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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu masalah yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah 

masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak 

kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Pentingnya 

peranan motivasi dalam pembelajaran perlu dipahami oleh pendidikan agar 

dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan terhadap siswa. 

Motivasi merupakan suatu dorongan, baik diakibatkan faktor dari dalam 

maupun faktor dari luar siswa dalam bentuk aktivis nyata untuk mencapai 

tujuan tertentu guna memenuhi suatu kebutuhan yang berhubungan dengan 

kebutuhan untuk pembelajaran. 

Setiap orang memiliki cita-cita yang berbeda, antara satu individu 

dengan individu yang lain belum tentu memiliki cita-cita atau harapan hidup 

dan tujuan hidup yang sama. Salah satu faktor yang berperan dalam 

mewujudkan cita-cita adalah motivasi dalam berprestasi. Motivasi dapat 

berpengaruh terhadap keseluruhan perilaku yang ditampilkan oleh seseorang. 

Seperti fungsi pendidikan dalam mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam upaya mencerdaskan bangsa di 

harapkan dapat meningkatkan kualitas manusia yang pada dasarnya dapat 

diwujudkan dalam kegiatan termasuk proses belajar mengajar di sekolah. 
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alam kehidupan organisasional, kebutuhan untuk berhasil biasanya tercermin 

dalam dorongan untuk meraih kemajuan dan mencapai prestasi sesuai dengan 

standar yang di tetapkan. 

Hakikatnya pendidikan memiliki fungsi untuk membentuk sikap dan 

orientasi siswa terhadap belajar, menanamkan sikap positif, dan 

mengembangkan ketrampilan belajar yang efektif. Keberhasilan siswa dalam 

pendidikan dipengaruhi oleh motivasi belajar yang dimiliki siswa. Motivasi 

belajar sebagai daya dorong yang dapat mengantarkan seseorang untuk 

mencapai keberhasilannya, yaitu untuk selalu berusaha mencapai apa yang 

diinginkan, walaupun terkadang tidak lepas dari hambatan dan kesulitan 

dalam meraihnya. Motivasi belajar yang dimiliki seseorang dapat menurun 

dan dapat mengalami peningkatan tergantung pada faktor yang 

mempengaruhinya. Motivasi belajar yang dimiliki seseorang idealnya selalu 

mengalami kemajuan agar mempercepat tercapainya hal yang diinginkan. Hal 

ini yang masih jarang dimiliki oleh generasi muda. 

Motivasi berawal dari kata “motif” yang dapat diartikan sebagai 

“daya penggerak yang telah menjadi aktif”. Motif menjadi aktif pada saat-saat 

tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/ 

mendesak (Sardiman, 2005: 73). Menurut Santrock dalam Mardianto (2012: 

186), Motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan 

perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh 

energi, terarah dan bertahan lama. Mardianto, memberikan tiga kata kunci 

yang dapat diambil dari pengertian psikologi, yakni: 1) dalam motivasi 
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terdapat dorongan yang menjadikan seseorang mengambil tindakan atau tidak 

mengambil tindakan, 2) dalam motivasi terdapat satu pertimbangan apakah 

harus memprioritaskan tindakan alternatif, baik itu tindakan A atau tindakan 

B, 3) dalam motivasi terdapat lingkungan yang memberi atau menjadi sumber 

masukan atau pertimbangan seseorang untuk melakukan tindakan pertama 

atau kedua. 

Menurut Skinner, dikutip Syah (1999: 89), Belajar adalah suatu 

adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. 

Menurut Abdillah (dalam Aunurrahman, 2010: 35) menyimpulkan bahwa 

belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam 

perubahan tingkah laku baik melalui latihan dan pengalaman yang 

menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk 

memperoleh tujuan tertentu. 

 

Kejadian di SMK PGRI 1 Mejobo Kudus khususnya pada kelas XI 

BDP menunjukan bahwa ada siswa yang memiliki motivasi belajar yang 

rendah. Berdasarkan hasil observasi dan pengisian hasil motivasi belajar 

diperoleh 6 siswa yang memiliki motivasi belajar yang Rendah. 

Dari pengamatan terhadap siswa kelas X BDP SMK PGRI 1 Mejobo 

Kudus diperoleh data bahwa terdapat gejala siswa yang motivasi belajarnya 

rendah. Hal ini terlihat pada sikap perilaku siswa seperti: 1)  Siswa Kurang 

tekun menghadapi tugas, 2) Kurang ulet menghadapi kesulitan, 3) Tidak mau 

berusaha untuk berprestasi, 4) Tidak Senang, kurang rajin belajar dan tidak 

semangat, 5) Kurang Senang mencari dan memecahkan soal-soal, 6) Tidak 

tertarik kepada guru, 7) Tidak tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, 8) 

Kurangnya keinginan untuk berhasil, 9) Tidak ada harapan dan cita-cita 

dimasa depan, 10) Tidak adanya kegiatan menarik dalam belajar. 
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Dari hasil wawancara, Guru BK sudah memberikan layanan terhadap 

siswanya, tetapi hasilnya belum maksimal. Maka dari itu peneliti akan 

memberikan layanan bimbingan secara intensif terhadap siswa agar hasilnya 

lebih maksimal. 

Pemakaian layanan bimbingan kelompok teknik simulasi dapat 

membangkitkan keinginan dan minat siswa dalam belajar. Membangkitkan 

motivasi belajar, dan bahkan memberikan pengaruh besar bagi siswa. Selain 

dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, pemakaian layanan bimbingan 

kelompok teknik simulasi juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap 

pembelajaran. 

Menurut Hurlock (1978) tugas perkembangan yaitu belajar 

menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-

cita yang tinggi, mencari identitas diri dan pada usia kematangannya mulai 

belajar memantapkan identitas diri. 

Rendahnya motivasi belajar siswa tersebut merupakan masalah bagi 

siswa. Masalah yang timbul dari diri siswa sendiri maupun dari luar. Keadaan 

semacam itu perlu dilakukan upaya untuk mendorong siswa dalam memenuhi 

tugas perkembangannya. Untuk itu peneliti perlu memberikan bantuan yang 

dapat dilakukan dengan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik simulasi.   

Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan 

dalam suasana kelompok. Menurut Gazda (1978) mengemukakan bahwa 

bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada 
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sekelompok siswa untuk membantu mereka  menyusun sencana dan keputusan 

yang tepat. Gazda juga menyebutkan bahwa bimbingan kelompok 

diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal , 

vokasional, dan sosial. 

Teknik simulasi dapat digunakan untuk mengatasi tentang motivasi 

belajar. Menurut Hamalik (2005: 196) teknik simulasi dapat digunakan dalam 

semua system pengajaran, latihan dalam bentuk simulasi, pada dasarnya 

berlatih melaksanakan tugas-tugas yang akan dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. Model permainan simulasi digunakan untuk membantu siswa 

mempelajari dan menganalisis dunia nyata secara aktif. Dengan teknik 

permainan simulasi ini siswa dipaksa aktif, berfikir dan terlibat dalam situasi 

persoalan yang akan dipecahkan. Permasalahan yang dihadirkan  adalah 

peristiwa yang terjadi sehari-hari di dalam kehidupan. 

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah 

permasalahan yang dihadapi siswa saat ini sangat menganggu kegiatan belajar 

siswa, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “ 

Meningkatkan Motivasi Belajar Melalui Bimbingan Kelompok Teknik 

Simulasi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan latar belakang di atas penulis 

membuat rumusan masalah sebagai berikut:  
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1.2.1 Bagaimana penerapan layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi 

dalam peningkatan motivasi Belajar pada siswa kelas X BDP di SMK PGRI 

1 Mejobo Kudus Tahun Ajaran 2018/2019? 

1.2.2 Apakah layanan bimbingan kelompok dengan teknik semulasi dapat 

meningkatakan motivasi belajar siswa kelas X BDP SMK PGRI 1 Mejobo 

Kudus Tahun Ajaran 2018/2019? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mendeskripsikan pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

simulasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X BDP di SMK 

PGRI 1 Mejobo Kudus tahun 2018/2019 

1.3.2 Di perolehnya peningkatan motivasi belajar melalui bimbingan kelompok 

teknik simulasi pada siswa kelas X BDP di SMK PGRI 1 Mejobo Kudus 

tahun 2018/2019 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan konstribusi 

terhadap teori layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai acuan 

dan bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dalam mendukung 

serta mengembangkan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 
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2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan hasil penelitian 

sebagai panduan atau pedoman untuk memberiakan layanan kepada 

siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah dengan memberikan 

layanan bimbingan kelompok. 

3. Bagi Siswa  

Siswa mampu meningkatkan prestasi belajar dan  menambah 

wawasan yang lebih mengenai kepemimpinan secara mendalam, dengan 

itu siswa dapat memiliki keterampilan kepemimpinan yang dapat 

bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga dapat berguna di lingkungan 

sosialnya. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh pengalaman praktik dalam memberikan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi dalam 

meningkatkan prestasi belajar dan pengalamam dalam pelaksanaan 

layanan-layanan bimbingan dan konseling khususnya layanan bimbingan 

kelompok. 

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana belajar untuk 

mempraktikkan teori-teori bimbingan dan konseling khususnya layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Meningkatkan Motivasi Belajar Melalui 

Bimbingan Kelompok Teknik Simulasi pada siswa kelas X BDP di SMK 

PGRI 1 Mejobo Kudus tahun 2018/2019”. Maka peneliti hanya menjelaskan 

cara memberikan bantuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi bagi siswa kelas X BDP 

SMK PGRI 1 Mejobo Kudus 2018/2019. 

1.6 Definisi Oprasional 

Definisi oprasional merupakan instrument research yang digunakan 

oleh peneliti untuk menjelaskan oprasionalitas sesuatu hal dalam memperoleh 

data yang dibutuhkan oleh peneliti. Sesuai dengan judul peneliti yaitu 

“Meningkatkan Motivasi Belajar Melalui Bimbingan Kelompok Teknik 

Simulasi”. Maka peneliti menjelaskan operasionalitas penelitian ini yaitu 

motivasi belajar, bimbingan kelompok, dan simulasi, secara padat dan jelas 

agar arah penelitian ini lebih mudah untuk dipahami. Adapun penjelasannya 

motivasi belajar, bimbingan kelompok, dan Simulasi dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1.6.1 Motivasi Belajar  

Motivasi Belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami 

perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan 

psikologis siswa. Motivasi belajar dapat ditingkatkan melalui layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik simulasi. 
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1.6.2 Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Simulasi 

Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan yang 

diberikan pada individu atau kelompok untuk mencegah timbulnya masalah 

dalam mengembangkan potensi dan mencapai tugas perkembangan dengan 

memperhatikan dinamika kelompok. Sedangkan teknik simulasi sebuah 

permainan untuk merefleksikan situasi yang terdapat dalam kehidupan yang 

sebenarnya atau sebuah pengalaman belajar dengan cara pura-pura. 

Melalui layanan ini dapat meningkatkan potensi siswa dalam saling 

pendapat dan bermain memperagakan secara pura-pura sehingga bimbingan 

kelompok dengan teknik simulasi sangat efektif untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa. Proses pelaksanaan terjadi dari empat tahap, yaitu: 1) tahap 

pembentukan; 2) tahap peralihan; 3) tahap kegitan; 4) tahap pengakhiran. 

Dalam penelitian ini layanan bimbingan kelompok dengan teknik simulasi 

dilaksanakan selama 2 siklus, masing-masing siklus dilakukan 3 kali 

pertemuan sampai ada peningkatan motivasi belajar siswa. 

 

 


