan cara
berfikir yang tidak logis yang
mempengaruhi minat minat belajar
peserta didik.

Ciri-ciri motivasi belajar
tinggi, antara lain:
1. Adanya hasrat dan
keinginan untuk
berhasil.
2. Adanya dorongan dan
kebutuhan dalam
belajar.
3. Adanya harapan dan
cita-cita masa depan.
4. Adanya kegiatan
yang menarik dalam
belajar.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konseling Individual
1. Pengertian Konseling Individual
Konseling adalah suaru proses yang terjadi dalam hubungan seseorang
dengan seseorang yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat
diatasinya, dengan seorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan
dan pengalaman untuk membantu agar klien memecahkan kesulitanya.1
Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang
memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap
muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan
pengentasan masalah pribadi yang di derita konseli.
Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dialakukan
melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang
sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya
masalah yang dihadapi klien.2Konseling merupakan “ jantung hatinya” pelayanan
bimbingan secara menyeluruh. Hal ini berarti apabila layanan konseling telah
memberikan jasanya, maka masalah konseli akan teratasi secara efektif dan
1

hal .18

Willis S. Sofyan, Konseling Individual Teori dan Praktek ( Bandung,CV Alfabeta, 2007),

2

Hellen, Bimbingan Dan Konseling (Jakarta, Quantum Teaching, 2005) hal : 84
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upaya-upaya bimbingan lainya tinggal mengikuti atau berperan sebagai
pendamping. Implikasi lain pengertian “jantung hati” aialah apabila seorang
konselor telah menguasai dengan sebaik-baiknya apa, mengapa, dan bagaimana
konseling itu.
Konseling individual adalah kunci semua kegiatan bimbingan dan
konseling. Karena jika menguasai teknik konseling individual berarti akan mudah
menjalankan proses konseling yang lain. Proses konseling individu berpengaruh
besar terhadap peningkatan klien karena pada konseling individu konselor
berusaha meningkatkan sikap siswa dengan cara berinteraksi selama jangka waktu
tertentu dengan cara beratatap muka secara langsung untuk menghasilkan
peningkatan-peningkatan pada diri klien, baik cara berpikir, berperasaan, sikap,
dan perilaku.3
Dasar dari pelaksanaan konseling di sekolah tidak dapat terlepas dari dasar
pendidikan pada umumnya dan pendidikan di sekolah pada khususnya dan dasar
dari pendidikan itu berbeda, dasar dari pendidikan dan pengajaran di indonesia
dapat dilihat sebagaimana dalam UU. No. 12/1945 Bab III pasal 4 “pendidikan
dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam pasal UUD
Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan Indonesia”.

3

Holipah, The Using Of Individual Counseling Service to Improve Student’s Learning Atitude
And Habit At The Second Grade Student of SMP PGRI 6 Bandar Lampung (Journal Counseling, 2011)
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2. Tujuan dan Fungsi Konseling Individual
Tujuan umum konseling individu adalah membantu klien menstrukturkan
kembali masalahnya dan menyadari life style serta mengurangi penilaian negatif
terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan inferioritasnya.Kemudian
membantu dalam mengoreksi presepsinya terhadap lingkungan, agar klien bisa
mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya.4
Prayitno mengemukakan tujuan khusus konseling individu dalam 5
hal.Yakni, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi mengembangan atau
pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi.
Menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada sembilan tujuan dari konseling
perorangan, yakni :
a) Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan
perkembanganya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada
proses

tersebut

(seperti

perkembangan

kehidupan

sosial,

pribadi,emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya).
b) Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien menghindari hasilhasil yang tidak diinginkan.
c) Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan
perkembangan yang tidak diinginkan.

4

Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta, Andi Offset,1989) hal:

24-25
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d) Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa
pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan
sebagainya.
e) Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang
dilakukan, difikirkan, dan dirasakn sudah baik
f) Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan
keterampilan kognitif
g) Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan
untuk hidup sehat.
h) Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial
yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri
positif dan sebagainya.
3. Proses Konseling Individu
Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan
baik. Menurut brammer proses konseling adalah peristiwa yang telah berlangsung
dan memberi makna bagi peserta koseling tersebut (konselor dan klien).5
Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilanketerampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah yang utama
jika hubungan konseling individu tidak mencapai rapport. Dengan demikian
proses konseling individu ini tidak dirasakan oleh peserta konseling (konselor
klien) sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya keterlibatan mereka dalam

5

: 50

Willis S. Sofyan, Konseling Individual Teori dan Praktek( Bandung,CV Alfabeta, 2007). hal
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proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna dan
berguna.Secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan :
a) Tahap awal konseling
Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses
konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas
dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun proses konseling tahap
awal sebagai berikut :
1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien
Hubungan konseling bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi
dengan konselor. Hubungan tersebut dinamakan a working realitionship,
yakni hubungan yang berfungsi, bermakna,dan berguna. Keberhasilan proses
konseling individu amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini.
Kunci keberhasilan terletak pada : (pertama) keterbukaan konselor. (kedua)
keterbukaan klien, artinya dia dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan,
harapan, dan sebagainya. Namun, keterbukaan ditentukan oleh faktor konselor
yakni dapat dipercayai klien karena dia tidak berpura-pura,akan tetapi jujur,
asli, mengerti, dan menghargai. (ketiga) konselor mampu melibatkan klien
terus menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses
konseling individu akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan konseling
individu.
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2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah
Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana klien
telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara konselor dengan klien akan
dapat mengangkat isu, kepedulian, atau masalah yang ada pada klien.
Sering klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, walaupun
mungkin dia hanya mengetahui gejala-gejala yang dialaminya.Karena itu
amatlah penting peran konselor untuk membantu memperjelas masalah
klien. Demikian pula klien tidak memahami potensi apa yang dimilikinya.,
maka tugas konselor lah untuk membantu mengembangkan potensi,
memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan masalahnya
bersama-sama.
3) Membuat penafsiran dan penjajakan
Konselor

berusaha

menjajaki

atau

menaksir

kemunkinan

mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin
dilakukan, yaitu dengan membangkitkan semua potensi klien, dan dia
prosemenentukan berbagai alternatif yang sesuai bagi antisipasi masalah.
4) Menegosiasikan kontrak
Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien. Hal itu
berisi : (1) kontrak waktu, artinya berapa lama diinginkan waktu
pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan. (2) Kontrak
tugas, artinya konselor apa tugasnya, dan klien apa pula. (3) kontrak
kerjasama dalam proses konseling. Kontrak menggariskan kegiatan
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konseling, termasuk kegiatan klien dankonselor.Artinya mengandung
makna bahwa konseling adalah urusan yang saling ditunjak, dan bukan
pekerjaan konselor sebagai ahli. Disamping itu juga mengandung makna
tanggung jawab klien, dan ajakan untuk kerja sama dalam proses
konseling.
b) Tahap Pertengahan ( Tahap Kerja )
Berangkat dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal,
kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada : (1) penjelajahan masalah
klien; (2) bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali
apa-apa yang telah dijelajah tentang msalah klien.
Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperolah
prespektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya,
dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya prespektif
baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan.Tanpa prespektif
maka klien sulit untuk berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan
ini yaitu :
1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih
jauh.
Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar klienya
mempunyai prespektif dan alternatif baru terhadap masalahnya.Konselor
mengadakan reassesment (penilaian kembali) dengan melibatkan klien,
artinya masalah tu dinilai bersama-sama.Jike klien bersemangat, berarti
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dia sudah begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari
prepektif atau pandangan yang lain yang lebih objektif dan mungkin pula
berbagai alternatif.
2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara
Hal ini bisa terjadi jika : pertama, klien merasa senang terlibat
dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakkan
kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan
masalahnya. Kedua, konselor berupaya kreatif dengan keterampilan yang
bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan
dalam memberi bantuan.Kreativitas konselor dituntut pula untuk
membantu klien menemukan berbagai alternatif sebagai upaya untuk
menyusun rencana bagi penyelesaian masalah dan pengembangan diri.
3) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak
Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses
konseling. Karena itu konselor dan klien agar selalu menjaga perjanjian
dan selalu mengingat dalam pikiranya. Pada tahap pertengahan konseling
ada lagi beberapa strategi yang perlu digunakan konselor yaitu : pertama,
mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar klien selalu jujur dan
terbuka, dan menggali lebih dalam masalahnya. Karena kondisi sudah
amat kondusif, maka klien sudah merasa aman, dekat, terundang dan
tertantang untuk memecahkan masalahnya.Kedua, menantang klien
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sehingga dia mempunyai strategi baru dan rencana baru, melalui pilihan
dari beberapa alternatif, untuk meningkatkan dirinya.
c) Tahap Akhir Konseling ( Tahap Tindakan )
Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu :
1) Menurunya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor
menanyakan keadaan kecemasanya.
2) Adanya perubahan perilaku lien kearah yang lebih positif, sehat, dan
dinamis.
3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
4) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan
meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua,
guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien
sudah berfikir realistik dan percaya diri.
Tujuan-tujuan tahap akhir adalah sebagai berikut :
1) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadahi
Klien dapat melakukan keputusan tersebut karena dia sejak awal sudah
menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikanya dengan konselor, lalu
dia putuskan alternatif mana yang terbaik.Pertimbangan keputusan itu
tentunya berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan di luar diri. Saat
ini dia sudah berpikir realistik dan dia tahu keputusan yang mungkin dapat
dilaksanakan sesuai tujuan utama yang ia inginkan.
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2) Terjadinya transfer of learning pada diri klien
Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal
yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses
konseling. Artinya, klien mengambil makna dari hubungan konseling untuk
kebutuhan akan suatu perubahan.
3) Melaksanakan perubahan perilaku
Pada akhir konseling klien sadar akan perubahan sikap dan
perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan
perlunya perubahan pada dirinya.
4) Mengakhiri hubungan konseling
Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien. Sebelum
ditutup ada beberapa tugas klien yaitu : pertama, membuat kesimpulankesimpulanmengenai hasil proses konseling; kedua, mengevaluasi jalanya
proses konseling; ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.
4. Beberapa indikator keberhasilan konseling adalah :
a) Menurunya kecemasan klien
b) Mempunyai rencana hidup yang praktis,pragmatis, dan berguna
c) Harus ada perjanjian kapan rencananya akan dilaksanakan sehingga
pada pertemuan berikutnya konselor sudah berhasil mengecek hasil
rencananya.
Mengenai evaluasi, terdiri dari beberapa hal yaitu :
a) Klien menilai rencana perilaku yang akan dibuatnya

24

b) Klien menilai perubahan perilaku yang telah terjadi pada dirinya
c) Klien menilai proses dan tujuan konseling.
5. Kegiatan Pendukung Konseling Individu
Sebagaimana

layanan-layanan

lain,

konseling

individu

juga

memerlukan kegiatan pendukung. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung
layanan konseling individu adalah : aplikasi instrumentasi, himpunan data,
konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus.
Pertama, aplikasi instrumentasi.Dalam layanan konseling individu,
hasil instrumentasi baik berupa tes maupun non tes dapat digunakan secara
langsung maupun tidak langsung dalam layanan. Hasil tes, hasil ujian, hasil
AUM (Alat Ungkap Masalah), sosiometri, angket dan lain sebagainya dapat
dijadiakan konten (isi) yang diwacanakan dalam proses layanan konseling
individu.
Kedua, himpunan data.Seperti halnya hasil instrumentasi, data yang
tercantum dalam himpunan data selain dapat dijadikan pertimbangan
untukmemanggil siswa juga dapat dijadikan konten yang diwacanakan dalam
layanan konseling individu. Selanjutnya, data proses dan hasil layanan harus
didokumentasikan di dalam himpunan data.
Ketiga, konferensi kasus. Seperti dalam layanan-layanan yang lain,
konferensi kasus bertujuan untuk memperoleh data tambahan tentang klien
untuk memperoleh dukungan serta kerja sama dari berbagai pihak terutama
pihak yang diundang dalam konferensi kasus untuk pengentasan masalah
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klien.

Konferensi

kasus

bisa

dilaksanakan

sebelum

dan

sesudah

dilaksanakanya layanan konseling individu.Pelaksanaan konferensi kasus
setelah

layanan

konseling

individu

dilakukan

untuk

tindak

lanjut

layanan.Kapanpun konferensi kasus dilaksanakan, rahasia pribadi klien harus
tetap terjaga dengan ketat.
Keempat, kunjungan rumah.Bertujuan untuk memperoleh data
tambahan tambahan tentang klien. Selain itu juga untuk memperoleh
dukungan dan kerja sama dari orang tua dalam rangka mengentaskan masalah
klien. Kunjungan rumah juga bisa dilaksanakan sebelum dan sesudah layanan
konseling individu.
Kelima, alih tangan kasus.Tidak semua msalah yang dialami individu
menjadi kewenangan konselor.
6. Konseling Individu dalam Islam
Dalam literatur bahasa arab kata konseling disebut al-irsyad atau alitisyarah, dan kata bimbingan disebut at-taujih. Dengan demikian, guidance
and counseling dialihbahasakan menjadi at-taujih wa al-irsyad atau at-taujih
wa al istisyarah.6Secara etimologi kata irsyad berarti :al- huda dalam bahasa
indonesia berarti petunjuk, kata al-irsyad banyak ditemukan di dalam alqur’an dan hadis.

6

Lubis Akhyar Saiful, Konseling Islami,(Yogyakarta, Elsaq Press, 2007) hal : 79
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Dalam al-qur’an ditemukan kata al-irsyad menjadi satu dengan al-huda
pada surat al-kahfi (18) ayat 17 yang artinya :
Artinya : Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, Maka Dialah yang
mendapat petunjuk; dan Barangsiapa yang disesatkan-Nya, Maka kamu tidak
akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang dapat memberi petunjuk
kepadanya (S.Al-Kahfi : 17)
Sebagai makhluk bermasalah, di depan manusia telah terbentang
berbagai bagi solution (pemecahan, penyelesaian) terhadap poblem kehidupan
yang dihadapinya. Namun karena tidak semua problem dapat diselesaikan
oleh manusia secara mandiri, maka ia memerlukan bantuan seorang ahli yang
berkompeten sesuai dengan jenis problemnya. Dalam hal ini, kesempurnaan
ajaran islam menyimpan khazanah-khazanah berharga yang dapat digunakan
untuk membantu menyelesaikan problem kehidupan manusia.
Secara operasional khazanah-khazanah tersebut tertuang dalam konsep
konseling dan secara praktis tercermin dalam proses face to face telationship
(pertemuan tatap muka ) atau personal contac (kontak pribadi) antara seorang
konselor profesional dan berkompeten dalam bidangnya dengan seorang
klien/konseli yang sedang menghadapi serta berjuang menyelesaikan problem
kehidupanya, untuk mewujudkan amanah ajaran islam, untuk hidup secara
tolong menolong dalam jalan kebaikan, saling mengingatkan dan memberi
masihat untuk kebaikan menjauhi kemungkaran. Hidup secara islami adalah
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hidup yang melibatkan terus menerus aktivitas belajar dan aktivitas konseling
(memberi dan menerima nasihat).7
Islam memandang bahwa klien/ konseli adalah manusia yang memiliki
kemampuan berkembang sendiri dan berupaya mencari kemantapan diri
sendiri, sedangkan Rogers yang tidak lain adalah salah satu tokoh psikologi
memandang bahwa dalam proses konseling orang paling berhak memilih dan
merencanakan serta memutuskan perilakudan nilai-nilai mana yang dipandang
paling bermakna bagi klien/konseli itu sendiri.
B. Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT)
1. Konsep Dasar
Menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik yang
memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika berpikir
dan bertingkah laku rasional manusia akan efektif, bahagia, dan kompeten.
Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional individu itu menjadi tidak
efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi
interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan
psikologis atau emosional tersebut merupakan akibat dari cara berpikir yang
tidak logis dan irasional, yang mana emosi yang menyertai individu dalam
berpikir penuh dengan prasangka, sangat personal, dan irasional.
Perkembangan kepribadian dimulai dari bahwasanya manusia tercipta
dengan a) dorongan yang kuat untuk mempertahankan diri dan memuaskan
7

Lubis Akhyar Saiful, Konseling Islam ,(Yogyakarta, Elsaq Press, 2007) hal : 85
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diri. b) Kemampuan untuk self-destruktive, hedonis buta dan menolak
aktualisasi diri.
Berpikir irasional ini diawali dengan belajar secara tidak logis yang
biasanya diperoleh dari orang tua dan budaya tempat dibesarkan. Berpikir
secara irasional akan tercermin dari kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang
tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah dan kata-kata yang tepat
menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta
penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis,
yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi
yang rasional.
2. Hakekat manusia dan perilaku individu yang bermasalah
Menurut padangan teori REBT, bahwa manusia sejak lahir memiliki
potensi untuk berfikir rasional dan irasional. Manusia mempunyai potensi
untuk mengembangkan diri, berbahagia, berfikir dan berpendapat, bekerja
sama dengan orang lain. Namun pada sisi lain, manusia juga memiliki potensi
untuk menghancurkan atau merusak diri sendiri, mengingkari pikiranpikirannya, intoleran (tidak toleran), menolak realitas. Dan manusia pun
memiliki kecenderungan untuk terpaku pada pola-pola tingkah laku lama yang
disfungsional dan mencari berbagai cara untuk terlibat dalam sabotase diri.
Ketika seseorang berfikir dan berperilaku rasional, maka ia akan hidup
efektif dan bahagia. Sebaliknya, jika seseorang berfikir dan berperilaku
irasional, maka ia akan menjadi tidak efektif dan tidak bahagia. Hambatan
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psikologis terjadi sebagai akibat dari cara berfikir yang irasional dan tidak
logis. Jadi, perilaku bermasalah adalah perilaku yang didasarkan pada cara
berfikir yang irasional, yang tidak dapat dibuktikan. Perilaku irasional ini
akan berakibat pada munculnya kecemasan, kekhawatiran, dan prasangka,
sehingga akan menghalangi individu untuk berkembang secara efektif dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam Gantina dkk mengatakan bahwa, Ellis mengidentifikasi
keyakinan irasional individu yang dapat mengakibatkan masalah yaitu:
a) Untuk menjadi orang yang berharga individu harus kompeten dan
mencapai setiap usahanya.
b) Orang yang tidak bermoral, kriminal dan nakal merupakan pihak yang
harus disalahkan.
c) Hal yang sangat buruk dan menyebalkan adalah bila segala sesuatu
tidak terjadi seperti yang saya harapkan.
d) Ketidakbahagiaan merupakan hasil dari peristiwa eksternal yang tidak
dapat dikontrol oleh diri sendiri.
e) Sesuatu yang membahayakan harus menjadi perhatian dan harus selalu
diingat dalam fikiran.
f) Lari dari kesulitan dan tanggung jawab dari pada menghadapinya.
g) Seseorang harus memiliki orang lain sebagai tempat bergantung dan
harus memiliki seseorang yang lebih kuat yang dapat menjadi tempat
bersandar.
h) Masa lalu menentukan tingkah laku saat ini dan tidak bisa diubah.
i) Individu bertanggung jawab atas masalah dan kesulitan yang dialami
oleh orang lain.
Menurut Albert Ellis juga menambahkan bahwa secara biologis
manusia memang diprogram untuk selalu menanggapi pengondisianpengondisian semacam ini.Keyakinan-keyakinan irasional tadi biasanya
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berbentuk pernyataan-pernyataan absolut. Ada beberapa jenis “pikiran-pikiran
yang keliru” yang biasanya diterapkan orang, di antaranya :
a) Mengabaikan hal-hal yang positif,
b) Terpaku pada yang negatif,
c) Terlalu cepat menggeneralisasi.
Seseorang tidak mampu berfikir secara rasional dikarenakan ia tidak
berfikir jelas tentang keadaan saat ini dan yang akan datang, antara realitas
dan imajinasi. Tidak mandiri selalu tergantung pada perencanaan dan
pemikiran orang lain. Berfikir irasional diawali dengan belajar secara tidak
logis yang diperoleh dari pengalamannya dalam keluarga, orang tua, dan
budaya tempat individu dibesarkan. Berfikir irasional akan tercermin dari
kata-kata yang digunakan. Kata-kata yang tidak logis mencerminkan cara
berfikir yang salah, sebaliknya, kata-kata yang tepat mencerminkan cara
berfikir yang tepat.
3. Ciri-Ciri Rational Emotive Behaviour Therapy
Ciri-ciri tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Dalam menelusuri masalah klien yang dibantunya, konselor berperan
lebih aktif dibandingkan klien. Maksudnya adalah bahwasannya peran
konselor disini harus bersikap efektif dan memiliki kapasitas untuk
memecahkan masalah yang dihadapi klien dan bersungguh-sungguh
dalam mengatasi masalah yang dihadapi, artinya konselor harus
melibatkan diri dan berusaha menolong kliennya supaya dapat
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berkembang sesuai dengan keinginan dan disesuaikan dengan potensi
yang dimilikinya.
b. Dalam proses hubungan konseling harus tetap diciptakan dan
dipelihara hubungan baik dengan klien. Dengan sikap yang ramah dan
hangat dari konselor akan mempunyai pengaruh yang penting demi
suksesnya proses konseling sehingga dengan terciptanya proses yang
akrab dan rasa nyaman ketika berhadapan dengan klien.
c. Tercipta dan terpeliharanya hubungan baik ini dipergunakan oleh
konselor untuk membantu klien mengubah cara berfikirnya yang tidak
rasional menjadi rasional.
d. Dalam proses hubungan konseling, konselor tidak banyak menelusuri
masa lampau klien.
4. Tujuan konseling dan peran konselor dalam REBT
Konseling REBT bertujuan memperbaiki dan mengubah sikap,
persepsi, cara berfikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irrasional
menjadi rasional, sehingga ia dapat mengembangkan diri dan mencapai
realisasi diri yang optimal. Menghilangkan gangguan emosional yang dapat
merusak diri, seperti rasa takut, bersalah, berdosa, cemas, marah, atau
khawatir, sebagai akibat berfikir yang irrasional, melatih dan mendidik klien
agar dapat menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan meningkatkan
motivasi diri, nilai-nilai dan kemampuan diri.
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Sedangkn Tujuan dari Rational Emotive BehaviorTherapya menurut
Mohammad Surya sebagai berikut:
a. Memperbaiki dan mengubah segala perilaku dan pola fikir yang
irasional dan tidak logis menjadi rasional dan lebih logis agar klien
dapat mengembangkan dirinya.
b. Menghilangkan gangguan emosional yang merusak.
c. Untuk

membangun Self

Acceptance

ofUncertainty,

Interest,

Self

Fleksibel,

Direction,

Tolerance,

Commitment,

Scientific

Thinking, Risk Taking, dan Self Acceptance Klien.8
5. Peran Dan Fungsi Konselor
Pembinaan siswa di sekolah dilaksanakan oleh seluruh unsur
pendidikan di sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pola tindakan
siswa yang memiliki masalah di sekolah adalah sebagai berikut: seorang siswa
memiliki masalah tentang kesulitan belajar di sekolah. Hal ini diketahui oleh
guru kelasnya, kemudia guru kelas tersebut menginformasikanya kepada guru
bimbingan dan konseling.Disinilah guru pembimbing berperan dalam
mengetahui sebab-sebab yang melatar belakangi permasalahan siswa tersebut.
Guru pembimbing meneliti latar belakang permasalahan siswa melaui
serangkaian wawancara dan informasi dari sejumlah sumber data.9

8

Mohammad Surya, Dasar-dasar Konseling Pendidikan (Konsep dan Teori) (Kota kembang:
Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di
Sekolah,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.96.
9
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Jadi, konselor disini fungsinya adalah sebagai fasilitator, pembimbing,
dan pendamping klien.Dalam perannya membantu klien mengatasi masalahmasalah yang sedang dihadapinya, sehingga klien dapat secara sadar dan
mandiri

mengembangkan

atau

meningkatkan

potensi-potensi

yang

dimilikinya.
6. Teknik-teknik Rational Emotive Behaviour Therapy
Rational Emotive Behavior Therapy menggunakan berbagi teknik
yangbersifat kognitif, afektif, behavioral yang disesuaikan dengan kondisi
klien.teknik-teknikRational Emotive Behavior Therapy sebagai berikut :
a. Teknik-Teknik Kognitif
Adalah teknik yang digunakan untuk mengubah cara berfikir klien.
Dewa Ketut menerangkan ada empat tahap dalam teknik-teknik kognitif:
1) Tahap Pengajaran
Dalam REBT, konselor mengambil peranan lebih aktif dari
pelajar. Tahap ini memberikan keleluasaan kepada konselor untuk
berbicara

serta

menunjukkan

sesuatu

kepada

klien,

terutama

menunjukkan bagaimana ketidak logikaan berfikir itu secara langsung
menimbulkan gangguan emosi kepada klien tersebut.
2) Tahap Persuasif
Meyakinkan klien untuk mengubah pandangannya karena
pandangan yang ia kemukakan itu tidak benar. Dan Konselor juga
mencoba meyakinkan, berbagai argumentasi untuk menunjukkan apa
yang dianggap oleh klien itu adalah tidak benar.
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3) Tahap Konfrontasi
Konselor mengubah ketidak logikaan berfikir klien dan
membawa klien ke arah berfikir yang lebih logika.
4) Tahap Pemberian Tugas
Konselor memberi tugas kepada klien untuk mencoba melakukan
tindakan tertentu dalam situasi nyata. Misalnya, menugaskan klien
bergaul dengan anggota masyarakat kalau mereka merasa dipencilkan
dari pergaulan atau membaca buku untuk memperbaiki kekeliruan
caranya berfikir
b.

Teknik-Teknik Emotif
Teknik-teknik emotif adalah teknik yang digunakan untuk
mengubah emosi klien. Antara teknik yang sering digunakan ialah:
1) Teknik Sosiodrama
Memberi peluang mengekspresikan berbagai perasaan yang
menekan klien itu melalui suasana yang didramatisasikan sehingga klien
dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan
atau melalui gerakan dramatis.
2) Teknik Self Modelling
Digunakan dengan meminta klien berjanji dengan konselor
untuk menghilangkan perasaan yang menimpanya.Dia diminta taat setia
pada janjinya.
3) Teknik Assertive Training
Digunakan untuk melatih, mendorong dan membiasakan klien
dengan pola perilaku tertentu yang diinginkannya.
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c.

Teknik-Teknik Behaviouristik
Terapi Rasional Emotif banyak menggunakan teknik behavioristik
terutama dalam hal upaya modifikasi perilaku negatif klien, dengan
mengubah akar-akar keyakinannya yang tidak rasional dan tidak logis,
beberapa teknik yang tergolong behavioristik adalah:
1) Teknik reinforcement
Teknik reinforcement (penguatan), yaitu: untuk mendorong
klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis denagn jalan
memberikan pujian verbal (reward) ataupun hukuman (punishment).
Teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai-nilai dan
keyakinan yang irasional pada klien dan menggantinya dengan sistem
nilai yang lebih positif.
2) Teknik social modeling (pemodelan sosial)
Teknik social modeling (pemodelan sosial), yaitu: teknik untuk
membentuk perilaku-perilaku baru pada klien. Teknik ini dilakukan agar
klien dapat hidup dalam suatu model sosial ang diharapkan dengan cara
mutasi (meniru), mengobservasi dan menyesuaikan dirinya dan
menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan
maslah tertentu yang telah disiapkan konselor.
3) Teknik live models
Teknik live models (mode kehidupan nyata), yaitu teknik yang
digunakan untuk menggambar perilaku-perilaku tertentu.Khususnya
situasi-situasi

interpersonal

yang

kompleks

dalam

bentuk

percakapanpercakapan sosial, interaksi dengan memecahkan maslahmasalah.
Peneliti menggunakanteknik reinforcement (penguatan), yaitu:
untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan
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logis dengan jalan memberikan pujian verbal (reward) ataupun
hukuman (punishment). Teknik ini dimaksudkan untuk membongkar
sistem nilai-nilai dan keyakinan yang irasional pada klien dan
menggantinya dengan sistem nilai yang lebih positif.
dalam melaksanakan Rational Emotive Behaviour Therapy
(REBT) sebab sesuai dengan permasalahan klien yaitu kurangnya rasa
percaya diri.
d.

Langkah-langkah Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT)
Untuk mencapai tujuan Rational Emotive Behavior Therapy
(REBT) konselor melakukan langkah-langkah konseling antara
lainnya :
1) Langkah pertama
Menunjukkan pada klien bahwa masalah yang dihadapinya
berkaitan dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya, menunjukkan
bagaimana

klien

mengembangkan

nilai-nilai

sikapnya

yang

menunjukkan secara kognitif bahwa klien telah memasukkan banyak
keharusan, sebaiknya dan semestinya klien harus belajar memisahkan
keyakinan-keyakinannya yang rasional dan keyakinan irasional, agar
klien mencapai kesadaran.
2) Langkah kedua
Membawa klien ketahapan kesadaran dengan menunjukan bahwa
dia sekarang mempertahankan gangguan-gangguan emosionalnya
untuk tetap aktif dengan terus menerus berfikir secara tidak logis dan
dengan mengulang-ulang dengan kalimat-kalimat yang mengalahkan
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diri dan mengabadikan masa kanak-kanak, terapi tidak cukup hanya
menunjukkan pada klien bahwa klien memiliki proses-proses yang
tidak logis.
3) Langkah ketiga
Berusaha agar klien memperbaiki pikiran-pikirannya dan
meninggalkan gagasan-gagasan irasional. Maksudnya adalah agar klien
dapat berubah fikiran yang jelek atau negatif dan tidak masuk akal
menjadi yang masuk akal.
4) Langkah keempat

Adalah menantang klien untuk mengembangkan filosofis
kehidupanya yang rasional, dan menolak kehidupan yang irasional.
Maksudnya adalah mencoba menolak fikiran-fikiran yang tidak logis
untuk masuk dalam dirinya.
C. Motivasi belajar
1. Pengertian Motivasi belajar
Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat
dan keinginan berhasil serta dorongan kebutuhan belajar dan harapan akan
cita-cita. Sedangkan faktor eksternalnya adalah adanya penghargaan,
lingkungan belajar yang kondusif, dan kegiatan belajar yang menyenagkan
serta menarik. Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal
pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku
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Keberhasilan suatu proses kegiatan belajar mengajar bukan hanya
ditentukan oleh faktor intelektual, tetapi juga faktor-faktor yang nonintelektual, termasuk salah satunya adalah motivasi. Dalam Islam kata
motivasi lebih dikenal dengan istilah niat yaitu dorongan yang tumbuh dalam
hati manusia yang menggerakkan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu
dalam niat ada ketergantungan antara niat dengan perbuatan, dalam arti jika
niat baik maka imbasnya juga baik dan sebaliknya.
Motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada
peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku,
pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung.10
Crow memperjelas pentingnya motivasi dalam belajar sebagai berikut:
“Belajar harus diberi motivasi dengan berbagai cara sehingga minat yang
dipentingkan dalam belajar itu dibangun dari minat yang telah ada pada diri
anak.”
Menurut A. Tabrani, pada garis besarnya motivasi mengandung nilainilai sebagai berikut11:
1) Motivasi menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan perbuatan
belajar peserta didik. Belajar tanpa adanya motivasi sulit untuk
berhasil.
2) Pengajaran yang bermotivasi pada hakekatnya adalah pengajaran
yang disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif dan minat yang
ada pada peserta didik. Pengajaran yang demikian sesuai dengan
tuntutan demokrasi dalam pendidikan.
3) Pengajaran yang bermotivasi menurut kreatifitas dan imajinitas pada
guru untuk berusaha secara sungguh-sungguh mencari cara-cara yang
10

Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta : Bumi Aksara, 2012, hal. 23
A. Tabrani R., Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar (Bandung:Rosdakarya,1994),

11

hal. 121
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relevan dan serasi guna membangkitkan dan memelihara motivasi
belajar pada peserta didik. Guru senantiasa berusaha agar peserta didik
pada akhirnya mempunyai motivasi yang baik.
4) Berhasil atau tidaknya dalam menumbuhkan dan menggunakan
motivasi dalam pengajaran erat kaitannya dengan pengaturan dalam
kelas.
5) Asas motivasi menjadi salah satu bagian yang integral dari asas-asas
mengajar. Penggunaan motivasi dalam mengajar tidak saja melengkapi
prosedur mengajar, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan
pengajaran yang efektif. Dengan demikian, penggunaan asas motivasi
sangat esensial dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini penulis
dapat meyimpulkan bahwa motivasi belajar dapat berfungsi sebagai
pendorong usaha dan pencapaian prestasi seseorang melakukan suatu
usaha karena adanya motivasi.
Motivasi belajar di sekolah dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu:
1) Motivasi Intrinsik, yaitu kegiatan belajar dimulai dan diteruskan,
berdasarkan penghayatan suatu kebutuhan dan dorongan yang secara
mutlak berkaitan dengan aktifitas belajar peserta didik. Motivasi ini
tumbuh dari dalam diri peserta didik sendiri oleh karena itu motivasi
ini sering disebut motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya.
Misal: peserta didik yang tekun belajar karena ingin memperoleh ilmu
pengetahuan. Meskipun dalam motivasi instrinsik ini peserta didik
mempunyai kemandirian dalam belajar, tetapi guru tetap harus
berusaha menjaga kondisi ini, terutama untuk meningkatkan motivasi
belajar peserta didik.
2) Motivasi Ekstrinsik, yaitu aktivitas belajar dan diteruskan berdasarkan
kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan
aktivitas belajar sendiri. Misal: peserta didik rajin belajar untuk
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memperoleh hadiah yang telah dijanjikan kalau berhasil baik. Namun
demikan, motivasi belajar yang bersifat eksternal ini tidak selamanya
tidak baik bagi peserta didik, tetapi tetap penting dan dibutuhkan oleh
peserta didik karena keadaan peserta didik yang dinamis dan tidak
selalu stabil. Di sini peranan guru sangat menentukan untuk memberi
motivasi sehingga timbul dorongan belajarnya atau bahkan meningkat
dengan adanya usaha guru tersebut.
Dalam motivasi belajar terkadang suatu dinamis yang mendorong
segala tingkah laku manusia. Bilamana terhadap rintangan-rintangan yang
menghalangi pencapaian tujun yang diinginkan, dengan motivasi itu
seseorang melipat gandakan usahanya untuk mengatasinya dan berusaha
mencapai tujuan itu.
Motivasi adalah suatu proses yang menentukan tingkat kegiatan,
intensitas, konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan
konsep yang rumit dan berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti minat,
konsep diri, sikap dan sebagainya.12
Menurut Syah belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan
seluruh tingkah laku peserta didik yang relatif menetap sebagai hasil
pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses
kognitif.13
Belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan peserta didik secara
keseluruhan, baik fisik maupun psikis, untuk mencapai suatu tujuan yang
mana tujuan belajar disini untuk mencapai perubahan tingkah laku.
12

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, Rineka Cipta, Jakarta, 2003,

hlm.170

13

Syah, Strategi Belajar Mengajar, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 68
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Dengan demikian tampak jelas bahwa motivasi hidup manusia
hanyalah realisasi atau aktualisasi amanah Allah SWT semata.Sedangkan
yang dimaksud dengan motivasi menurut penulis adalah dorongan yang
muncul dari dalam diri seseorang dan adanya stimulus dari orang lain untuk
melakukan sesuatu. Berawal dari kata “motif” itu, maka “motivasi” dapat
diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif, motif menjadi
aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat
dirasakan mendesak.
2. Fungsi Motivasi Dalam Belajar
Dalam proses pembelajan, jika seorang peserta didik tidak memiliki
motivasi yang baik, maka akan sulit untuk dapat mencapai tujuan dari
pembelajaran. Hasil belajar akan menjadi optimal jika peserta didik memiliki
motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, maka akan semakin berhasil
pula proses pembelajaran itu.
Dalam pemberian motivasi selalu berlatian dengan suatu tujuan,
sehingga

motivasi

dapat

memengaruhi

suatu

proses

pembelajaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga fungsi motivasi yaitu:
a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak
b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak
dicapai
c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang
harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan
menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi
tujuan tersebut.
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3. Macam-macam Motivasi
Menurut isinya ada tiga jenis yaitu:
a) Motif Jasmani, yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan biologis
demi kelangsungan hidup peserta didik misal untuk bergerak dan
sebagainya.
b) Motif Rohani, yaitu motif untuk memenuhi kebutuhan batin, misal
kemauan. Tahap-tahap kemauan:
1) Timbulnya alasan automotif, misal belajar jika akan ada
ujian.
2) Langkah memilih atau timbulnya alternatif, memilih
beberapa alternatif dengan pertimbangan untung ruginya.
3) Mengambil keputusaan dari pertautan beberapa alternatif
hasil keputusan.
4) Terbentuknya kemauan atau dorongan untuk bertindak
melaksanakan keputusan yang diambil pada langkah ketiga.
c) Motif Sosial, yaitu motif yang timbul setelah kita berhubungan
dengan manusia, motif untuk menolong.
4. Kendala yang Menghambat Motivasi
Pertarungan antara motif-motif dapat terjadi pada diri peserta didik
untuk diri seseorang apabila ada beberapa motif yang muncul secara serempak
dan ini bisa membawa seseorang kedalam suatu situasi konflik. Situasi konflik
adalah situasi dimana seseorang merasa bimbang atau bingung karena harus
antara dua motif yang muncul pada saat bersamaan. Kebimbangan itu ditandai
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pula adanya ketegangan dalam mengambil suatu keputusan untuk pilihan.
Konflik ada tiga macam bentuk yaitu:
1) Approach- apporoach conflict (konflik-konflik mendekat), konflik ini
timbul apabila pada saat sama terdapat dua motif yang semua positif,
sehingga timbul kebimbangan mana yang akan dipilih, memilih satu
motif berarti mengorbankan atau mengecewakan motif yang lain.
Contoh seseorang ibu memiliki uang pas disatu sisi akan dibelanjakan
untuk keperluan sehari-hari, disisi lain anaknya minta keperluan
sekolah, sehingga ia menjadi bimbang mana yang akan dipilih.
2) Apporoach-avoidance conflict (konflik mendekat-menjauh), konflik
ini timbul bilamana pada suatu saat yang sama timbul dua motif yang
berlawanan mengenai satu obyek, motif yang satu positif, motif yang
lain negatif, karena itu ada kebimbangan apakah akan menjauhi atau
mendekati. Contoh seorang peserta didik diberi uang untuk membayar
SPP oleh orang tuanya, satu sisi ia membayarkan, disisi lain ada
dorongan untuk digunakan bersenang-senang, sehinggaa timbul
kebimbangan pada anak.
3) Avoidance-avaoidance conflict (konflik menjauh- menjauh), konflik
ini terjadi bila pada satu saat yang bersamaan timbul dua motif yang
negatif, timbul dua motif dan timbul kebimbangan karena menjauhi
motif yang satu berarti harus memenuhi motif yang lain yang juga
negatif. Contoh seorang peserta didik menghadapi ujian kebetulan
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tidak siap, ingin mencontek takut ketahuan, tidak mencontek takut
ketahuan, tidak mencontek takut tidak ujian.
5. Cara Meningkatkan Motivasi Belajar
Mengupayakan agar motivasi belajar peserta didik lebih meningkat
sangat penting artinya karena akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan
belajar mengajar. Tugas guru adalah memotivasi peserta didik untuk belajar,
demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Kegiatan belajar akan tercipta
apabila motivasi belajar yang ada di dalam diri peserta didik itu akan
memperkuat ke arah tingkah laku tertentu (belajar). Adapun motivasi dapat
ditumbuhkan dengan cara:
a) Membangkitkan suatu kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk menghargai
suatu keindahan, untuk mendapat penghargaan dan sebagainya.
b) Menghubungkannya dengan pengalaman-pengalaman yang lampau.
c) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik, knowing
success like success atau mengetahui sukses yang diperoleh peserta
didik itu, sebab sukses akan menimbulkan rasa puas.Guru juga dapat
menggunakan bermacam-macam motivasi agar peserta didik dapat
belajar dengan baik.
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Kemudian menurut A.M Sudirman ada 8 cara meningkatkan motivasi
belajar.
1. Member angka, angka dalam hal ini memberi nilai sebagai symbol
kegiatan belajarnaya.
2. Hadiah
3. Kompetesi/persaingan
4. Ego-involvement yaitu menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar
merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan.
5. Memberi ulangan
6. Mengetahui hasil
7. Pujian
8. Hukuman14
Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada
peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku.
Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung,
indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil.
b. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar.
c. Adanya harapan dan cita-cita masa depan.
d. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar.

14

A.M Sudirman.Ilmu Psikologi.Jakarta : Bumi Aksara, 2012.Hal.92-94.
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Jika indikator-indikator diatas muncul dalam proses belajar mengajar,
maka guru akan merasa senang dan antusias dalam menyelenggarakan proses
pembelajarannya, namun demikian keadaan yang sebaliknya juga sangat
sering kita jumpai dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya ada sejumlah
peserta didik yang memiliki motivasi rendah, ada sejumlah indikator peserta
didik yang memiliki motivasi belajar rendah, yaitu:
a. Semangat juang belajarnya rendah
b. Mengerjakan tugas merasa seperti diminta membawa beban
berat
c. Sulit untuk bias berjalan sendiri ketika diberi tugas
d. Memiliki ketergantungan terhadap oorang lain
e. Daya konsentrasi kurang
f. Mereka cenderung membuat kegaduhan dalam kelas
g. Mudah berkeluh kesah dan pesimis ketika menghadapi
kesulitan
Dari indikator diatas menunjukan bahwa didalam proses belajar ada
peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar
rendah dari dalam dirinya, sehingga perlu adanya upaya yang serius dari guru
untuk mengembangkannya. Hasil belajar peserta didik dapat diukur dalam
bentuk perubahan perilaku peserta didik yaitu semakain bertambahnya
pengetahuan peserta didik terhadap sesuatu, sikap dan keterampilan.
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D. Hipotesis Penelitian
Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat
sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data
yang terkumpul.
Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H0: “Konseling Individu Dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior
Therapy Tidak Efektif Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta
didik Kelas VIII 2 SMP Negeri2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2016/2017”.
Ha: “Konseling Individu Dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior
Therapy Efektif Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta didik
Kelas VIII 2 SMP Negeri2 Bandar LampungTahun Pelajaran
2016/2017”.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian
Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam
perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian
kuantitatif. Desain penelitian ini adalah pre experiment atau quasi experiment.
Peneliti menggunakan pretest and posttest design, karena dalam penelitian ini
untuk mengetahui keefektivan konseling indivivu dalam meningkatkan motivasi
belajar peserta didik yang dijadikan sampel penelitian, dalam desain ini, sampel
dikenakan 2 kali pengukuran. Pengukuran pertama dilakukan untuk mengukur
tingkat motivasi belajar sebelum diberikan perlakuan/treatment, dan pengukuran
kedua dilakukan tingkat motivasi belajar sesudah diberikan perlakuan/treatment
yakni layanan konseling individu.
Desain penelitian yang di gunakan yaitu Pretest-Posttest Design dengan
pola sebagai berikut:
Gambar 2
Pretest-Posttest Design
O1

X
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O2
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Keterangan:
1. O1 : Pengukuran (pretest) untuk mengukur tingkat motivasi belajar
sebelum diberikan layanan konseling individu dengan pendekatan
rational emotive behaviour therapy
2.

X : Pemberian perlakuan (treatment), yaitu pemberian layanan
konseling individu dengan pendekatan rational emotive behavior
therapy untuk meninngkatkan motivasi belajar rendah

3. O2 : Pengukuran (posttest) untuk mengukur tingkat motivasi
belajar setelah diberikan layanan konseling individu dengan
pendekatan rational emotive behaviour therapy.
Setiap desain penelitian terdapat kelemahan dan kelebihan masingmasing. Kelemahan desain ini, antara lain eror yang disebabkan efek testing dan
juga pengaruh instrument. Sedangkan kelebihannya yaitu dengan adanya pretest
sebelum perlakuan, dan adanya posttest sesudah perlakuan, maka dapat dilihat
keefektivan layanan konseling individu dengan pendekatan REBT pada peserta
didik yang memiliki motivasi belajar rendah sebelum dan sesudah diberi
perlakuan.1
Adapun langkah-langkah dari model ini adalah:
1. Memberikan pretest berupa skala motivasi belajar kepada 4 peserta
didik yang memiliki motivasi belajar rendah

1

Nazir, M.2005. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.hal.232
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2. Memberikan perlakuan (treatment) kepada peserta didik berupa
layanan konseling individu dengan pendekatan rational emotive
behavior therapy
3. Memberikan posttest kepada 4 orang peserta didik yang telah
diberikan perlakuan/treatment yaitu layanan konseling individu
dengan pendekatan rational emotive behavior therapy, pelaksanaan
langkah-langkah tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam
gambar dibawah ini:
Gambar 3
Langkah-langkah Pemberian Layanan
4 peserta didik
yang memiliki
motivasi belajar
rendah

Pretest

Layanan
Konseling
Individu
Pendekatan
REBT

Posttest

4. Membandingkan perbedaan pretest dan posttest tersebut untuk
menentukan apakah pemberian perlakuan (X) itu efektif dalam
meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
5. Memberika tes statistik yang sesuai untuk rancangan penelitian ini,
untuk mengetahui perbedaan skor seperti yang terhitung pada
langkah diatas, untuk menguji hepotesis yang diajukan.
Karena fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivan
layanan konseling individu dengan pendekatan rational emotive behaviour
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therapy dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VIII SMP
Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian yang berjudul “Efektivitas Layanan Konseling Individu
Dengan Pendekatan REBT (Rational Emotive Behaviour Therapy) Dalam
Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik, yang akan dilakukan di SMP
Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017”. Subyek pada penelitian
ini adalah peserta didik kelas VIII 2 SMP Negeri 2 Bandar Lampung.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Sebelum mengadakan penelitian peneliti terlebih dahulu harus
menentukan siapa yang akan menjadi subjek penelitian. Arikunto memberikan
batasan mengenai populasi yaitu keseluruhan subjek penelitian.
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah seluruh
peserta didik kelas VIII 2 di SMP Negeri Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2016/ 2017.
2.

Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, Arikunto
menyarankan jika jumlah subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil
semua sehingga penelitiannya penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah
subjeknya besar dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih,
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tergantung setidak-tidaknya dari kemampuan peneliti dilihat dari waktu,
tenaga, dan dana, sempit luasnya wilayah pengamatan dari subyek karena hal
ini menyangkut banyak sedikitnya data, besar kecilnya resiko yang
ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian yang resikonya besar, tentu saja
jika sampelnya besar akan lebih baik.2
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan
angket (kuesioner).
Dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian yakni peserta
didik kelas VIII 2 di SMP Negeri 2 Bandar Lampung yang berjumlah 4 orang
yang, terdiri dari 3 orang peserta didik laki-laki dan 1 orang peserta didik
perempuan. Data peserta didik disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2
Data Jumlah Sampel Peserta Didik Kelas VIII,2 di SMP Negeri 2 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.
Kelas
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
VIII
Berdasarkan tabel

3

1

4

diatas jumlah peserta didik yang dijadikan sampel

penelitian yaitu 4 orang peserta didik, terdiri dari 3 peserta didik laki-laki dan 1
peserta didik perempuan.

2

Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta. Rineka Cipta, 2006, hlm. 131
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D. Variabel Penelitian
Variabel penelitian dapat diartikan sebagai gejala bervariasi,yang menjadi
objek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas
atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen.
1. Variabel bebas atau variabel independen
Variabel bebas atau variabel independen adalah merupakan variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel
dependen. Pada variabel ini yang berperan memberikan pengaruh motivasi
belajar adalah layanan konseling individu dengan pendekatan rational emotive

behaviour therapy (REBT).
2. Variabel Terikat atau Variabel Dependen
Variabel terikat adalah variabel penelitian yang diukur atau dipengaruhi untuk
mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Besar efek tersebut
diamati dari ada atau tidak adanya, timbul-hilangnya yang tampak sebagai akibat
perubahan pada variabel lain. Jadi pada variabel ini yang dipengaruhi adalah
motivasi belajar.

E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini instrumen untuk mengungkap data tentang motivasi
belajar yaitu dengan menggunakan kuesioner/ angket motivasi belajar.
Berdasarkan metode pengumpulan data, maka instrumen pengumpulan data
untuk mengetahui keefektivan layanan layanan konseling individu dengan
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pendekatan rational emotive behaviour therapy dalam meningkatkan motivasi
belajar adalah menggunakan kuesioner atau angket yang telah di uji validitasnya.
Angket dalam penelitian dirumuskan dalam kisi-kisi dan dijadikan butirbutir pertanyaan. Butir-butir pertanyaan dalam pernyataan instrumen merupakan
gambaran tentang motivasi belajar peserta didik. Angket yang disebar dan
disusun dengan opsi jawaban dari Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Cukup Sesuai
(CS), Kurang Sesuai (KS), hingga Tidak Sesuai (TS). Butir-butir pernyataan
instrumen berbentuk positif dan negatif dengan kriteria penyekoran instrumen
motivasi belajar sebagai berikut :

Bentuk
Item

Tabel 3
Kriteria Pensekoran Instrumen Motivasi Belajar
Pola Pensekoran
SS

S

CS

KS

TS

Positif

5

4

3

2

1

Negatif

1

2

3

4

5

Dalam penskoran angket ini peneliti menggunakan skala likert.

Dalam

penggunaan skala Likert, terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu bentuk pertanyaan
positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk mengukur
skala negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1; sedangkan bentuk
pertanyaan negati diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Penggagas dan pencipta skala likert
adalah Rensis Likert asal Amerika Serikat.
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Tabel 4
Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar
Variabel
Motivasi
Belajar

Aspek
Pilihan

2. Keyakianan
untuk sukses

3. Keuletan
dalam
berusaha

Indikator
Tertarik pada mata
pelajaran tertentu

Jumlah
4

Rajin mencari informasi
tentang pelajaran tertentu

5,3

4, 6

4

Gambaran Keberhasilan

23, 21

8, 2

4

Membuat Rencana

13, 21

22

3

Kemandirian bertindak

17

20, 24

3

Menyediakan waktu

15

16,10

3

11, 9

14

3

31, 29

36

3

25, 21

34

3

28, 26

2

33, 35

30, 32

4

18

18

36

Berusaha
memperkirakan hasil
berbagai strategi
Kemampuan
membuang strategi yang
tidak menjanjikan
Keberanian menghadapi
kegagalan
Kemampuan bangkit
dari kegagalan
Gigih terus berusaha
kalau usaha pertama
gagal

Jumlah

Item
Positif
Negatif
1,7
12,10

Angket yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah angket baku yaitu angket
yang telah digunakan disekolah tempat peneliti melaksanakan penelitian ini, angket
ini dibuat oleh Ahmad Miftah beliau adalah seorang guru Bimbingan Konseling.
1. Uji Validitas
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat
kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau
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sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid
berarti memiliki validitas rendah.
Sebuah instrumen pengukuran dikatakan valid jika hasilnya sesuai
dengan kriteria tertentu, artinya memiliki kesejajaran antara hasil pengukuran
dengan kriteria tersebut. cara yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran
adalah dengan mengkorelasikan hasil pengukuran dengan kriteria. Kriteria
yang digunakan sebagai patokan untuk menilai validitas sebuah instrumen
pengukuran dapat berupa hasil tes yang sudah terstandar maupun dari catatncatatan dilapangan tentang sesuatu yang diukur.
Untuk mengetahui validitas item angket digunakan rumus korelasi
product moment :

n( ∑ ху ) - ( ∑ х )( ∑у)
rху=

√{ n.∑х2 - (∑х)2 }{n∑у2-(∑у)2}

Keterangan :

r ху

= Koefisien Korelasi Antara Skor Item dengan Skor Total

∑х

= Jumlah Skor Item

∑y

= Jumlah Skor Total (seluruh item)

∑ х2

= Jumlah Kuadrat Butir

∑ у2

= Jumlah Kuadrat Total

∑ ху

= Jumlah Perkalian Skor Item dengan Skor Total

n

= Jumlah Responden (Sampel)
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2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas merupakan uji instrumen setelah instrumen sudah diuji
validitas. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan
beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yg
sama.3 Uji reabilitas instrumen pada penelitian ini

menggunakan rumus

Cronbach’s alpha (α) yang kemudian dihitung dengan bantuan program SPSS
16,0. Menurut Azwar, ukuran alpha dapat di interpretasikan sebagai berikut.
a. Nilai alpha cronbach 0,00 s/d 0,20 berarti kurang reliabel
b. Nilai alpha cronbach 0,21 s/d 0,40 berarti agak reliabel
c. Nilai alpha cronbach 0,40 s/d 0,60 berarti cukup reliabel
d. Nilai alpha cronbach 0,61 s/d 0,80 berarti reliabel
e. Nilai alpha cronbach 0,81 s/d 1,00 sangat reliabel
Dari uji reliabilitas menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0 for windows,
diperoleh hasil nilai alpha cronbach 0,455 dengan jumlah item 20 butir soal. Hal ini
berarti instrumen tersebut memiliki ukuran yang cukup reliable.
F. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini semua data diperoleh secara alamiah sesuai
fenomena yang terjadi, Sugiyono menjelaskan bahwa “pengumpulan data
dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah).

3

Sugiyono. Ibid
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Teknik-teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini.4 sebagai berikut:
1. Penggunaan Kuesioner atau Angket
Sebagian besar penelitian pada umumnya menggunakan kuesioner
sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau
angket memang mempunyai kebaikan sebagai salah satu instrumen
pengumpulan data, asal cara dan pengadaannya mengikuti persyaratan yang
telah digariskan dalam penelitian.
Kuesioner atau angket ini diberikan kepada peserta didik kelas VIII 2
SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan tujuannya yaitu untuk mengumpulkan
data peserta didik yang mengalami motivasi belajar rendah.
Sebelum kuesioner disusun, maka harus melalui prosedur sebagai
berikut:
a) Merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner
b) Mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran
kuesioner
c) Menjabarkan setiap variabel menjadi sub-variabel yang lebih
spesifik dan tunggal
d) Menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, sekaligus
untuk menentukan teknik analisisnya.
2. Observasi

4

hlm. 224

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA, 2008,
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Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara
mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
kegiatan belajar yang sedang berlangsung.
Observasi secara langsung dilakukan untuk mengetahui upaya
yang dilakukan guru bimbingan konseling di sekolah serta proses
bimbingan dan konseling yang ada di sekolah.
Observasi ini dilakukan kepada seluruh peserta didik kelas VIII 2
SMP Negeri 2 Bandar Lampung pada saat kegiatan belajar mengajar
sedang berlangsung, observasi ini dilakukan untuk mencari informasi
peserta didik yang memiliki motivasi belajar rendah.
3. Wawancara (Interview)
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara
(interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.5 Wawancara digunakan
sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga untuk mengetahui hal-hal yang
lebih mendalam dari responden.6 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data
dengan cara tanya jawab secara lisan yang dilakukan secara sistematis guna mencapai
tujuan peneliti.7 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak
terstruktur dimana definisinya adalah wawancara bebas peneliti tidak menggunakan
pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk
pengumpulan datanya.8 Wawancara yang dilakukan kepada konseli dan guru BK dan

5

Ibid, h.198
Sugiyono, Op.Cit, h.137-138
7
Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu, (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 1, 2012), h.152
8
Sugiyono, Op.Cit, h.140
6
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wali kelas VIII 2 dan tujuannya untuk mengetahui tingkat motivasi belajar peserta
didik di SMP Negeri 2 Bandar Lampung.
Dalam melakukan wawancara antara pengkaji dengan responden akan terjadi
kontak pribadi, oleh karena itu harus pengambil data harus memahami situasi dan
kondisi responden.
Kisi-kisi wawancara :
1. Keadaan peserta didik
2. Permasalahan yang dihadapi peserta didik
3. Metode dan strategi guru dalam mengajar
4. Motivasi belajar siswa, dan
5. Prestasi Belajar Siswa
4. Dokumentasi
Disamping observasi dan wawancara peneliti juga menggunakan
dukoumentasi. Dokumentasi ini berupa foto-foto sebagai bukti fisik bahwa
peneliti benar-benar melakukan penelitian.
G. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dapat peneliti uraikan adalah sebagai berikut:
persiapan penelitian yaitu mengadakan pendekatan dan konsultasi kepada
guru pembimbing dan kepala sekolah di SMP Negeri 2 Bandar Lampung
tentang rencana penelitian yang akan dilakukan di sekolah, mempersiapkan
surat izin penelitian yang akan diserahkan kepada kepala sekolah SMP Negeri
2 Bandar Lampung.
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Membuat jadwal penelitian yang meliputi pembuatan instrumen,
analisis hasil skala untuk dijawab responden serta menganalisis uji instrumen
sebagai alat ukur variabel.
Mempersiapkan instrumen sebagai alat pengumpul data, dan
menentukan variabel yang akan diteliti, menyusun dan mengadakan instrumen
untuk selanjutnya disampaikan responden. Pelaksanaan penelitian ini
dilakukan oleh peneliti yang akan bekerja sama dengan guru bimbingan
konseling dalam mempersiapkan instrumen, guna mengadakan instrumen
penelitian alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan
kuesioner/ angket penelitian yang telah disediakan, untuk diisi oleh peserta
didik. Setelah menganalisis hasil dari angket, langkah selanjutnya adalah
melaksanakan layanan konseling individu terhadap motivasi belajar kepada
peserta didik yang dijadikan sampel penelitian.
H. Analisis Data
Analisis merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian,
karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna
dalam memecahkan masalah penelitian.
Bogdan dalam Sugiyono menyatakan bahwa, analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah
difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.9

9

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA,
2008, hlm. 244
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Susan Stainback dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis data
merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis
digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga
hipotesis dapat dikembangkan dan dapat di evaluasi.10
Skala motivasi dengan menggunakan skor 1 sampai 5 dengan jumlah
item pernyataan sebanyak 20 butir. Panjang kelas interval kriteria motivasi
belajar peserta didik dapat di tentukan dengan cara sebagai berikut :
Prosentase skor maksimum

= ( 5 : 5 ) x 100% = 100%

Prosentase skor minimum

= ( 1 : 5 ) x 100% = 20%

Rentang prosentase skor

= 100% - 20% = 80%

Banyaknya kriteria

= ( Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi,
Sangat Tinggi)

Panjang kelas interval

= Rentang : banyaknya kriteria = ( 80% : 5 =
16% )

Berdasarkan perhitungan di atas maka kriteria penilaian tingkat
motivasi belajar peserta didik adalah sebagai berikut :
Tabel 5
Kriteria Penilaian Motivasi Belajar
Interval
Kriteria

10

Ibid.

84% < skor ≤ 100%

Sangat Tinggi

68% < skor ≤ 84%

Tinggi

52% < skor ≤ 68%

Sedang

63

Interval

Kriteria

36% < skor ≤ 52%

Rendah

20% < skor ≤ 36%

Sangat Rendah

Kriteria penilaian tingkat motivasi belajar di atas akan mempermudah
peneliti dalam menentukan prosentase gambaran tingkatan motivasi belajar
pada peserta didik yang memiliki motivasi rendah sebelum dan sesudah di
berikan layanan konseling individu dengan pendekatan rational emotive
behavior therapy (REBT). Sehingga dapat diketahui seberapa efektif layanan
konseling individu dengan pendekatan rational emotive behavior therapy
(REBT) dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Bab ini mendeksripsikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian.Sesuai
dengan pertanyaan penelitian, secara keseluruhan dipaparkan tentang hasil penelitian
dan pembahasan tentang meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik, serta
efektivitas konseling individu pendekatan rational emotive behavior therapy untuk
meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
1. Profil Umum Motivasi Belajar Pada Peserta Didik
Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar
pada peserta didik di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, motivasi belajar yang
rendah akan berpengaruh pada kesulitan melakukan proses belajar dan
menghambat proses perkembangan belajarnya. Peneliti dalam menangani
permasalahan yang terjadi menggunakan pendekatan rational emotive behavior
therapy. Dalam pelaksanaan pendekatan rational emotive behavior therapy
peneliti mengunakan sampel peserta didik kelas VIII 2. Sebelum memberikan
pendekatan rational emotive behavior therapy untuk meningkatkan motivasi
belajar,peneliti terlebih dahulu menentukan peserta didik yang akan menjadi
subjek dalam penelitian.
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Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian yang dapat
dilaporkan yaitu tentang gambaran motivasi belajar rendah peserta didik sesudah
diberi layanan konseling individu dengan pendekatan rational emotive behavior
therapy dan apakah konseling individu dengan pendekatan rational emotive
behavior therapy dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan seberapa
efektif kah pengaruhnya pada peserta didik.
2. Deskripsi Data Hasil Pretest Motivasi Belajar pada Peserta Didik
Pretest dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran awal kondisi
motivasi belajarpeserta didik sebelum diberi perlakuan. Pretest diberikan kepada
seluruh peserta didik kelas VIII 2 di SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Berdasarkan
hasil pretest peserta didik dengan berbagai kategori terdapat pada tabel.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Tabel 5
Hasil Pretest Peserta Didik Kelas VIII 2
Peserta didik
Hasil Pretest
Kategori
Konseli 1
153
Sangat Tinggi
Konseli 2
132
Tinggi
Konseli 3
128
Tinggi
Konseli 4
130
Tinggi
Konseli 5
89
Rendah
Konseli 6
143
Tinggi
Konseli 7
144
Tinggi
Konseli 8
137
Tinggi
Konseli 9
122
Tinggi
Konseli 10
129
Tinggi
Konseli 11
140
Tinggi
Konseli 12
60
Rendah
Konseli 13
150
Sangat Tinggi
Konseli 14
139
Tinggi
Konseli 15
130
Tinggi
Konseli 16
95
Sedang
Konseli 17
86
Sedang
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No
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Peserta didik
Konseli 18
Konseli 19
Konseli 20
Konseli 21
Konseli 22
Konseli 23
Konseli 24
Konseli 25
Konseli 26
Konseli 27
Konseli 28
Konseli 29
N = 29
Mean / Rata-rata

Hasil Pretest
118
52
108
117
140
126
133
130
65
123
140
127
∑ 3486
120.20

Kategori
Sedang
Sangat Rendah
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Rendah
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Keterangan :
N= jumlah peserta didik kelas VIII 2
∑= jumlah skor hasil pretest
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 29 peserta didik
kelas VIII 2 yang memiliki kategori motivasi belajar rendah, sedang dan
tinggi, yaitu terdapat 3 peserta didik dengan kategori rendah, 1 peserta didik
dengan kategori sangat rendah, 5 peserta didik dengan kategori sedang dan 18
peserta didik dengan kategori tinggi, dan 2 peserta didik dengan kategori
sangat tinggi, adapun skor rata-rata yakni 120,20.
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B. Pelaksanaan Konseling individu dengan pendekatan Rational Emotive
Behavior Therapy untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas
VIII 2 SMP Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017
Pelaksanaan kegiatan intervensi pendekatan rational emotive behavior
therapy untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dilaksanakan selama 2
sampai 3 kali pertemuan dalam seminggu. Sebelum memulai sesi konseling
dengan mengunakan pendekatan rational emotive behavior therapy, peneliti
bersama peserta didik melakukan kontrak/komitmen guna menjalin komitmen
untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan konseling, kontrak juga dilaksanakan
dalam rangka membangun rapport dengan seluruh peserta didik yang menjadi
subjek penelitian.
Kontrak/komitmen dimulai dengan mengumpulkan peserta didik-peserta
didik yang termasuk pada kategori tanggung jawab belajar tinggi, sedang dan
rendah.konselor (peneliti) mengemukakan deskripsi program konseling yang
meliputi: tujuan konseling, proses konseling dan sasaran konseling. Peserta didik
berjumlah 29 menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program konseling.
Kesediaan peserta didik untuk mengikuti program konseling dinyatakan dengan
mengisi formulir kontrak/ komitmen.
Adapun deksripsi proses pelaksanaan kegiatan intervensi melalui pendekatan
rational emotive behavior therapy untuk meningkatkan motivasi belajar peserta
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didik kelas VIII 2 SMP Negeri 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2016/2017, yaitu
sebagai berikut.
1) Pertemuan Ke 1
Hari/Tanggal

: Rabu, 1 Maret 2017

Waktu

: 07.45-08.30 WIB

Tempat

: Ruang Kelas VIII 2

Pretest dengan menggunakan instrument/angket motivasi belajar
untuk mengetahui tingkat motivasi belajar sebelum di berikan treatment atau
konseling individu dengan pendekatan rational emotive behavior therapy
untuk meningkatkan motivasi belajar.
2) Pertemuan ke 2
Pada pertemuan ini peneliti akan memberikan gambaran singkat pada
saat peneliti memberikan treatment dengan konseli.
Nama

: Konseli 1

Kelas

: VIII 2

Tgl pertemuan

: 02,08,14,20

Waktu dan tempat

: Menysesuaikan dengan keaadan dan
persetujuan dari konseli.

1.

Membina Hubungan Baik
Tahap ini adalah tahap awal sebelum memulai konseling. Pada

tahapan ini peneliti mengawali komunikasi dengan konseli, dimulai dengan
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perkenalan dari diri peneliti maupun konseli. Tahap rapport ini merupakan
tahap yang sangat penting, karena akan mengawali dari proses konseling
selanjutnya. Oleh karena itu peneliti membuka dengan pertanyaan netral
seperti bagaimana kondisi kesehatan konseli saat ini, dan seterusnya.
Selanjutnya peneliti berupaya agar subyek dapat lebih terbuka dalam
mengutarakan apa yang ia rasakan. Setelah subyek mulai terbuka maka pada
pertemuan ini di upayakan agar subyek mau mengungkapkan segala keluhan
atas permasalahannya.
Dalam membina hubungan baik dengan klien atau konseli, peneliti
memberikan contoh petikan dari percakapan dengan klien/konseli. Contoh
petikan tersebut adalah sebagai berikut :
Konselor
: Apa kabar nak ?
Konseli
: alhamdulillah baik pak. Bagaimana dengan kabar bapak ?
Konselor
: alhamdulillah baik juga nak, kamu sudah makan belum
nak ?
Konseli
: udah pak.
2.

Identifikasi Masalah
Tahap ini peneliti mulai mengidentifikasi adanya penyebab masalah

yang dihadapi oleh konseli. Sebelumnya, peneliti terlebih dahulu
menanyakan kondisi konseli hari ini, bagaimana pembelajarannya, dan
sudah siapkah untuk mengungkapkan masalahnya. Dari penjelasan yang
diungkapkan oleh konseli, diperoleh bahwa konseli merasakan malas belajar,
mengerjakan PR selalu dikelas, kurangnya konsentrasi saat pelajaraan
sedang berlangsung, sering ngajak teman sebangku ngobrol saat belajar.
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Contoh petikan dalam dialog konseling rebt dalam mengidentifikasi
masalah adalah sebagai berikut :
Konselor
Konseli
Konselor
Konseli

3.

: tidak apa-apa kamu cerikan saja dengan bapak, anggap saja
bapak ini kawan kamu.
: iya pak. Sejujurnya pak, saya kurang nyaman di dalam
kelas.
: apa yang membuat kamu kurang nyaman ?
: pelajarannya pak makin kesini pelajaran nya makin susah
pak, dan saya semakin malas untuk belajar pak, karena
pelajarannya semakin susah.

Merencanakan Tujuan Konseling
Selanjutnya peneliti membimbing konseli untuk mengungkapkan apa

yang menjadi harapan atau tujuan dari konseli dalam mengikuti kegiatan
konseling kali ini. Adapun yang menjadi tujuan konseling yang diharapkan
oleh konseli adalah merubah pola pikir peserta didik yang tadinya malas
belajar akan berubah menyenangi belajar dan mengtur waktu untuk belajar.
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami, peneliti memberi
contoh petikan dialog dalam merencanankan tujuan konseling seperti
sebagai berikut :
Konselor
Konseli
Konselor
Konseli
4.

:oh iya. Tujuan bapak memanggil kamu adalah untuk
membantu kamu, boleh bapak ngobrol-ngobrol dengan kamu
?
: boleh pak.
: bapak boleh bertanya tidak sama kamu ?
: boleh pak. Tanya kan saja pak.(sambil tersenyum)

Mengajarkan Cara Berfikir Logis
Pada pertemuan kali ini diharapkan konseli mampu menerapkan cara

berfikir logis dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapinya. Oleh
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karena itu pada awal-awal pertemuan peneliti kembali mengevaluasi
pertemuan sebelumnya bersama dengan konseli. Peneliti mengajarkan cara
berpikir logis dengan membandingkan pada contoh orang-orang yang bisa
sukses dengan segala kekurangan yang dia miliki atau orang terkenal dengan
maksud agar konseli dapat mengambil sisi positif dari masalah yang
dihadapi orang-orang tersebut.
Contoh petikan dialognya adalah sebagai berikut :
Konselor
Konseli
Konselor

Konseli
5.

: emm. Nak kewajiban seorang siswa pada saat disekolah
yaitu belajar, dan bagaimana kamu mau naik kelas kalau kamu
tidak mau belajar, apa kamu tidak mau naik kelas ?
: iya saya mau lah pak, saya tidak mau kalau saya tidak naik
kelas, apa
kata orang tua saya nanti kalau saya tidak naik kelas.
: itu kamu sudah tahu jawaban sebenarnya, kalau kamu mau
naik kelas berarti mau merubah cara belajar kamu, apa kamu
sudah
mencoba untuk merubah cara belajar kamu ?
: saya belum mencoba pak.

Pengakhiran
Tahap ini merupakan tahap terakhir proses konseling. Sebelum

memulai konseling peneliti menanyakan kabar konseli terlebih dahulu,
menanyakan bagaimana pelajarannya tadi. Memasuki kegiatan konseling
peneliti mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan konseli
apakah sudah membawa perubahan yang lebih baik pada diri konseli.
Setelah mendengar pemaparan konseli bahwa sudah banyak perilaku konseli
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yang berubah, peneliti mengajak konseli bersama-sama mendiskusikan
keyakinan-keyakinan irasional yang ada pada dirinya.
Contoh petikan dialog dalam tahap pengakhiran adalah sebagai berikut :
Konselor

Konseli

Konselor

Konseli
Konselor

Konseli
Konselor
Konseli
Konselor

: bapak juga senang kamu sudah benar-benar berubah, bapak
hanya ingin kamu selalu seperti ini, mempertahankan nilai
kamu yang bagus, belajar yang rajin, banyak-banyak
bertanya dan membaca.
: iya pak, saya sangat berterimaksih sama bapak, sudah
membantu saya, untuk perubahan saya ini, yang biasanya
saya tidak pernah mengerjakan pr, malas belajar, nilai saya
turun dan sekarang kebiasaan pakruk saya itu sudah saya
hilangkan pak.
: iya nak sama-sama, bapak juga senang kalau kamu bisa
berubah. Bapak juga bangga sama kamu, dengan perubahan
tambah bagus, guru-guru pun ikut senang dengan perubahan
kamu nak.
: iya pak saya juga ikut senang. Sekali lagi terimaksih ya pak
: iya nak, bapak juga sangat berterimakasih sama kamu nak,
kamu sudah mempercayai bapak untuk dapat membimbing
dan mendengarkan keluhanmu. Wali kelas dan guru BK
kamu akan selalu memantau perkembangan kamu.
: iya pak, terimakasih banyak pak.
: iya nak sama-sama
:wasalamualaikum..
: waalaikumsalam.

3) Pertemuan ke 3
Pada pertemuan ini peneliti akan memberikan gambaran singkat pada
saat peneliti memberikan treatment dengan konseli.
Nama

: konseli 2

Kelas

: VIII 2

Tgl pertemuan

: 03,09,15,21

Waktu dan tempat

: Menyesesuaikan dengan keaadan dan
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persetujuan dari konseli.
1. Membina Hubungan Baik
Tahap ini adalah tahap awal sebelum memulai konseling. Pada
tahapan ini peneliti mengawali komunikasi dengan konseli, dimulai dengan
perkenalan dari diri peneliti maupun konseli. Tahap rapport ini merupakan
tahap yang sangat penting, karena akan mengawali dari proses konseling
selanjutnya. Oleh karena itu peneliti membuka dengan pertanyaan netral
seperti bagaimana kondisi kesehatan konseli saat ini, dan seterusnya.
Selanjutnya peneliti berupaya agar subyek dapat lebih terbuka dalam
mengutarakan apa yang ia rasakan. Setelah subyek mulai terbuka maka pada
pertemuan ini di upayakan agar subyek mau mengungkapkan segala keluhan
atas permasalahannya.
Dalam membina hubungan baik dengan klien atau konseli, peneliti
memberikan contoh petikan dari percakapan dengan klien/konseli. Contoh
petikan tersebut adalah sebagai berikut :
Konselor
: Apa kabar nak ?
Konseli
: alhamdulillah baik pak. Bagaimana dengan kabar bapak ?
Konselor
: alhamdulillah baik juga nak, kamu sudah makan belum
nak ?
Konseli
: udah pak.
1.

Identifikasi Masalah
Tahap ini peneliti mulai mengidentifikasi adanya penyebab masalah

yang dihadapi oleh konseli. Sebelumnya, peneliti terlebih dahulu
menanyakan kondisi konseli hari ini, bagaimana pembelajarannya, dan
sudah siapkah untuk mengungkapkan masalahnya. Dari penjelasan yang
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diungkapkan oleh konseli, diperoleh bahwa konseli merasakan malas belajar,
mengerjakan PR selalu dikelas, kurangnya konsentrasi saat pelajaraan
sedang berlangsung, sering ngajak teman sebangku ngobrol saat belajar.
Contoh petikan dalam dialog konseling rebt dalam mengidentifikasi
masalah adalah sebagai berikut :
Konselor
Konseli
Konselor
Konseli

2.

: tidak apa-apa kamu cerikan saja dengan bapak, anggap saja
bapak ini kawan kamu.
: iya pak. Sejujurnya pak, saya kurang nyaman di dalam
kelas.
: apa yang membuat kamu kurang nyaman ?
: pelajarannya pak makin kesini pelajaran nya makin susah
pak, dan saya semakin malas untuk belajar pak, karena
pelajarannya semakin susah.

Merencanakan Tujuan Konseling
Selanjutnya peneliti membimbing konseli untuk mengungkapkan apa

yang menjadi harapan atau tujuan dari konseli dalam mengikuti kegiatan
konseling kali ini. Adapun yang menjadi tujuan konseling yang diharapkan
oleh konseli adalah merubah pola pikir peserta didik yang tadinya malas
belajar akan berubah menyenangi belajar dan mengtur waktu untuk belajar.
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami, peneliti memberi
contoh petikan dialog dalam merencanankan tujuan konseling
Konselor
Konseli
Konselor
Konseli

:oh iya. Tujuan bapak memanggil kamu adalah untuk
membantu kamu, boleh bapak ngobrol-ngobrol dengan kamu
?
: boleh pak.
: bapak boleh bertanya tidak sama kamu ?
: boleh pak. Tanya kan saja pak.(sambil tersenyum)
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3.

Mengajarkan Cara Berfikir Logis
Pada pertemuan kali ini diharapkan konseli mampu menerapkan cara

berfikir logis dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapinya. Oleh
karena itu pada awal-awal pertemuan peneliti kembali mengevaluasi
pertemuan sebelumnya bersama dengan konseli. Peneliti mengajarkan cara
berpikir logis dengan membandingkan pada contoh orang-orang yang bisa
sukses dengan segala kekurangan yang dia miliki atau orang terkenal dengan
maksud agar konseli dapat mengambil sisi positif dari masalah yang
dihadapi orang-orang tersebut.
Contoh petikan dialognya adalah sebagai berikut :
Konselor
Konseli
Konselor

Konseli
4.

: emm. Nak kewajiban seorang siswa pada saat disekolah
yaitu belajar, dan bagaimana kamu mau naik kelas kalau kamu
tidak mau belajar, apa kamu tidak mau naik kelas ?
: iya saya mau lah pak, saya tidak mau kalau saya tidak naik
kelas, apa
kata orang tua saya nanti kalau saya tidak naik kelas.
: itu kamu sudah tahu jawaban sebenarnya, kalau kamu mau
naik kelas berarti mau merubah cara belajar kamu, apa kamu
sudah
mencoba untuk merubah cara belajar kamu ?
: saya belum mencoba pak.

Pengakhiran
Tahap ini merupakan tahap terakhir proses konseling. Sebelum

memulai konseling peneliti menanyakan kabar konseli terlebih dahulu,
menanyakan bagaimana pelajarannya tadi. Memasuki kegiatan konseling
peneliti mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan konseli
apakah sudah membawa perubahan yang lebih baik pada diri konseli.
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Setelah mendengar pemaparan konseli bahwa sudah banyak perilaku konseli
yang berubah, peneliti mengajak konseli bersama-sama mendiskusikan
keyakinan-keyakinan irasional yang ada pada dirinya.
Contoh petikan dialog dalam tahap pengakhiran adalah sebagai berikut :
Konselor

Konseli

Konselor

Konseli
Konselor

Konseli
Konselor
Konseli
Konselor

: bapak juga senang kamu sudah benar-benar berubah, bapak
hanya ingin kamu selalu seperti ini, mempertahankan nilai
kamu yang bagus, belajar yang rajin, banyak-banyak
bertanya dan membaca.
: iya pak, saya sangat berterimaksih sama bapak, sudah
membantu saya, untuk perubahan saya ini, yang biasanya
saya tidak pernah mengerjakan pr, malas belajar, nilai saya
turun dan sekarang kebiasaan pakruk saya itu sudah saya
hilangkan pak.
: iya nak sama-sama, bapak juga senang kalau kamu bisa
berubah. Bapak juga bangga sama kamu, dengan perubahan
tambah bagus, guru-guru pun ikut senang dengan perubahan
kamu nak.
: iya pak saya juga ikut senang. Sekali lagi terimaksih ya pak
: iya nak, bapak juga sangat berterimakasih sama kamu nak,
kamu sudah mempercayai bapak untuk dapat membimbing
dan mendengarkan keluhanmu. Wali kelas dan guru BK
kamu akan selalu memantau perkembangan kamu.
: iya pak, terimakasih banyak pak.
: iya nak sama-sama
:wasalamualaikum..
: waalaikumsalam.

4) Pertemuan ke 4
Pada pertemuan ini peneliti akan memberikan gambaran singkat pada
saat peneliti memberikan treatment dengan konseli.
Nama

: konseli 3

Kelas

: VIII 2

Tgl pertemuan

: 06,10,16,22
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Waktu dan tempat

: Menysesuaikan dengan keaadan dan
persetujuan dari konseli.

1. Membina Hubungan Baik
Tahap ini adalah tahap awal sebelum memulai konseling. Pada
tahapan ini peneliti mengawali komunikasi dengan konseli, dimulai dengan
perkenalan dari diri peneliti maupun konseli. Tahap rapport ini merupakan
tahap yang sangat penting, karena akan mengawali dari proses konseling
selanjutnya. Oleh karena itu peneliti membuka dengan pertanyaan netral
seperti bagaimana kondisi kesehatan konseli saat ini, dan seterusnya.
Selanjutnya peneliti berupaya agar subyek dapat lebih terbuka dalam
mengutarakan apa yang ia rasakan. Setelah subyek mulai terbuka maka pada
pertemuan ini di upayakan agar subyek mau mengungkapkan segala keluhan
atas permasalahannya.
Dalam membina hubungan baik dengan klien atau konseli, peneliti
memberikan contoh petikan dari percakapan dengan klien/konseli. Contoh
petikan tersebut adalah sebagai berikut :
Konselor
: Apa kabar nak ?
Konseli
: alhamdulillah baik pak. Bagaimana dengan kabar bapak ?
Konselor
: alhamdulillah baik juga nak, kamu sudah makan belum
nak ?
Konseli
: udah pak.
1. Identifikasi Masalah
Tahap ini peneliti mulai mengidentifikasi adanya penyebab masalah
yang dihadapi oleh konseli. Sebelumnya, peneliti terlebih dahulu
menanyakan kondisi konseli hari ini, bagaimana pembelajarannya, dan
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sudah siapkah untuk mengungkapkan masalahnya. Dari penjelasan yang
diungkapkan oleh konseli, diperoleh bahwa konseli merasakan malas belajar,
mengerjakan PR selalu dikelas, kurangnya konsentrasi saat pelajaraan
sedang berlangsung, sering ngajak teman sebangku ngobrol saat belajar.
Contoh petikan dalam dialog konseling rebt dalam mengidentifikasi
masalah adalah sebagai berikut :
Konselor
Konseli
Konselor
Konseli

2.

: tidak apa-apa kamu cerikan saja dengan bapak, anggap saja
bapak ini kawan kamu.
: iya pak. Sejujurnya pak, saya kurang nyaman di dalam
kelas.
: apa yang membuat kamu kurang nyaman ?
: pelajarannya pak makin kesini pelajaran nya makin susah
pak, dan saya semakin malas untuk belajar pak, karena
pelajarannya semakin susah.

Merencanakan Tujuan Konseling
Selanjutnya peneliti membimbing konseli untuk mengungkapkan apa

yang menjadi harapan atau tujuan dari konseli dalam mengikuti kegiatan
konseling kali ini. Adapun yang menjadi tujuan konseling yang diharapkan
oleh konseli adalah merubah pola pikir peserta didik yang tadinya malas
belajar akan berubah menyenangi belajar dan mengtur waktu untuk belajar.
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami, peneliti memberi
contoh petikan dialog dalam merencanankan tujuan konseling
Konselor
Konseli
Konselor
Konseli

:oh iya. Tujuan bapak memanggil kamu adalah untuk
membantu kamu, boleh bapak ngobrol-ngobrol dengan kamu
?
: boleh pak.
: bapak boleh bertanya tidak sama kamu ?
: boleh pak. Tanya kan saja pak.(sambil tersenyum)
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3.

Mengajarkan Cara Berfikir Logis
Pada pertemuan kali ini diharapkan konseli mampu menerapkan cara

berfikir logis dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapinya. Oleh
karena itu pada awal-awal pertemuan peneliti kembali mengevaluasi
pertemuan sebelumnya bersama dengan konseli. Peneliti mengajarkan cara
berpikir logis dengan membandingkan pada contoh orang-orang yang bisa
sukses dengan segala kekurangan yang dia miliki atau orang terkenal dengan
maksud agar konseli dapat mengambil sisi positif dari masalah yang
dihadapi orang-orang tersebut.
Contoh petikan dialognya adalah sebagai berikut :
Konselor
Konseli
Konselor

Konseli
4.

: emm. Nak kewajiban seorang siswa pada saat disekolah
yaitu belajar, dan bagaimana kamu mau naik kelas kalau kamu
tidak mau belajar, apa kamu tidak mau naik kelas ?
: iya saya mau lah pak, saya tidak mau kalau saya tidak naik
kelas, apa
kata orang tua saya nanti kalau saya tidak naik kelas.
: itu kamu sudah tahu jawaban sebenarnya, kalau kamu mau
naik kelas berarti mau merubah cara belajar kamu, apa kamu
sudah
mencoba untuk merubah cara belajar kamu ?
: saya belum mencoba pak.

Pengakhiran
Tahap ini merupakan tahap terakhir proses konseling. Sebelum

memulai konseling peneliti menanyakan kabar konseli terlebih dahulu,
menanyakan bagaimana pelajarannya tadi. Memasuki kegiatan konseling
peneliti mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan konseli
apakah sudah membawa perubahan yang lebih baik pada diri konseli.
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Setelah mendengar pemaparan konseli bahwa sudah banyak perilaku konseli
yang berubah, peneliti mengajak konseli bersama-sama mendiskusikan
keyakinan-keyakinan irasional yang ada pada dirinya.
Contoh petikan dialog dalam tahap pengakhiran adalah sebagai berikut :
Konselor

Konseli

Konselor

Konseli
Konselor

Konseli
Konselor
Konseli
Konselor

: bapak juga senang kamu sudah benar-benar berubah, bapak
hanya ingin kamu selalu seperti ini, mempertahankan nilai
kamu yang bagus, belajar yang rajin, banyak-banyak
bertanya dan membaca.
: iya pak, saya sangat berterimaksih sama bapak, sudah
membantu saya, untuk perubahan saya ini, yang biasanya
saya tidak pernah mengerjakan pr, malas belajar, nilai saya
turun dan sekarang kebiasaan pakruk saya itu sudah saya
hilangkan pak.
: iya nak sama-sama, bapak juga senang kalau kamu bisa
berubah. Bapak juga bangga sama kamu, dengan perubahan
tambah bagus, guru-guru pun ikut senang dengan perubahan
kamu nak.
: iya pak saya juga ikut senang. Sekali lagi terimaksih ya pak
: iya nak, bapak juga sangat berterimakasih sama kamu nak,
kamu sudah mempercayai bapak untuk dapat membimbing
dan mendengarkan keluhanmu. Wali kelas dan guru BK
kamu akan selalu memantau perkembangan kamu.
: iya pak, terimakasih banyak pak.
: iya nak sama-sama
:wasalamualaikum..
: waalaikumsalam.

5) Pertemuan ke 5
Pada pertemuan ini peneliti akan memberikan gambaran singkat pada
saat peneliti memberikan treatment dengan konseli.
Nama

: konseli 4

Kelas

: VIII 2

Tgl pertemuan

: 07,03,17,23
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Waktu dan tempat

: Menysesuaikan dengan keaadan dan
persetujuan dari konseli.

1. Membina Hubungan Baik
Tahap ini adalah tahap awal sebelum memulai konseling. Pada
tahapan ini peneliti mengawali komunikasi dengan konseli, dimulai dengan
perkenalan dari diri peneliti maupun konseli. Tahap rapport ini merupakan
tahap yang sangat penting, karena akan mengawali dari proses konseling
selanjutnya. Oleh karena itu peneliti membuka dengan pertanyaan netral
seperti bagaimana kondisi kesehatan konseli saat ini, dan seterusnya.
Selanjutnya peneliti berupaya agar subyek dapat lebih terbuka dalam
mengutarakan apa yang ia rasakan. Setelah subyek mulai terbuka maka pada
pertemuan ini di upayakan agar subyek mau mengungkapkan segala keluhan
atas permasalahannya.
Dalam membina hubungan baik dengan klien atau konseli, peneliti
memberikan contoh petikan dari percakapan dengan klien/konseli. Contoh
petikan tersebut adalah sebagai berikut :
Konselor
: Apa kabar nak ?
Konseli
: alhamdulillah baik pak. Bagaimana dengan kabar bapak ?
Konselor
: alhamdulillah baik juga nak, kamu sudah makan belum
nak ?
Konseli
: udah pak.
1.

Identifikasi Masalah
Tahap ini peneliti mulai mengidentifikasi adanya penyebab masalah

yang dihadapi oleh konseli. Sebelumnya, peneliti terlebih dahulu
menanyakan kondisi konseli hari ini, bagaimana pembelajarannya, dan
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sudah siapkah untuk mengungkapkan masalahnya. Dari penjelasan yang
diungkapkan oleh konseli, diperoleh bahwa konseli merasakan malas belajar,
mengerjakan PR selalu dikelas, kurangnya konsentrasi saat pelajaraan
sedang berlangsung, sering ngajak teman sebangku ngobrol saat belajar.
Contoh petikan dalam dialog konseling rebt dalam mengidentifikasi
masalah adalah sebagai berikut :
Konselor
Konseli
Konselor
Konseli

2.

: tidak apa-apa kamu cerikan saja dengan bapak, anggap saja
bapak ini kawan kamu.
: iya pak. Sejujurnya pak, saya kurang nyaman di dalam
kelas.
: apa yang membuat kamu kurang nyaman ?
: pelajarannya pak makin kesini pelajaran nya makin susah
pak, dan saya semakin malas untuk belajar pak, karena
pelajarannya semakin susah.

Merencanakan Tujuan Konseling
Selanjutnya peneliti membimbing konseli untuk mengungkapkan apa

yang menjadi harapan atau tujuan dari konseli dalam mengikuti kegiatan
konseling kali ini. Adapun yang menjadi tujuan konseling yang diharapkan
oleh konseli adalah merubah pola pikir peserta didik yang tadinya malas
belajar akan berubah menyenangi belajar dan mengtur waktu untuk belajar.
Untuk memudahkan pembaca dalam memahami, peneliti memberi
contoh petikan dialog dalam merencanankan tujuan konseling
Konselor
Konseli
Konselor
Konseli

:oh iya. Tujuan bapak memanggil kamu adalah untuk
membantu kamu, boleh bapak ngobrol-ngobrol dengan kamu
?
: boleh pak.
: bapak boleh bertanya tidak sama kamu ?
: boleh pak. Tanya kan saja pak.(sambil tersenyum)
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3.

Mengajarkan Cara Berfikir Logis
Pada pertemuan kali ini diharapkan konseli mampu menerapkan cara

berfikir logis dalam menyikapi setiap masalah yang dihadapinya. Oleh
karena itu pada awal-awal pertemuan peneliti kembali mengevaluasi
pertemuan sebelumnya bersama dengan konseli. Peneliti mengajarkan cara
berpikir logis dengan membandingkan pada contoh orang-orang yang bisa
sukses dengan segala kekurangan yang dia miliki atau orang terkenal dengan
maksud agar konseli dapat mengambil sisi positif dari masalah yang
dihadapi orang-orang tersebut.
Contoh petikan dialognya adalah sebagai berikut :
Konselor
Konseli
Konselor

Konseli
4.

: emm. Nak kewajiban seorang siswa pada saat disekolah
yaitu belajar, dan bagaimana kamu mau naik kelas kalau kamu
tidak mau belajar, apa kamu tidak mau naik kelas ?
: iya saya mau lah pak, saya tidak mau kalau saya tidak naik
kelas, apa
kata orang tua saya nanti kalau saya tidak naik kelas.
: itu kamu sudah tahu jawaban sebenarnya, kalau kamu mau
naik kelas berarti mau merubah cara belajar kamu, apa kamu
sudah
mencoba untuk merubah cara belajar kamu ?
: saya belum mencoba pak.

Pengakhiran
Tahap ini merupakan tahap terakhir proses konseling. Sebelum

memulai konseling peneliti menanyakan kabar konseli terlebih dahulu,
menanyakan bagaimana pelajarannya tadi. Memasuki kegiatan konseling
peneliti mengevaluasi kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan konseli
apakah sudah membawa perubahan yang lebih baik pada diri konseli.
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Setelah mendengar pemaparan konseli bahwa sudah banyak perilaku konseli
yang berubah, peneliti mengajak konseli bersama-sama mendiskusikan
keyakinan-keyakinan irasional yang ada pada dirinya.
Contoh petikan dialog dalam tahap pengakhiran adalah sebagai berikut :
Konselor

Konseli

Konselor

Konseli
Konselor

Konseli
Konselor
Konseli
Konselor

: bapak juga senang kamu sudah benar-benar berubah, bapak
hanya ingin kamu selalu seperti ini, mempertahankan nilai
kamu yang bagus, belajar yang rajin, banyak-banyak
bertanya dan membaca.
: iya pak, saya sangat berterimaksih sama bapak, sudah
membantu saya, untuk perubahan saya ini, yang biasanya
saya tidak pernah mengerjakan pr, malas belajar, nilai saya
turun dan sekarang kebiasaan pakruk saya itu sudah saya
hilangkan pak.
: iya nak sama-sama, bapak juga senang kalau kamu bisa
berubah. Bapak juga bangga sama kamu, dengan perubahan
tambah bagus, guru-guru pun ikut senang dengan perubahan
kamu nak.
: iya pak saya juga ikut senang. Sekali lagi terimaksih ya pak
: iya nak, bapak juga sangat berterimakasih sama kamu nak,
kamu sudah mempercayai bapak untuk dapat membimbing
dan mendengarkan keluhanmu. Wali kelas dan guru BK
kamu akan selalu memantau perkembangan kamu.
: iya pak, terimakasih banyak pak.
: iya nak sama-sama
:wasalamualaikum..
: waalaikumsalam.

6) Pertemuan Ke 6
Hari/Tanggal

: Senin, 27 Maret 2017

Waktu

: 09.00-09.45 WIB

Tempat

: Ruang Kelas VIII 2

Posttest dengan menggunakan instrument/angket motivasi belajar
untuk mengetahui tingkat motivasi belajar sesudah di berikan treatment atau
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layanan konseling individu pendekatan rational emotive behavior therapy
dalam meningkatkan motivasi belajar.
Pada pertemuan ini peserta didik dan konselor (peneliti) secara
bersama-sama saling menuliskan harapan kepada konselor (peneliti) dan
diakhiri dengan salam dan doa.
C. Hasil Posttest Motivasi Belajar Peserta Didik
Untuk melihat perubahan pada peserta didik terkait layanan konseling
indiividu

dengan pendekatan

rational

emotive behavior therapy

untuk

meningkatkan motivasi belajar. Berdasarkan hasil posttest kelompok eksperimen
pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tabel 6
Hasil Posttest Peserta Didik Kelas VIII 2
Peserta didik
Hasil Posttest
Kategori
Konseli 1
153
Sangat Tinggi
Konseli 2
132
Tinggi
Konseli 3
128
Tinggi
Konseli 4
130
Tinggi
Konseli 5
149
Tinggi
Konseli 6
143
Tinggi
Konseli 7
144
Tinggi
Konseli 8
137
Tinggi
Konseli 9
122
Tinggi
Konseli 10
129
Tinggi
Konseli 11
140
Tinggi
Konseli 12
142
Tinggi
Konseli 13
150
Sangat Tinggi
Konseli 14
139
Tinggi
Konseli 15
130
Tinggi
Konseli 16
161
Sangat tinggi
Konseli 17
132
Tinggi
Konseli 18
140
Tinggi
Konseli 19
137
Tinggi
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No
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Peserta didik
Konseli 20
Konseli 21
Konseli 22
Konseli 23
Konseli 24
Konseli 25
Konseli 26
Konseli 27
Konseli 28
Konseli 29
N = 29
Mean / Rata-rata

Hasil Posttest
151
145
140
126
133
130
135
123
140
127
∑ 3988
137.51

Kategori
Sangat tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi

Keterangan :
N= jumlah peserta didik kelas VIII 2
∑= jumlah skor hasil posttest

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ada 4 peserta didik
yang telah di berikan perlakuan layanan konseling individu dengan
pendekatan rational emotive behavior therapy mengalami peningkatan. Hasil
dapat diamati dari kriteria memiliki kategori motivasi belajar rendah, sedang,
tinggi dalam, yaitu tidak terdapat peserta didik dengan kategori rendah, 4
peserta didik dengan kategori sangat tinggi, 25 peserta didik dengan kategori
tinggi. Hasil peningkatan dapat dilihat dalam tebel dibawah ini :
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No

Tabel 7
Hasil peningkatan sampel setelah diberi treatment
Nama
Hasil pretest
Hasil posttest
peningkatan

1

Konseli 1

2

60

89

149

Konseli 2

60

142

82

3

Konseli 3

52

137

85

4

Konseli 4

65

135

70

Berdasarkan tabel diatas, 4 konseli ini adalah peserta didik yang
memiliki hasil pretest rendah dibandingkan peserta didik yang lain, kemudian
4 konseli ini diberikan tritment.Dan hasilnya terlihat dalam tabel diatas bahwa
hasil postets mereka mengalami peningkatkan.
D. Analisis Hasil Penelitian
1. Konseling individu dengan pendekatan rational emotive behavior
therapy untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas
VIII di SMP Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017
Pengujian layanan konseling individu pendekatan rational emotive
behavior therapy untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas
VIII 2 SMP Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 dilakukan
dengan teknik uji perbedaan t-test. Hipotesis penelitian yang diuji berbunyi:
konseling individu pendekatan rational emotive behavior therapy efektif
untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VIII 2 SMP Negeri 2
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Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017. Hasil pengolahan data tersaji
pada tabel dibawah ini :
Tabel 8
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval

Mean

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

of the Difference
Lower

Upper

t

-92.54907

-55.95093 -12.913

df Sig. (2-tailed)

P pretest –
a posttest
ir

-7.42500E1

11.50000

5.75000

3

.001

1

Berdasarkan tabel tersebut, berdasarkan hasil perhitungan pengujian diperoleh
thitung -12.913 pada derajat kebebasan (df) 3 kemudian dibandingkan dengan ttabel 0,05
= 2.776, maka thitung ≥ ttabel (-12.913 ≥2.776) atau nilai sign.(2-tailed) lebih kecil dari
nilai kritik 0,005 (0.001 ≤ 0,005), ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha
diterima.Dengan nilai Pvalue=0,001 dengan angka probabilitas α=0,05 jadi
Pvalue=0,001 < 0,05 artinya perbedaan antara nilai pretest dan posttest adalah
signifikan, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara skor motivasi belajar
sebelum dan sesudah diberikan treatment dengan kata lain Ha diterima yang artinya
reinforcement positive dapat digunakan untuk meningkatkan disiplin belajar peserta
didik kelas VIII 2 SMP Negeri 2 Bandar Lampung.
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E. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya, penggunaan alat
pengumpulan data berupa angket (kuesioner) memang efektif, tetapi tidak
menjamin peserta didik yang memperoleh skor tinggi memiliki motivasi belajar
tinnggi, skor sedang meminliki motivasi belajar sedang dan skor rendah memiliki
motivasi belajar yang rendah, karena ada kemungkinan peserta didik menjawab
pernyataan tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakanOleh karena itu ada
baiknya selain menggunakan angket sebagai alat pengumpul data, peneliti juga
melakukan observasi terhadap pihak-pihak yang terkait sehingga data yang
diperoleh dapat akurat.
Kaitannya dengan proses penelitian, selama pelaksanaan layanan konseling
individu berlangsung peserta didik awalnya masih terlihat kaku dan ragu-ragu
dalam mengemukakan pendapatnya, meskipun sebelumnya mereka sudah
mendapat penjelasan mengenai bimbingan konseling secara klasikal. Selain itu
intensitas pertemuan antara peneliti dengan peserta didik hanya pada saat
pemberian layanan konseling saja maka peneliti kurang dapat memantau
perkembangan peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar. Kemudian
kurangnya waktu dalam melakukan penelitian sehingga hasilnya masih kurang
memuaskan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa, data membuktikan bahwa
efektivitas konseling individu dengan pendekatan rational emotive behavior
therapy dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VIII 2 di
SMP Negeri 2 Bandar Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut:
Efektivitas konseling individu dengan pendekatan rational emotive
behavior therapy efektif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik
kelas VIII 2 di SMP Negeri 2 Bandar Lampung dan penelitian ini menjawab
atas hipotesis tersebut.
Tingkat motivasi belajar peserta didik dapat dilihat dari hasil pretest
yang menunjukkan rata-rata scor sebesar 120,20. Setelah mendapatkan
treatment menggunakan konseling individu dengan pendekatan rational
emotive behavior therapy, tingkat motivasi belajar peserta didik mengalami
peningkatan. Hasil posttest menunjukkan rata-rata scor peningkatan sebesar
137,51.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa layanan konseling
individu dengan pendekatan rational emotive behavior therapy efektif untuk
meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas VIII 2 di SMP Negeri 2
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Bandar Lampung. Karena peneliti sudah melihat adanya peningkatan pada
hasil posttest, dan peneliti juga melihat adanya perubahan seperti keaktifan
peserta didik dalam proses belajar, dan tingkah laku positif yang di tunjukkan
kepada guru, teman-teman dan lingkungan mereka.
B. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti memberikan saran-saran
kepada beberapa pihak yaitu:
1. Guru bimbingan dan konseling agar dapat memprogramkan dan
melaksanakan konseling individu dengan pendekatan rational emotive
behavior therapy untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik.
2. Peserta didik perlu meningkatkan motivasi belajar sehingga dapat
menunjang keberhasilan proses KBM.
3. Kepada penelti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian
mengenai motivasi belajar hendaknya dapat bekerjasama dengan pihak
lain seperti wali kelas atau mata pelajaran dan guru BK, serta sebelum
diadakannya

layanan

konseling

individu

diharapkan

memberikan layanan penunjang seperti ,bimbingan

dapat

individu, dan

bimbingan belajar agar dapat memahami masalah motivasi belajar
peserta didik lebih mendalam, sehingga lebih mudah untuk
menentukan langkah-langkah dalam membimbing peserta didik dalam
menyelesaikan permasalahannya.
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Instrument BK
ANGKET

Materi :

NAMA :
MOTIVASI BELAJAR
KELAS :

No
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pernyataan Negatif (-)
Saya ragu dengan kemampuan yang saya miliki dalam
memahami penjelasan guru.
Saya merasa tidak mampu menyelsaikan setiap tuga mata
pelajaran yang diberikan
Saya kurang memperhatikan pelajaran yang saya tidak
senangi
Saya malas bertanya pada guru kalau ada pelajaran yang
tidak saya mengerti
Saya lebih suka pergi ke kantin sekolah dari pada pergi ke
perpustakaan.
Saya menghindari pelejaran yang saya anggap sulit.
Saya merasa putus asa bila menghadapi kesulitan dalam
mempelajari mata pelajaran.
Sebagian besar waktu saya habiskan untuk bermain dan
nonton TV.
Saya menghabiskan sebagian besar waktu berlajar untuk
bergosip dengan teman.
Saya merasa tidak mampu dalam menghadapi pelajaran
yang sulit.
Saya lebih suka nonton TV di banding belajar.
Saya merasa tidak mampu menyelsaikan setiap tugas mata
pelajaran yang diberikan.
Saya tidak memiliki jadwal belajar dirumah.
Meskipun saya telah merencanakan untuk belajar sesuai
jadwal belajar, saya tetap malas untuk belajar.
Bila saya ditegur oleh guru saya akan menghiraukannya.
Bila saya gagalmenyelsaikan tugas dari guru, saya akan
mengabaikan tugas tersebut dan akan mengerjakan tugas
tersebut.
Ketika saya tidak mengerti tentang apa yang dijelaskan oleh
guru didepan, saya tidak akan bertanya.
Ketikan saya mendapat krtikan dari teman, saya merasa
putus asa.

SS S

CS KS TS
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Penilaian Positif (+)

Skor

Jawaban

5
4
3
2
1

Sangat sesuai
Sesuai
Cukupsesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai
penilaian Negatif (-)

Skor

Jawaban

1
2
3
4
5

Sangat sesuai
Sesuai
Cukupsesuai
Kurang sesuai
Tidak sesuai

JUMLAHSKOR
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Instrumen BK
Materi :

NAMA :

ANGKET
MOTIVASI BELAJAR

KELAS :

Petunjuk :
Angket ini berisi 36 item pernyataan tentang motivasi belajar. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan
tersebut. Kemudian, berikanlah jawaban dengan memberi tanda ceklist pada salah satu jawaban yang
paling sesuai dengan persetujuan anda, dengan pilihan jawaban sebagai berikut :
SS
: Sangat Sesuai
S
: Sesuai
CS
: Cukup Sesuai
KS
: Kurang Sesuai
TS
: Tidak sesuai
Jawaban anda tidak menuntut jawaban benar atau salahdan tidak berhubungan dengan
penentuuan kelulusan atau hal lain yang merugikan anda di sekolah ini. Kesungguhan dan kejujuran anda
dalam menjawab merupakan bantuan yang amat berguna. Karena itu anda menjawab semua soal yang
tersedia.
SKOR
NO

PERNYATAAN
SS
Pernyataan posotif (+)

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

Saya rajin kesekolah terutama mata pelajaran yang saya sukai.
Saya senang mencari informasi yang berhubungan dengan
pelajaran, karena bisa memperkaya ilmu kita.
Saya suka mengunjungi perpustakaan sekolah untuk membaca
buku pelajaran.
Saya hadir tepat waktu ketika belajar mata pelajaran yang saya
anggap gampang.
Bila menghadapi kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran,
saya berusaha mencari alternatif pemecahannya.
Saya memandang bahwa hasil belajar yang saya dapatkan adalah
kemampuan kita sendiri.
Saya telah membuat jadwal kegiatan dirumah, sehingga saya
mengetahui kapan saya harus belajar.
Saya menghaiskan banyak waktu untuk kegiatan
ekstrakurikuleryang terkait dengan pelajaran disekolah.
Ketika ada pelajaran yang kurang saya pahami, saya bertanya pada
orang yang lebih mengerti.
Saya mengisi waktu luang dengan cara mengulangi pelakaran
disekolah
Jadwal belajar yang telah saya buat akan ku ikuti dengan perasaan
senang.
Saya telah merencanakan kegiatan belajaar setiap hari.
Saya yakin bisa memahami setiap pelajaran yang diajarkan oleh
guru.

S

CS

KS

TS
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14.
15.
16.
17.
18.

Saya percaya bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh
guru
Mesikipun saya tahu bahwa resiko kegagalan itu ada, saya tidak
takut memperjuangkan cita-cita saya
Meskipun saya tahu tidak akan mendaapat prestasi yang baik, saya
akan tetap berusaha dan belajar.
Bila ada PR yang diberikan oleh guru, Saya tidak akan menunda
mengerjakannya.
Jika seseorang menghambat aktivitas belajar saya, maka saya akan
mencari alternative untuk mengatasi hambatan itu..

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

PRETEST

120.2069

29

26.69053

4.95631

POSTTEST

137.5172

29

9.54546

1.77255

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the

Mean
Pair

PRETEST -

-

1

POSTTEST

17.3103

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

28.87671

Difference
Lower

5.36227 -28.29446

Upper

-6.32623 -3.228

4

Paired Samples Correlations
N
Pair 1

PRETEST & POSTTEST

Correlation
29

-.060

Sig. (2t

Sig.
.759

df

tailed)
28

.003
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