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ABSTRAK 

 

Mila Indrawati, (2019):  Efektivitas Teknik Ice Breaking dalam Layanan 

Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan 

Konsentrasi Belajar Siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Tambang 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas teknik ice breaking 

dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa di 

SMA Negeri 1 Tambang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif Jenis 

Pre-Experimental design, dengan bentuk desain one group pretest - posttest 

design. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Tambang yang berjumlah 206 siswa. Pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling yang berjumlah sebanyak 10 orang 

siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, observasi dan 

dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 

ini adalah menggunakan rumus T-test. Berdasarkan hasil penelitian sebelum 

berikan layanan bimbingan kelompok dengan teknik ice breaking perolehan rata-

rata skor pretest sebesar 50.6 sedangkan rata-rata skor posttest sesudah diberikan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik ice breaking mengalami kenaikan 

sebesar 76.9. Kemudian dari hasil T-test menggunakan program SPSS versi 16.0, 

hasil penelitian menunjukkan bahwa thitung > ttabel (18.696 > 2.26), dimana thitung 

dibandingkan dengan ttabel pada taraf signifikan 5% maka H0 ditolak dan Ha 

diterima, sehingga dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa teknik ice 

breaking dalam layanan bimbingan kelompok efektif untuk meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa.  

 

Kata Kunci:  Teknik Ice Breaking, Bimbingan Kelompok, Konsentrasi Belajar  
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ABSTRACT 

 

 

Mila Indrawati, (2019): The Effectiveness of Ice Breaking Ice Technique on 

Group Guidance Service in Increasing Student 

Learning Concentration at State Senior High 

School 1 Tambang 

 

This research aimed at knowing the effectiveness of Ice Breaking 

technique on Group Guidance service in increasing student learning concentration 

at State Senior High School 1 Tambang.  It was Quantitative research.  It was Pre-

Experimental research with One Group Pretest and Posttest design.  All the 

eleventh-grade students that were 206 students were the population of this 

research.  Purposive Sampling technique was used in this research.  The samples 

of this research were 10 students.  The techniques of collecting the data were 

questionnaire, observation, and documentation.  The technique of testing the 

hypothesis was t test. Based on the research findings, before being given Group 

Guidance service with Ice Breaking technique, the pretest mean score was 50.6. 

After being given Group Guidance service with Ice Breaking technique, the 

posttest mean score was 76.9.  Based on t test result that SPSS version 16.0 for 

windows was used, it showed that tobserved was higher that ttable (18.696>2.26), 

tobserved was compared with ttable at 5% significant level. So, H0 was rejected and Ha 

was accepted.  Therefore, it could be concluded that Ice Breaking technique in 

Group Guidance service was effective to increase student learning concentration. 

 

Keywords: Ice Breaking Technique, Group Guidance, Learning 

Concentration 
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 ملّخص

(: فعالية تقنية كسر الجمود في الخدمة الجماعية لترقية ٩١٠٢ميال إندراواتي، )
 ٠ترّكز التالميذ في التعلم بالمدرسة الثانوية الحكومية 

 تمبنج 

 

يف اخلدمة اجلماعية  اجلمودفعالية تقنية كسر إن هذا البحث يهدف إىل معرفة 
. وهذا البحث حبث  متبنج ١لرتقية ترّكز التالميذ يف التعلم بادلدرسة الثانوية احلكومية 

كمي بنوع تصميم التجربة القبلية، وتصميم اجملموعة لالختبار القبلي والبعدي. ورلتمعه 
 .تلميذا ٢٠٢بعدد  متبنج ١ع تالميذ الفصل احلادي عشر بادلدرسة الثانوية احلكومية مجي

تلميذا. وتقنية مجع البيانات هي  ١٠وتقنية تعيني العينات هي تقنية العينة اذلادفة فتعني 
. وبناء على t-االستبيان وادلالحظة والتوثيق. وتقنية حتليل الفرضية هي صيغة اختبار

 ومعدل النتيجة لالختبار ٦٠،٢نتيجة البحث إن معدل النتيجة يف لالختبار القبلي 
اليت مت القيام به من خالل برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم  t-. واختبار٩٢،٧البعدي 

(، وذلك من حيث أن ٢،٢٢<١٩،٢٧٢) جدولt<حسابtيدل على أن  ١٢االجتماعية 
٪ فالفرضية ادلبدئية مردودة والفرضية البديلة ٦يف ادلستوى اذلام لــ جدولtو حسابtقورن بني 

ج أن تقنية كسر اجلمود يف اخلدمة اجلماعية فعالة لرتقية ترّكز استنتمقبولة، فمن ذلك 
 التالميذ يف التعلم.

 .تقنية كسر الجمود، الخدمة الجماعية، ترّكز التعلم الكلمات األساسية:
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bimbingan dan Konseling merupakan bagian penting dari proses 

pendidikan yang memiliki peranan meningkatkan sumber daya manusia, 

potensi, bakat, minat, kepribadian, prestasi, serta mengembangkan 

kemampuan yang meliputi masalah akademik dan keterampilan.  

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di sekolah sudah jelas sangat 

berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan prestasi peserta didik di 

sekolah. Artinya pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat 

dibutuhkan untuk membantu peserta didik menghadapi persoalan-persoalan 

pribadi, sosial, belajar dan karirnya. 

Sering kita lihat banyak sekali peserta didik yang bermasalah di 

sekolah terutama bermasalah dalam belajar, seolah-olah mereka menghindari 

proses pembelajaran. Peserta didik tidak menikmati kegiatannya di sekolah 

seperti pada proses pembelajaran mereka sering lari dan menghindari 

pelajaran, mereka enggan dan jemu bahkan samapai kepada titik bosan dalam 

melalui proses pembelajaran di sekolah. 

 Untuk masalah ini kita sebagai seorang guru Bimbingan dan 

Konseling (BK), maupun guru mata pelajaran hendaknya dapat bekerjasama 

untuk membantu peserta didik menangani masalah-masalahnya di sekolah. 

Karena tidak semua peserta didik dapat menjalani kegiatan belajar di sekolah 

dengan baik dan mulus tanpa hambatan.  
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2 

Beberapa dari mereka, karena faktor-faktor internal dan eksternal 

meghadapi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi bahkan menghambat 

prestasi akademiknya. Didukung oleh pendapat Dimyati dan Mudjiono 

bahwasanya salah satu faktor penyebab masalah belajar peserta didik yang 

mempengaruhi proses belajarnya di sekolah adalah konsentrasi belajar. 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian 

pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar 

maupun proses memperolehnya.1 Rendahnya konsentrasi belajar peserta didik 

dalam proses pembelajaran, belum tentu sumber kesalahannya terletak pada 

diri peserta didik.  

Keterampilan guru menyampaikan materi ajar yang kurang memadai 

juga dapat menyebabkan kelas menjadi tidak menarik dan cenderung 

membosankan. Kesulitan berkonsentrasi merupakan indikator adanya masalah 

belajar yang dihadapi peserta didik, karena hal itu akan menjadi kendala di 

dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan.   

Bimbingan dan Konseling sebagai wadah dalam mengembangkan 

potensi peserta didik, memegang peranan penting dalam membantu peserta 

didik menghadapi masalah-masalah belajar seperti kurangnya konsentrasi 

belajar. Untuk membantu meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik guru 

Bimbingan dan Konseling (BK) dapat melaksanakan layanan yang ada dalam 

BK 17, salah satunya adalah layanan bimbingan kelompok.  

                                                             
1
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 

h. 238 
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Menurut Romlah dalam Gaby bimbingan kelompok adalah proses 

pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasi kelompok. 

Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada 

peserta didik dan mengembangkan potensi peserta didik.2   

Akan tetapi pemberian bantuan melalui bimbingan kelompok biasa 

seperti yang dilakukan guru BK di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang 

(SMA N 1 Tambang) belum mendapatkan hasil dalam mengatasi masalah-

maslah belajar peserta didik seperti halnya konsentrasi belajar.   

Oleh karena itu peneliti tertarik menggunakan teknik dalam bimbingan 

kelompoknya yang belum pernah di lakukan oleh guru BK di SMA Negeri 1 

Tambang. Ada beberapa teknik bimbingan kelompok yang dapat digunakan 

guru BK antara lain, diskusi kelompok, bermain peran, home room program, 

dan teknik lain yang relevan.  

Teknik yang relevan yang akan digunakan dalam bimbingan kelompok 

adalah teknik ice breaking.3 Ice Breaking merupakan sentuhan aktivitas yang 

dapat digunakan untuk memecahkan kebekuan, kekalutan, kejemuan dan 

kejenuhan suasana sehingga menjadi mencair dan suasana bisa kembali pada 

keadaan semula (lebih kondusif).4
  

                                                             
2
 Gaby Yohardini dkk, Efektivitas Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi untuk 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Siswa Kelas X SMA Al-Rifa’ie 

Gondanglegi. Jurnal Konseling Indonesia. Vol.2. No.2. 2017. h. 37 
3 Slamet Windarto, 99 icebreaking untuk layanan bimbingan dan konseling (bimbingan 

klasikal dan kelompok), ( Yogyakarta: Paramitra Publishing, 2018), h. 8 
4
 Fatwal Harsyat, Dkk., Studi komparasi penggunaan Ice Breaking dan Brain Gym 

terhadap Minata Belajar  Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 21 Makasar, Mapan: Jurnal 

Matematika dan Pembelajaran. Vol.  4 No. 2, 2016, h. 189-190 
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Jika sentuhan aktivitas ini diterapkan pada proses pemberian layanan 

bimbingan kelompok, maka besar kemungkinannya proses pemberian layanan 

akan berjalan kondusif dan menumbuhkan semangat, motivasi, gairah belajar, 

konsentrasi belajar dan lain sebagainya yang lebih baik.  

Suasana kondusif tersebut akan lebih efektif untuk membantu peserta 

didik mencapai tujuan layanan dibandingkan dengan suasana yang tegang. 

Proses pemberian layanan bimbingan kelompok yang serius kaku tanpa 

sedikitpun ada nuansa kegembiraan tentulah akan sangat cepat membosankan, 

dan proses pemberian layanan tidak akan menemukan hasil yang di harapkan. 

Sejalan dengan pendapat Sunarto bahwasanya kekuatan rata-rata 

manusia untuk terus konsentrasi dalam situasi yang monoton hanyalah sekitar 

15 menit saja.5 Artinya harus ada jeda istirahat untuk memulihkan konsentrasi 

belajar peserta didik pada saat mengikuti layanan bimbingan kelompok, agar 

perhatiannya kembali tertuju pada layanan bimbingan kelompok yang sedang 

berlangsung. 

Di SMA Negeri 1 Tambang belum ada melaksanakan bimbingan 

kelompok dengan menggunakan teknik-teknik tertentu seperti teknik home 

room, role playing dan juga ice breaking dalam melaksanakan bimbingan 

kelompok. Guru BK di SMA Negeri 1 Tambang hanya melaksanakan 

bimbingan kelompok biasa dalam mengatasi masalah-masalah siswanya baik 

masalah pribadi, sosial, dan juga belajar.  

                                                             
5
 Sunarto, Ice Breaker dalam Pembelajaran Aktif, ( Surakarta: Cakrawala Media ), h. 3 
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Guru BK di SMA Negeri 1 Tambang mengatakan bahwasanya siswa-

siswa tidak begitu tertarik dengan kegiatan bimbingan dan konseling, mereka 

masih berpandangan bahwa BK hanyalah tempat eksekusi anak-anak nakal. 

Apabila Guru BK melakukan kegiatan bimbingan dan konseling seperti 

layanan bimbingan kelompok untuk siswa-siswa yang bermasalah dalam 

belajar akan tetapi siswa-siswa juga tidak antusias dalam mengikuti kegiatan 

layanan tersebut. 

Oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan di SMA Negeri 1 

Tambang untuk meningkatkan konsentrasi belajar peserta didik dalam 

bimbingan kelompok adalah dengan menggunakan teknik ice breaking. 

Layanan bimbingan kelompok dengan teknik ice breaking dimaksudkan untuk 

memungkinkan siswa mendapat informasi, wawasan, tanggapan dan berbagai 

reaksi mengenai kosentrasi belajar serta berlatih berkonsentrasi secara 

bertahap dengan menghadirkan kondisi yang menyenangkan sesuai dengan 

karateristik peserta didik. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 24 

juli 2019, serta informasi dari beberapa guru mata pelajaran termasuk juga 

guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Tambang menemukan 

beberapa siswa yang kurang kosentrasi dalam belajar di kelas. Dalam hal ini 

penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Adanya sebagian siswa yang sibuk sendiri ketika pelajaran berlangsung. 

2. Adanya sebagian siswa yang sering keluar masuk kelas ketika pelajaran 

berlangsung. 
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3. Adanya sebagian siswa yang mengantuk ketika pelajaran berlangsung. 

4. Adanya sebagian siswa yang berbicara atau berbisik-bisik dengan teman 

ketika pelajaran berlangsung. 

5. Adanya sebagian siswa yang mengganggu temannya ketika pelajaran 

berlangsung. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Efektivitas Teknik Ice Breaking dalam Layanan Bimbingan 

Kelompok untuk Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 

Tambang”  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih SMA Negeri 1 Tambang sebagai 

lokasi penelitian adalah:  

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang 

ilmu yang peneliti pelajari, yaitu Bimbingan dan Konseling. 

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, peneliti mampu untuk 

menelitinya. 

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 

 

C. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan 

judul penelitian ini adalah Ice Breaking, Bimbingan Kelompok dan 

Konsentrasi Belajar. 
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1. Konsentrasi Belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian 

pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar 

maupun proses memperolehnya.6 

2. Bimbingan kelompok 

Menurut Romlah dalam Gaby bimbingan kelompok adalah proses 

pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. 

Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada 

siswa dan mengembangkan potensi siswa.7 Bimbingan kelompok akan 

dilakukakan menggunakan ice breaking jenis permainan, permainan 

dipilih oleh peneliti sesuai kebutuhan penelitian. Ice breaking dilakukan di 

awal, di tengah maupun di akhir layanan bimbingan kelompok sesuai 

dengan suasana dan kondisi anggota kelompok. 

3. Ice Breaking  

Ice Breaking merupakan sentuhan aktivitas yang dapat digunakan 

untuk memecahkan kebekuan, kekalutan, kejemuan dan kejenuhan suasana 

sehingga menjadi mencair dan suasana bisa kembali pada keadaan semula 

(lebih kondusif). Jika sentuhan aktivitas ini diterapkan pada proses 

pembelajaran dikelas, maka besar kemungkinannya siswa kembali pada 

kondisi (semangat, motivasi, gairah belajar, dan lain sebagainya) yang 

lebih baik. Suasana kondusif tersebut akan lebih efektif untuk membantu 

                                                             
6
 Dimyati dan Mudjiono, Loc. Cit 

7
 Gaby Yohardini dkk, Loc. Cit 
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siswa mencapai tujuan pembelajaran dibandingkan dengan suasana yang 

tegang.8 

Ice breaking yang akan diberikan adalah cerita berantai, pesan 

berantai, besar kecil, hujan rintik-rintik, bercermin, tepuk nama, ikuti yang 

guru katakan dan 1, 2, 3 dor. Permainan bisa berubah sesuai kemampuan 

anggota kelompok. 

 

D. Identifikasi Masalah 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di latar belakang masalah bahwa 

permasalahan pokok kajian ini adalah efektivitas teknik ice breakig dalam 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMA 

Negeri 1 Tambang. Berdasarkan pokok kajian tersebut maka identifikasi 

masalah adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Tambang. 

2. Faktor yang mempengaruhi peningkatan konsentrasi belajar siswa di SMA 

Negeri 1 Tambang. 

3. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri 1 Tambang. 

4. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di 

SMA Negeri 1 Tambang. 

5. Penggunaan teknik ice breaking dalam bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Tambang. 

                                                             
8
 Fatwal Harsyat, Loc. Cit 
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6. Faktor yang mempengaruhi penggunaan teknik ice breakig dalam 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa di 

SMA Negeri 1 Tambang. 

7. Efektivitas teknik ice breaking dalam bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Tambang. 

 

E. Batasan Masalah 

Adapun batasan dari permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

ini adalah “Efektifitas Teknik Ice Breaking dalam Bimbingan Kelompok 

untuk Meningkatkan Kosentrasi Belajar Siswa di SMA Negeri 1 Tambang.” 

 

F. Rumusan Masalah 

Relevan dengan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam 

kajian ini dapat diformulasikan yaitu:  

“Apakah teknik ice breaking dalam bimbingan kelompok efektif untuk 

meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Tambang? 

 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah “Untuk mengetahui efektifitas teknik ice breaking dalam 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa di 

SMA Negeri 1 Tambang.” 
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2. Kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu 

(S1) pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Bimbingan dan 

Konseling, sekaligus menambah cakrawala berpikir dalam rangka ikut 

serta memberikan sumbangan pikiran dalam memberikan pengetahuan 

bahwa teknik ice breaking dalam bimbingan kelompok efektif untuk 

meningkatkan konsentrasi belajar siswa di SMA Negeri 1 Tambang. 

b. Bagi siswa, memberikan motivasi untuk memanfaatkan bimbingan 

kelompok dalam meningkatkan konsentrasi belajar. 

c. Bagi guru BK, untuk melaksanakan bimbingan kelompok secara 

efektif sehingga lebih bermanfaat. 

d. Bagi sekolah, hasil penelitian ini untuk meningkatkan kualitas layanan 

Bimbingan dan Konseling lebih bermanfaat. 

e. Bagi jurusan Menejemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Suska Riau, sebagai informasi tentang efektivitas 

teknik ice breaking dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Konsentrasi Belajar 

1. Pengertian Konsentrasi 

Menurut Dimyati dan Mudjiono konsentrasi belajar merupakan 

kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian 

tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. 

Untuk memperkuat perhatian pada pelajaran, guru perlu menggunakan 

bermacam-macam strategi belajar-mengajar, dan memperhitungkan waktu 

belajar serta selingan istirahat.9  

Selanjutnya menurut Syafrol dalam Mei konsentrasi belajar adalah 

pemusatan perhatian pada suatu kegiatan sebagai kunci utama untuk 

mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. Meningkatkan konsentrasi 

adalah suatu gerakan yang timbul dari dalam diri untuk menuju pada 

pemusatan perhatian sehingga dapat mencapai tujuan pelajaran yang telah 

ditentukan yang melibatkan fisik, mental dan emosional. 10
 

Sedangkan menurut Thursan Hakim konsentrasi dapat diartikan 

sebagai suatu proses pemusatan pikiran terhadap objek tertentu. Pada 

dasarnya konsentrasi merupakan kemampuan seseorang untuk 

mengendalikan kemauan, pikiran dan perasaan. Melalui kemampuan 

tersebut, seseorang akan mampu memusatkan sebagian besar perhatian 

                                                             
9
 Dimyati dan Mudjiono, Loc. Cit. 

10
 Mei Prihantini Diyah Ikawati, Upaya Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa KMS 

(Kartu Menuju Sejahtera) Menggunakan Konseling Kelompok bagi Siswa. Jurnal Psikopedagogia. 

Vol. 5, No. 1, 2016. h. 160 
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pada objek yang dikehendaki. Pengendalian kemauan, pikiran dan 

perasaan dapat tercapai apabila seseorang mampu menikmati kegiatan 

yang sedang dilakukan.11
 

Berdasarkan pendapat tersebut konsentrasi merupakan hal penting 

yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik karena dengan konsentrasi 

peserta didik mampu fokus dan memahami pelajaran yang diberikan 

dengan menyampingkan semua hal yang di luar pelajaran. Artinya setiap 

tindakan atau pekerjaan yang peserta didik lakukan harus dilakukan 

dengan sungguh-sungguh, dan konsentrasi agar hasil belajar dapat 

memuaskan.  

Oleh karena itu dalam bimbingan kelompok guru BK juga harus 

mampu memusatkan perhatian peserta didik dalam mengikuti layanan, 

karena apabila peserta didik tidak berkonsentrasi dalam mengikuti layanan 

maka layanan yang diberikan guru Bk bisa dibilang tidak berhasil.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsentrasi 

Menurut Hendra Surya, penyebab gangguan konsentrasi belajar 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 

a. Gangguan Eksternal, yaitu gangguan belajar dari luar yang berkaitan 

dengan indera, seperti penglihatan, pendengaran dan penciuman. 

Faktor penyebab gangguan dari luar ini berkaitan dengan kondisi 

suasana lingkungan tempat belajar. Kemampuan untuk berkonsentrasi 

akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia individu. 

                                                             
11 Thursan Hakim., Mengatasi Gangguan Konsentrasi,(Jakarta: Puspa Swara, 2003), h. 1 
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b. Gangguang Internal, yaitu gangguan yang datang dari dalam diri 

sendiri yang berasal dari gangguan fisik dan psikis. Gangguan tersebut 

antara lain: 

1) Gangguan kesehatan jasmani, seperti sakit, kurang tidur, keletihan, 

lapar dan kurang gizi. 

2) Timbulnya perasaan negatif, seperti gelisah, tertekan, marah, 

khawatir, takut, benci dan dendam. 

3) Lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. 

4) Bersifat pasif dalam pelajaran, seperti cenderung menerima begitu 

saja apa yang diberikan guru dan tidak memiliki keberanian untuk 

smengungkapkan keingintahuan yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. 

5) Tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik.
12 

 

3. Aspek – Aspek Konsentrasi Belajar  

Nugroho mengungkapkan aspek – aspek konsentrasi belajar 

sebagai berikut:  

a. Pemusatan pikiran: Suatu keadaan belajar yang membutuhkan 

ketenangan, nyaman, perhatian seseorang dalam memahami isi 

pelajaran yang dihadapi.  

b. Motivasi: Keinginan atau dorongan yang terdapat dalam diri individu 

untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik 

dalam memenuhi kebutuhannya.  

c. Rasa kuatir: Perasaan yang tidak tenang karena seseorang merasa 

tidak optimal dalam melakukan pekerjaannya.  

d. Perasaan tertekan: Perasaan seseorang yang bukan dari individu 

melainkan dorongan / tuntutan dari orang lain maupun lingkungan. 

e. Gangguan pemikiran: Hambatan seseorang yang berasal dari dalam 

individu maupun orang sekitar. Misalnya: masalah ekonomi, 

keluarga, masalah pribadi individu.  

f. Gangguan kepanikan: Hambatan untuk berkonsentrasi dalam bentuk 

rasa was-was menunggu hasil yang akan dilakuakan maupun yang 

sudah dilakukan oleh orang tersebut.  

g. Kesiapan belajar: Keadaan seseorang yang sudah siap akan menerima 

pelajaran, sehingga individu dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya.  

 

                                                             
12

 Hendra Surya, Cara Cerdas Mengatasi Kesulitan Belajar (Jakarta: PT Elex Media 

Koputindo, 2015), h.6-9 
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Ditinjau dari penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa kesulitan 

konsentrasi semakin bertambah berat jika seorang peserta didik terpaksa 

mempelajari pelajaran yang tidak disukainya atau pelajaran tersebut 

diajarkan oleh pengajar yang juga tidak disukainya.13 

4. Ciri-ciri Orang yang Memiliki Konsentrasi Belajar  

Seseorang yang memiliki konsentrasi belajar mempu menyerap 

informasi yang lebih mendalam dibandingan dengan orang yang tidak 

berkonsentrasi dalam belajar. Selain itu, kebanyakan orang yang 

memfokuskan perhatian pada suatu kegiatan maka orang tersebut akan 

bersikap aktif untuk mempelajari objek yang dipelajari.  

Abin Syamsyuddin menyebutkan bahwa konsentrasi belajar 

seseorang dapat diamati dari berbagai perilaku seperti: 

a. Fokus pandangan tertuju pada guru, papan tulis, dan media. 

b. Perhatian memperhatikan sumber informasi dengan seksama. 

c. Sambutan lisan (verbal response): bertanya untuk mencari informasi 

tambahan. 

d. Menjawab: mampu menjawab dengan positif apabila sesuai dengan 

masalah, negatif apabila tidak sesuai dengan masalah, dan ragu-ragu 

apabil masalah tidak menentu. 

e. Memberikan pernyataan (statement) untuk menguatkan, menyetujui, 

serta menyanggah dengan alasan atau tanpa alasan. 

f. Sambutan psikomotorik, ditunjukan oleh perilaku membuat catatan 

menulis informasi dan membuat jawaban pekerjaan.14 

 

5. Cara Membangun Konsentrasi Belajar 

Menurut hendra surya konsentrasi bukanlah pembawaan bakat 

seseorang yang dibawa sejak lahir. Melainkan harus diciptakan dan 

                                                             
13

 Nugroho, W. Belajar Mengatasi Hambatan Belajar, (Surabaya: Prestasi Pustaka, 

2007), h.43 

14
 Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran 

Modul, (Bandung: Remadja Rosdakarya, 2005), h. 195 
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direncanakan serta dijadikan kebiasaan belajar. Karena setiap orang pada 

dasarnya punya potensi dan kemampuan yang sama untuk melakukan 

konsentrasi belajar. Itu mengapa konsentrasi belajar harus dibangun dan 

dilatih. 

a. Lingkungan belajar harus kondusif, yaitu tempat atau ruangan yang 

rapi, bersih, bebas dari bau yang menyengat dan nyaman. 

b. Kesiapan belajar (learning readiness), yaitu kondisi ketika ingin 

belajar benar-benar fresh (segar bugar) untuk belajar. 

c. Menanamkan minat belajar dan motivasi belajar dengan 

mengembangkan imajinasi berfikir dan aktif bertanya. 

d. Mengembangkan metode belajar yang baik. 

e. Belajar aktif. 

f. Perlu disediakan waktu untuk menyegarkan pikiran (refreshing) saat 

menghadapi kejemuan belajar.15 

 

 

B. Bimibingan Kelompok 

1. Pengertian Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok 

kecil yang terdiri atas 2-10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu 

melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan 

pengembangan keterampilan-ketermpilan hidup yang dibutuhkan. 

Bimbingan kelompok harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai 

dengan kebutuhan nyata anggota kelompok.  

Topik bahasan dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota 

kelompok atau dirumuskan sebelumnya oleh guru Bimbingan dan 

Konseling berdasarkan pemahaman atas data tertentu. Topik bimbingan 

kelompok bersifat umum (common problem) dan tidak rahasia, seperti: 

                                                             
15

 Hendra Surya, Op. Cit, h. 10-12 
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cara-cara belajar yang efektif, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan 

sosial, persahabatan, penanganan konflik, mengelola stress.16
  

Menurut Gibson dalam Akhtiar bimbingan kelompok merupakan 

salah satu layanan yang penting diselenggarakan di sekolah. Gibson 

mengemukakan bahwa bimbingan kelompok mengacu pada aktifitas-

aktifitas kelompok yang berfokus kepada penyediaan informasi dan 

pengalaman lewat aktifitas kelompok yang terencana dan terorganisir. 

Sedangkan menurut Sukardi masih dalam akhtiar bimbingan 

kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik 

secara bersama-sama memperoleh berbagai bahan dari konselor yang 

berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari serta berguna untuk 

pengambilan keputusan.17 

2. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok 

Secara umum bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan 

kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta 

layanan (siswa). Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok 

bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih 

efektif, yakni peningkatan kempuan berkomunikasi baik verbal maupun 

non verbal para siswa. 

 

                                                             
16

 Ibid, h. 6 
17

 Akhtiar Sigit Samsono, Dkk. Bimbingan Kelompok dengan Peta Pikiran dan Self-

Reward untuk Meningkatkan Keterampilan Belajar Siswa, Semarang: Jurnal Bimbingan 

Konseling, JUBK. 6 (2) 2017, h. 115 
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3. Isi Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok membahas materi atau topik-topik 

umum baik topik tugas maupun topik bebas. Yang dimaksud topik tugas 

adalah topik atau pokok bahasan yang diberikan oleh pembimbing 

(pemipin kelompok) kepada kelompok untuk dibahas. Sedangkan topik 

bebas adalah suatu topik atau pokok bahasan yang dikemukakan secara 

bebas oleh anggota kelompok. 

 Secara bergiliran anggota kelompok mengemukakan topik secara 

bebas, selanjutnya dipilih mana yang akan dibahas terlebih dahulu dan 

seterusnya. Topik-topik yang dibahas dalam layanan bimbingan kelompok 

baik topik bebas maupun topik tugas dapat mencakup bidang-bidang 

pengembangan kepribadian, hubungan sosial, pendidikan, karier, 

kehidupan berkeluarga, kehidupan beragama, dan lain sebagainya.  

Topik pembahasan bidang-bidang di atas dapat diperluas ke dalam 

sub-sub bidang yang relevan. Misalnya pengembangan bidang pendidikan 

dapat mencangkup masalah cara belajar, kesulitan belajar, gagal ujian, dan 

lain sebagainya. 

4. Teknik Layanan Bimbingan Kelompok 

Ada beberapa teknik yang dapat diterapkan dalam layanan 

bimbingan kelompok, yaitu teknik umum dan teknik permainan kelompok.  

a. Teknik umum 

Dalam teknik ini, dilakukan pengembangan dinamika 

kelompok. Secara garis besar, teknik-teknik ini meliputi: 
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1) Komunikasi multi arah secara efektif dinamis dan terbuka. 

2) Pemberian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam 

pembahasan, diskusi, analisis, dan pengembangan argumentasi. 

3) Dorongan minimal untuk memantapkan respons dan aktivitas 

anggota kelompok. 

4) Penjelasan, pendalaman, dan pemberian contoh untuk lebih 

memantapkan analisis, argumentasi, dan pembahasan. 

5) Pelatihan untuk membentuk pola tingkah laku baru yang 

dikehendaki. 

Teknik-teknik di atas diawali dengan teknik penstrukturan guna 

memberikan penjelasan dan pengarahan pendahuluan tentang layanan 

bimbingan kelompok. Selanjutnya, bisa juga dilakukan kegiatan 

selingan berupa permainan dan lain sebagainya untuk memperkuat 

jiwa kelompok, memantapkan pembahasan, dan atau rileksasi. Sebagai 

penutup, diterapkan teknik pengakhiran atau melaksanakan kegiatan 

pengakhiran. 

b. Teknik permainan kelompok 

Permainan dapat dijadikan sebagai salah satu teknik dalam 

layanan bimbingan kelompok baik sebagai selingan maupun sebagai 

wahana yang memuat materi pembinaan atau materi layanan tertentu. 

Permainan kelompok yang efektif dan dapat dijadikan sebagai teknik 

dalam layanan bimbingan kelompok harus memenuhi ciri-ciri sebagai 

berikut: 
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1) Sederhana. 

2) Menggembirakan. 

3) Menimbulkan suasana rilek dan tidak melelahkan. 

4) Meningkatkan keakraban. 

5) Diikuti oleh semua anggota kelompok. 

Konselor atau anggota kelompok dapat secara kreatif 

mengembangkan bentuk-bentuk dan jenis permainan tertentu yang 

relevan dengan materi bahasan layanan bimbingan kelompok.
18

 

5. Langkah-Langkah Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok menempuh langkah-langkah 

kegiatan sebagai berikut: 

a. Pra bimbingan 

1) Menyusun RPL bimbingan kelompok. 

2) Pembentukan kelompok (firming). 

b. Pelaksanaan  

1) Pembukaan 

a) Menciptakan suasana saling mengenal, hangat, dan rileks. 

b) Menjelaskan tujuan dan manfaat bimbingan kelompok secara 

singkat. 

c) Menjelaskan peran masing-masing anggota kelompok yang 

akan dilaksanakan. 
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 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT. Grafindo 
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d) Menjelaskan aturan kelompok dan mendorong anggota untuk 

berperan penuh dalam kegiatan kelompok. 

e) Memotivasi anggota untuk saling mengungkapkan diri secara 

terbuka. 

f) Memotivasi anggota untuk mengungkapkan harapannya dan 

membantu merumuskan tujuan bersama. 

2) Transisi 

a) Melakukan kegiatan selingan berupa permainan kelompok. 

b) Merivew tujuan dan kesepakatan bersama. 

c) Memotivasi anggota untuk terlibat aktif mengambil manfaat 

dalam tahap inti. 

d) Mengingatkan anggota bahwa kegiatan akan segera memasuki 

tahap inti. 

3) Inti 

a) Mendorong tiap anggota untuk mengungkapkan topik yang 

perlu dibahas. 

b) Menetapkan topik yang akan diintervensi sesuai dengan tujuan 

bersama. 

c) Mendorong tiap anggota untuk terlibat aktif saling membantu. 

d) Melakukan kegiatan selingan yang bersifat menyenangkan 

mungkin perlu diadakan. 

e) Mereview hasil yang dicapai dan menetapkan pertemuan 

selanjutnya. 
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4) Penutupan 

a) Mengungkapkan kesan dan keberhasilan yang dicapai oleh 

setiap anggota. 

b) Merangkum proses dan hasil yang dicapai. 

c) Mengungkapakan kegiatan lanjutan yang penting bagi anggota 

kelompok. 

d) Menyatakan bahwa kegiatan akan segera berakhir. 

e) Menyampaikan pesan dan harapan. 

c. Pasca Bimbingan 

1) Mengevaluasi perubahan yang dicapai. 

2) Menetapkan tindak lanjut kegiatan yang dibutuhkan. 

3) Menyusun laporan bimbingan kelompok. 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, guru bimbingan dan 

konseling menyusun kelengkapan RPL dan laporan pelaksanaan.
19

 

 

C. Ice Breaking  

1. Pengertian Ice Breaking 

Ice Breaking adalah suatu kegiatan kecil untuk mengalihkan situasi 

dari yang tegang, membosankan, membuat ngantuk, dan menjenuhkan 

menjadi rileks, bersemangat, tidak membuat mengantuk, serta ada 

perhatian dan rasa senang untuk mendengarkan atau melihat orang yang 

berbicara di depan kelas atau ruangan tertentu.  
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Sesuai namanya, ice breaking dibuat untuk “memecahkan es” pada 

suatu kegiatan, baik itu pada pertemuan-pertemuan formal seprti di ruang 

kelas belajar, seminar atau pelatihan dengan maksud menghilangkan  

kebekuan-kebekuan diantara peserta didik atau peserta kegiatan, sehingga 

mereka saling mengenal, mengerti dan bisa saling berinteraksi dengan baik 

antara satu dengan yang lainnya.20 

Menurut Soenarno dalam Ati ice breaker adalah sebuah cara untuk 

membuat peserta pelatihan, seminar, pertemuan, atau meeting menjadi 

terkonsentrasi. Ice breaker sangat diperlukan dalam proses pembelajaran 

di kelas untuk menjaga stamina emosi dan kecerdasan berpikir. Hasil 

penelitian satu dekade terakhir menunjukan proses belajar lebih efektif jika 

siswa atau peserta diklat dalam keadaan gembira sehingga pencapaian 

hasil belajar pun lebih istimewa.21  

Hal senada juga dikatakan oleh M. Said dalam Sunarto bahwa ice 

breaking adalah permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah 

suasana kebekuan dalam kelompok. Di sini M.said sedikit memberikan 

penjelasan tentang cara melakukan ice breaking yaitu dengan permainan 

dan atau kegiatan lainnya.  

Tetapi tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka ice 

breaking adalah sama, yaitu memecah kebekuan suasana, agar proses 
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 Slamet Windarto, Op.Cit, h. 1 
21

 Ati Sulastri dkk, Pengembangan Media Ice Breaker Talking Pen pada Mata Pelajaran 

PAI Kelas X SMAN 100 Jakarta. Jurnal Studi Al-Quran. Vol. 13, No. 2, 2017. h. 159  
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pelatihan atau pembelajaran menjadi lebih efektif. Konsentrasi peserta 

pelatihan atau anak didik menjadi terfokus kembali.  

Lebih lanjut Lutfi dalam Sunarto mengatakan bahwa ice beaker 

atau pemecah kebekuan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh 

fasilitator guna menyegarkan suasana kelas atau membikin suasana kelas 

menjadi akrab dan menyenangkan. 22  

Setiap guru termasuk guru BK pasti pernah mengalami situasi di 

kelas seperti membosankan, menjenuhkan, peserta didik tidak fokus 

terhadap suatu pembelajaran ataupun layanan, peserta didik ada yang 

mengobrol, mengantuk dan lain sebagainya. Untuk itu mensikapi hal 

tersebut, seorang guru baik itu guru BK harus kreatif untuk mencari solusi 

agar suasana lebih baik dan peserta didik dapat mengikuti proses layanan 

sampai selesai. 

2. Tujuan Penggunaan  Ice Breaking  

Adapun tujuan diharapkan dengan penggunaan ice breaking ini 

adalah:  

a. Terciptanya kondisi-kondisi yang setara antara sesama peserta didik 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau ruangan tertentu. 

b. Menghilangkan sekat-sekat pembatas diantara peserta didik, sehingga 

tidak ada lagi anggapan si polan pintar, si polan bodoh, si polan kaya, 

si polan cantik, si polan tampan dan lain sebagainya, yang ada 

hanyalah kesamaan kesempatan untuk berprestasi. 

                                                             
22 Sunarto, Op. Cit., h. 2 
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c. Terciptanya kondisi yang dinamis diantara peserta didik. 

d. Menimbulakan semangat atau motivasi antara sesama peserta untuk 

mengikuti kegiatan yang berlangsung sampai selesai. 

3. Metode dan Waktu 

Banyak metode yang dapat dilakukan dalam ice breaking ini, 

diantaranya:  

a. Metode Ceramah, guru melakukan terlebih dahulu ceramah pembuka. 

b. Metode Studi Kasus, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk ikut andil memecahkan persoalan-persoalan praktis. 

Tujuannya adalah: 

1) Untuk melihat potensi awal yang dimiliki masing-masing peserta 

didik baik dari segi afektif, kognitif, maupun psikomotornya. 

2) Membiasakan peserta didik untuk berinteraksi dengan 

kelompoknya yang baru, dengan bertanya, menanggapi, atau 

mengamati peserta didik lain. 

3) Memberikan pengertian bahwa sejak hari itu mereka akan menjadi 

sebuah keluarga sampai kapanpun. 

c. Metode Simulasi Permainan, metode ini merupakan metode yang 

paling mudah dilakukan, guru mempersiapkan beberapa permainan 

yang bertujuan untuk memecah kebekuan (ice breaking games) peserta 

didik. Tujuan simulasi ini adalah: 

1) Terciptanya keakraban diantara peserta didik. 

2) Masing-masing peserta didik dapat menghafal nama dan beberapa 

identitas penting peserta didik lainnya. 
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3) Tertanamnya anggapan bahwa mereka adalah satu kesastuan “bila 

sakit satu sakit, yang lain akan ikut merasakan”. 

Untuk waktu melakukan ice breaking dalam proses kegiatan 

pembelajaran di kelas atau ruang tertentu bisa dilakukan pada: 

1) Diawal pertemuan ketika dimulai kegiatan. 

2) Dipertengahan ketika kegiatan mulai melemah. 

3) Diakhir sebagai wujut kebersamaan dalam kelas belajar atau 

kelompok. 

4. Macam-Macam  Ice Breaking  

Ice breaking dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:  

a. Ice Breaking Tanpa Media 

Hal ini dilakukan untuk mencairkan kebekuan, kejenuhan hanya 

menggunakan anggota tubuh, dengan kata lain tidak menggunkan 

media di luar anggota tubuh. Contohnya: 

1) Ice Breaking Pembuka Materi: sapa dan sapaan, yel-yel, aneka 

tepuk konsentrasi, guru berkata, tepuk berima, dsb. 

2) Ice Breaking Permainan: lompat benar-salah, tepuk badak-badut, 

bentuk formasi, game konsentrasi, dsb. 

3) Ice Breaking Gerak Anggota Badan: senam otak kiri dan otak 

kanan, senam angka, senam lima jari, dan lain sebagainya. 

b. Ice Breaking dengan Media  

Usaha untuk mencairkan kebekuan, kejenuhan dengan 

menggunakan media apa saja sehingga permainan menjadi lebih 

hidup, contohnya: 



 

 

 
 

26 

1) Ice Breaking Kreativitas: menggambar titik, membuat kalung, 

memberi titik, dsb. 

2) Ice Breaking Multimedia: gambar inspiratif, tebak 

bersinambungan, tebak logika, tebak humor. 

3) Ice Breaking Menyanyi. 

5. Hal-Hal yang Harus diperhatikan Saat Ice Breaking 

a. Seorang guru BK haruslah mempunyai naluri (feeling) khusus yang 

kuat ketika melakukan proses ice breaking. Ia harus tahu saat peserta 

didik sudah melebur (kondusif) atau belum dan masih harus 

dileburkan. Ketika peserta didik belum kondusif namun ice breaking 

sudah dihentikan, hal ini akan menyusahkan sewaktu penyajian materi 

berikutkannya. 

b. Saat melakukan ice breaking, seorang guru BK harus suda dapat 

mendeteksi, (minimal beberapa orang dari peserta didik sudah masuk 

dalam memorinya) tentang potensi awal, sikap dan karakteristik spesial 

seorang peserta didik. 

c. Waktu yang disediakan untuk melakukan ice breaking sangat 

kondisional, tergantung kepada tingkat kondisi semangat atau 

keleburan peserta didik. 

d. Guru BK dapat menggunakan media (computer, laptop, LCD, dan lain 

sebagainya) yang dapat membantu pelaksanan ice breaking lebih 

menarik dan efektik. 
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e. Menimbulkan kesan positif, seorang guru BK haruslah dipandang oleh 

peserta didik dalam pandangan yanag positif, baik dari segi pendapat, 

sikap, sifat dan interaksinya dengan peserta didik, karena tidak 

menutup kemungkinan nanti seorang guru BK akan menjadi tempat 

untuk konseling.23 

 

D. Layanan Bimbingan Kelompok Menggunakan Teknik Ice Breaking 

untuk Meningkatkan Konsentrasi Belajar 

Ciri-ciri siswa yang kesulitan dalam melakukan konsentrasi belajar 

dapat dilihat dari minat belajar lemah, gelisah saat belajar mondar-mandir 

kesana kemari, mudah terpengaruh saat lingkungan tidak kondusif, atau pasif 

dalam belajar. Salah satu yang dapat digunakan untuk meningkatkat 

konsentrasi belajar pada siswa yaitu dengan menggunakan permainan (game). 

Memanfaatkan ice breaking (permainan penyegar) dalam bimbingan 

konseling, siswa dapat mengeksplorasikan kemampuannya dan berkonsentrasi 

dengan baik. Ice breaking dapat dijadikan teknik dalam layanan bimbingan 

dan konseling, salah satunya dalam memberikan layanan bimbingan 

kelompok. 

Layanan bimbingan kelompok dengan teknik ice breaking (permainan 

penyegar) dimaksudkan untuk memungkinkan siswa memperoleh informasi, 

wawasan, tanggapan dan berbagai reaksi mengenai konsentrasi belajar dan 

berlatih berkonsentrasi secara bertahap dengan menghadirkan kondisi yang 

menyenangkan. Dengan malalui teknik ice breaking (permainan penyegar) 
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 Slamet Windarto, Op.Cit, h. 1-10 
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yang dilakukan dalam layanan bimbingan kelompok, diharapkan konsentrasi 

belajar siswa dapat ditingkatkan. 

Penggunaan teknik ice breaking dinyatakan berhasil jika sasaran 

bimbingan kelompok (anggota kelompok) bertindak sesuai dengan apa yang 

diharapkan dan adanya perubahan dari apa yang diketahui, dipahami, serta 

sikap dan kecenderungan dari tindakan anggota kelompok setelah 

mendapatkan layanan bimbingan kelompok dari guru BK. 

 

E. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan mengingat 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti 

dengan orang lain. Berikut ini akan dipaparkan sebagai peneliti terdahulu yang 

ada kaitannya dengan maksud menghindari publikasi:  

1. Skripsi Nur Aini Program Studi Matematika Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya meneliti 

dengan judul: “Pengaruh Terapi Audio Murotal Al- Quran Terhadap 

Konsentrasi Belajar Pada Pelajaran Matematika tahun 2018 ”  

 Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh terapi audio murotal 

Al-quran terhadap konsentrasi belajar matematika. Penelitian tersebut 

lebih berfokus pada pemberian terapi audio murotal untuk melihat 

pengaruh konsentrasi belajar pada pelajaran matematika. Sementara 

peneliti fokus pada efektivitas teknik ice breaking dalam bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa.   
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2. Ayu Novia Kurniasih Dedy Hidayatullah Alarifin Jurnal Pendidikan Fisika 

Universitas Muhammadiyah Metro meneliti dengan judul: “Penerapan Ice 

Breaking (Penyegar Pembelajaran) untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA 

Siswa Kelas VIIIA MTs An-Nur Pelopor Bandarjaya Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dengan menerapkan ice 

breaking (penyegar pembelajaran) dan pembahasan yang telah 

dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu penerapan Ice 

Breaking (penyegar pembelajaran) dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIIIA MTs An-Nur Pelopor Bandarjaya TP. Penelitian ini lebih 

terfokus pada penerapan ice breking untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. Sementara peneliti lebih fokus terhadap penerapan teknik ice 

breaking dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsentrasi 

belajar siswa. 

3. Skripsi Zawani Yasmin yang berjudul “Pelaksanaan Layanan Bimbingan 

Kelompok untuk Meningkatkan Komunikasi Teman Sebaya di Madrasyah 

Aliyah Negeri 3 Medan”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan layanan 

bimbingan kelompok di MAN 3 Medan dan untuk mengetahui komunikasi 

teman sebaya sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok di MAN 3 

Medan. Hasil penelitian ini adalah bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan komunikasi teman sebaya di MAN 3 Medan dilaksanakan 

baik secara terprogram maupun sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun 
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perbedaannya, peneliti fokus melihat seberapa efektif teknik ice breaking 

dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsentrasi belajar 

siswa. 

 

F. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk 

memberi batasan terhadap kerangka teoritis. Hal ini diperlakukan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam penulisan ini. Konsep kajian ini berkenaan dengan 

proses teknik ice breaking dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa sebelum dan sesudah dilaksanakan layanan: 

1. Teknik ice breaking dalam layanan bimbingan kelompok 

Adapun indikator efektifitas penerapan ice breaking adalah sebagai 

berikut: 

a. Perhatian (attention), ice breaking yang baik dapat meningkatkan 

perhatian. 

b. Relevansi (relevance), ice breaking yang tepat harus sesuai dengan 

materi. 

c. Keyakinan (confidence), ice breaking yang tepat dapat memunculkan 

keyakinan. 

d. Kepuasan (satisfaction), ice breaking yang tepat dapat memberi 

manfaat.24 
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 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontenporer, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 

h. 67 
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2. Indikator Konsentrasi Belajar 

Abin Syamsyuddin menyebutkan bahwa konsentrasi belajar 

seseorang dapat diamati dari berbagai perilaku seperti: 

a. Fokus pandangan: tertuju pada guru, papan tulis, dan media. 

b. Perhatian: memperhatikan sumber informasi dengan seksama. 

c. Sambutan lisan (verbal response): bertanya untuk mencari informasi 

tambahan. 

d. Menjawab: mampu menjawab dengan positif apabila sesuai dengan 

masalah, negatif apabila tidak sesuai dengan masalah, dan ragu-ragu 

apabil masalah tidak menentu. 

e. Memberikan pernyataan (statement) untuk menguatkan, menyetujui, 

serta menyanggah dengan alasan atau tanpa alasan. 

f. Sambutan psikomotorik, ditunjukan oleh perilaku membuat catatan 

menulis informasi dan membuat jawaban pekerjaan.25 

 

G. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Adapun asumsi dari penelitian ini adalah: 

a. Konsentrasi belajar setiap siswa berbeda-beda satu individu dengan 

individu lainnya. 

b. Teknik ice breaking dalam layanan bimbingan kelompok dapat 

membantu siswa untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya.  
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 Abin syamsudin, Loc. Cit., h. 195 



 

 

 
 

32 

2. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.26 Secara sepihak 

hipotesis masih merupakan ramalan atau dugaan. 

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi belajar siswa 

sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik ice breaking. 

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi belajar 

siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok 

dengan teknik ice breaking.  
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 Purwanto, Statistika untuk Penelitian, (Yoguakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 100 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis  Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen 

menurut Arikunto adalah suatu cara untuk memberi hubungan sebab akibat 

antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan cara 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang dapat mengganggu, 

selanjutnya juga mengatakan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian 

yang dilakukan terhadap variabel yang akan datang.27 Disebut yang akan 

datang karena sebenarnya variabel didatangkan atau diadakan oleh peneliti 

dalam bentuk perlakuan (treatment) yang terjadi dalam eksperimen.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan pre-eksperimen dengan One 

Group Pre-Test Post-Tes Design. Dalam desain ini angket diberikan sebanyak 

dua kali yaitu sebelum dan sesudah eksperimen. Yaitu untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan yang siknifikan antara konsentrasi belajar siswa 

sebelum dan setelah diberikan perlakuan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik ice breaking pada siswa SMA Negeri 1 Tambang. Penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: 

1. Pre-test, dilakukan untuk mengetahui kondisi variabel terkait sebelum 

perlakuan. Hal ini berguna untuk mempelajari pada bagian dan tahapan 

                                                             
27

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta:  PT. 

Rineka Cipta, 2010), h.4 
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mana yang harus dilakukan, serta memilih subjek yang sesuai dengan 

kriteria. 

2. Memberikan perlakuan yaitu dengan melaksanakan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik ice breaking. Perlakuan dengan layanan 

bimbingan kelompok diberikan sebanyak 8 kali pertemuan, beranggotakan 

10 orang siswa dengan durasi kurang lebih 45 - 60 menit. 

Tabel III.1 

Rencana Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Topik Tugas 

 

No Kegiatan  Materi  Tempat  Waktu  

1 Tryout  Angket konsentrasi belajar  Ruang kelas  60 menit  

2 Pre test  Angket konsentrasi belajar  Ruang kelas  60 menit  

3 Treatment  1  Konsentrasi belajar Ruang kelas  45 menit  

4 Treatment  2 Belajar yang menyenangkan  Ruang kelas  45 menit  

5 Treatment  3 Minat Belajar Ruang kelas  45 menit  

6 Treatment  4 Motivasi belajar Ruang kelas  45 menit  

7 Treatment  5 Menghindari malas belajar dan 

mencintai mata pelajaran 

Ruang kelas  45 menit  

8 Treatment  6 Lingkungan belajar yang 

nyaman 

Ruang kelas  45 menit  

9 Post test  Angket konsentrasi belajar Ruang kelas  45 menit 

Sumber: Data Olahan 2019 

3. Post-test, dilakukan untuk mengatahui keadaan variabel terkait setelah 

diberikan perlakuan post-test. Bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan yang signifikan antara konsentrasi belajar siswa sebelum dan 

setelah diberikan perlakuan. 

4. Rancangan penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

     

Gambar 1. Rencana penelitian One Group Pre-Test Post-Tes Design 

 

01 x 02 
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Keterangan: 

O1: Pre-Test 

X:  Teknik ice breaking dalam layanan bimbingan kelompok  

O1:  Post-Test.28 

Penelitian ini mencari perbedaan antara kondisi pre-test dan post-

test tentang konsentrasi belajar siswa. Hasil perbedaan antara kondisi pre-

test dan post-test merupakan hasil perlakuan, yaitu penggunaan teknik ice 

breaking dalam layanan bimbingan kelompok. 

 

B. Lokasih dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Tambang. Pemilihan lokasi 

ini didasari atas persoalan-persoalan yang diteliti bisa ditemukan dilokasi ini. 

Selain itu dari segi biaya dan waktu, lokasi penelitian ini dapat penulis 

jangkau sehingga peneliti dapat melakukan penelitian di lokasi tersebut. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan agustus hingga Oktober 2019.  

 

C. Subyek dan Obyek 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tambang. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah, penggunaan teknik ice breaking dalam 

layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. 

 

  

                                                             
28

 Jakni, Metodologi Penelitian Eksperimen Bidang Pendidikan,(Bandung: Alfabeta, 

2016), h. 60-70 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemungkinan ditarik kesimpulannya.29
 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari seluruh siswa 

kelas XI yang totalnya berjumlah 206 siswa dari 6 kelas dan 2 jurusan di 

SMA Negeri 1 Tambang.  

Tabel III.2 

Jumlah Populasi 

 

No  Kelas  Jumlah  

1. XI IPA 1 35 

2. XI IPA 2 32 

3. XI IPA 3 34 

4. XI IPS 1 35 

5. XI IPS 2 35 

6. XI IPS 3 35 

Sumber: Data SMA 1 Tambang 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Mengingat populasi dalam penelitian ini cukup 

besar, sementara kemampuan dan kesempatan penulis terbatas, maka 

dalam penelitian ini penulis melakukan penarikan sampel dengan teknik 

purposive sampling.  

Teknik purposive sampling adalah pemilihan kelas subjek 

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti tingkah laku 

                                                             
29

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: ANDI,2010), 

h.185 
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siswa di sekolah dan dalam proses pembelajaran serta di sesuaikan dengan 

tujuan.30 Sampel pada penelitian ini adalah siswa yang memiliki tingkat 

konsentrasi rendah dibandingkan siswa lain yaitu berjumlah 10 orang 

siswa yang diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Tabel III.3 

Sampel Penelitian 

 

No  Inisial Nama Jenis Kelamin 

1. RNR Laki-Laki 

2. RH Laki-Laki 

3. FL Laki-Laki 

4. FA Perempuan  

5. Ahd Laki-Laki 

6. AM Perempuan 

7. FO Perempuan  

8. BH Laki-Laki 

9. AK Laki-Laki 

10. MB Laki-Laki 

Sumber: Hasil Observasi dan Rekomendasi guru BK 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai 

berikut:  

1. Angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dulakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.31 Angket yang dipakai pada penelitian ini 

merupakan bentuk skala likert, yaitu angket yang dibuat dalam bentuk 

kalimat pernyataan yang digolongkan kedalam empat kategori jawaban. 

                                                             
30

 Suharsimi Arikunto, Loc. Cit, h.183 
31

 Sugiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D). 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 134-135 
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Tabel III.4 

Skor Alternatif Jawaban Angket Skala Likert 

 

Jenis Pertanyaan Alternative Jawaban 

SL SR KK TP 

Favorable (pernyataan pisitif) 4 3 2 1 

Unfavorable (pernyataan negative) 1 2 3 4 

 

Keterangan:  

SL = Selalu     

SR = Sering 

KK = Kadang - Kadang 

TP = Tidak Pernah 

2. Observasi  

Nana syamsudin dalam buku Raja. R dan Fitra. H mengatakan 

bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Adapun rumus persentase yang biasa 

digunakan oleh banyak peneliti adalah: 

  
  

 
 × 100% 

Keterangan:  

P = Persentase 

F  = Frekuensi (banyak jumlah kegiatan yang muncul saat observasi) 

N = Jumlah Keseluruhan hasil Observasi32 

  

                                                             
32

 Raja Rahima, Fitra Herlinda, Instrumen BK 1 : Teknik Non Tes(Teori dan 

Pratek),(Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2017), h. 41& 49. 
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3. Dokumentasi  

Diperoleh dari pihak tata usaha untuk melengkapi data-data tentang 

sarana dan prasarana sekolah, keadaan siswa dan guru, kurikulum yang 

digunakan, dan riwayat sekolah. 

a. Uji Validitas 

Menurut hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat kesahihan suatu instrument.33 Pengukuran yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valit.  

Untuk mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni 

mengkorelasi skor item instrument dan skor totalnya dengan bantuan 

program SPSS 16.0 for windows.  Adapun rumus yang digunakan 

adalah product moment dari Pearson sebagai berikut: 

    
      (  )(  )

√      (  )         (  )  
 

Keterangan: 

      : Koefisien korelasi antara skor item antara skor total 

∑X  : Jumlah skor butir 

∑Y  : Jumlah skor total 

∑   : Jumlah kuadrat butir 

∑   : Jumlah kuadrat total 

∑XY : Jumlah perkalian skor item dam skor total 

N  : Jumlah sampel yang digunakan 

                                                             
33

 Hartono, Analisis Item Instrument, ( Pekanbaru: Zanafah Publishing Bekerja Sama 

dengan Musa Media Bandung, 2016), hlm 81 
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Uji validitas dilakukan untuk menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan instrumen yang dipergunakan dalam penelitian. 

Validitas suatu butir pernyataan dapat dilihat pada output SPSS, yakni 

dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel dengan metode 

person correlation.   

Apabila nilai rhitung lebih besar dari nilai rtabel maka dapat 

dikatakan item tersebut valid, sebaliknya apabila nilai rhitung lebih 

rendah dari nilai rtabel maka disimpulkan item tersebut tidak valid 

sehingga perlu diganti. Untuk menentukan nilai “t tabel di gunakan df = 

N – nr yang berarti df = 32 – 2 = 30, dari tabel nilai koefisien korelasi 

signifikan 5% diketahui nilai “r” sebesar 0,349.  

Jadi hasil uji coba angket keefektifan teknik ice breaking dalam 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa 

dengan 32 responden dan 30 item pernyataan diperoleh 25 item  

pernyataan yang valid dan 5 item yang tidak valid. 

  



 

 

 
 

41 

Tabel. III.5 

Hasil Uji Validitas Instrument Konsentrasi Belajar Siswa di 

SMAN 1 Tambang 

 

No 

Soal  

Nilai 

rhitung 

Nilai rtabel Uji Validitas Keterangan  

1 0.247 0,349 Tidak valid Tidak digunakan 

2 0.493 0,349 Valid Digunakan  

3 0.471 0,349 Valid Digunakan 

4 0.566 0,349 Valid Digunakan 

5 0.340 0,349 Tidak Valid Tidak digunakan 

6 0.570 0,349 Valid Digunakan 

7 0.650 0,349 Valid Digunakan 

8 0.622 0,349 Valid Digunakan 

9 0.580 0,349 Valid Digunakan 

10 0.612 0,349 Valid Digunakan 

11 0.474 0,349 Valid Digunakan 

12 0.714 0,349 Valid Digunakan 

13 0.502 0,349 Valid Digunakan 

14 0.389 0,349 Valid Digunakan 

15 0.782 0,349 Valid Digunakan 

16 0.627 0,349 Valid Digunakan 

17 0.388 0,349 Valid Digunakan 

18 0.589 0,349 Valid Digunakan 

19 0.014 0,349 Tidak Valid Tidak digunakan 

20 0.474 0,349 Valid Digunakan 

21 0.538 0,349 Valid Digunakan 

22 0.635 0,349 Valid Digunakan 

23 0.294 0,349 Tidak Valid Tidak digunakan 

24 0.665 0,349 Valid Digunakan 

25 0.671 0,349 Valid Digunakan 

26 0.382 0,349 Valid Digunakan 

27 0.642 0,349 Valid Digunakan 

28 0.491 0,349 Valid Digunakan 

29 0.650 0,349 Valid Digunakan 

30 0.077 0,349 Tidak Valid Tidak digunakan 

Sumber: Data olahan SPSS 16.0 for windows 2019 

 

Berdasarkan tabel III.5 di atas diketahui rtabel pada ɑ (alpha) = 

0.05 atau taraf signifikan 5% dengan jumlah N=32, maka dapat 

diperoleh nilai df = 32 (df = N-2 = 32 - 2 = 30), sehingga nilai rtabel 

adalah 0.349. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 25 item 
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pernyataan yang rhitung ≥ rtabel da nada 5 item pernyataan yang rhitung ≤ 

rtabel. 

b. Uji Realibilitas  

Reabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik.34 Instrument 

dikatakan reliable jika alat ukur ukur tersebut menunjukkan hasil yang 

konsisten, sehingga instrument tersebut dapat digunakan secara aman 

karena dapat bekerja dengan baik pada waktu dan kondisi yang 

berbeda. 

Uji reabilitas instrument dalam penelitian ini dengan bantuan 

program spss 16.0 for windows. Adapun rumus yang digunakan adalah 

rumus cronbach alpha.  

     (
 

   
) × (  

   

  
) 

Keterangan:  

r11  : Reabilitas Instrument 

k  : Banyak Butir Pernyataan 

∑Si  : Jumlah Varians Butir 

St  : Varians Butir  

Adapun hasil uji reabilitas instrument penelitian dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

                                                             
34

 Ibid. h. 101 
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Tabel III.6 

Hasil Uji Reabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.738 31 

Sumber: Data olahan dengan SPSS Versi 16.0 for windws 2019 

 

Nilai alpha yang digunakan sebagai indikator analisa secara 

umum menggunakan taraf signifikan 5% dengan nilai rtabel < rhitung. 

Maka rhitung > rtabel (0,738 > 0.361) yang berarti instrument reliabel.  

c. Uji Normalitas 

Normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Normalitas data sangat penting 

karena dengan data yang terdistribusi normal, maka data tersebut 

dianggap mewakili suatu populasi.35 Data dikatakan normal jika 

signifikansi > 0,05. Uji normalitas instrument dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS 16.0 for windows.  

Adapun uji normalitas instrument penelitian dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel III.7 

Hasil Uji Normalitas Angket Peningkatan Konsentrasi Belajar 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

pre test .224 10 .166 .859 10 .074 

post test .172 10 .200
*
 .929 10 .439 

Sumber: Data olahan Spss 16.0 for windows 2019 

                                                             
35

 Syofian Siregar, Statistik Parametrik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 153 
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Berdasarkan tabel III.7 di atas, terlihat bahwa pre-test memiliki 

signifikan 0.166 ≥ 0.05, maka pre-test berdistribusi normal.begitu juga 

dengan post-test memiliki signifikan 0.200 ≥ 0.05, maka post-test juga 

berdistribusi normal. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan suatu prose mengklarifikasi, 

memberikan kode-kode tertentu, mengolah dan menafsirkan data penelitian 

menjadi bermakna. Kegiatan menganalisa data dilakukan setelah data dari 

seluruh responden terkumpul.36 

1. Deskriptif Data 

Deskriptif ketercapaian peningkatan konsentrasi belajar siswa 

berdasarkan norma diklarifikasikan dengan kriteria sangat tinggi, tinggi, 

sedang, rendah, sangat rendah. Kategorisasi diperlukan untuk 

menempatkan siswa ke dalam kelompok-kelompok yang terpisah secara 

terjenang menurut suatu kontingen berdasarkan atribut yang diukur.  

Dalam melakukan kategorisasi diperlukan rentang data atau interval 

data.37 Rentangan data atau interval data dapat diperoleh melalui rumus 

berikut:  

  
     

 
 

 

                                                             
36

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h.199 
37

 Agus Irianto, Statistik (Konsep Dasar, Aplikasi dan Pengembangannya) (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), h.12 
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Keterangan: 

I : Interval 

DT : Data Tinggi  

DR : Data Rendah 

K : Jumlah Kategori Penilaian 

Instrument pada penelitian ini terdiri dari 25 butir item dengan 

demikian skor terkecil yang dapat diperoleh adalah 25, sedangkan skor 

terbesar adalah 89. Berdasarkan skor ideal pada variabel tersebut, maka: 

Data Tinggi  : 25 × 4 = 100 

Data Rendahs  : 25 × 1 = 25                          
      

 
  

  

 
 

   

Kategori Penilaian : 4 

Angka 15 ini merupakan interval yang digunakan untuk membuat 

kategori normative skor subjek pada peningkatan konsentrasi belajar. 

Mengacu pada iinterval (i) tersebut maka diperoleh kriteria norma kategori 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel III.8 

Norma Kategori peningkatan Konsentrasi Belajar 

 

Interval Skor Kategori  

79 – 94 Sangat Tinggi (SS) 

63 – 78 Tinggi (T) 

47 – 62 Sedang (S) 

31 – 46 Rendah (R) 

15 – 30 Sangat Rendah (SR) 

Sumber: Data olahan 2019 
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2. Uji hipotesis penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan konsentrasi belajar siswa sebelum 

dan sesudah diberikan layanan dengan teknik ice breaking dalam layanan 

bimbingan kelompok. Karena sampel yang di ambil kurang dari < 30 maka 

digunakan tes “t” untuk sampling yang berkorelasi yaitu: 

   
(
  
 

)

(
   

√   
)
 

Keterangan:  

to : Tabel 

SD : Standar Deviasi 

N : Jumlah Responden38 

Rumus Tes “t” di atas merupakan cara manual yang dapat 

dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti memanfaatkan SPSS for windows untuk menghindari kesalahan 

dalam perhitungan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38

 Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yokyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 181 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian teknik ice breaking dalam layanan 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa yang 

rendah di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tambang dapat disimpulkan 

bahwa hasil perhitungan rata-rata skor layanan konsentrasi belajar sebelum 

mean pre- test mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan teknik ice 

breaking adalah 50.6 dan setelah mean post-test mengikuti layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik ice breaking adalah 76.9. 

Dari hasil uji T-test menggunakan program SPSS versi 16.0, bahwa t 

adalah -18.696, mean -2.630 95% confidence interval of the diference, Lower 

= -34.18095 dan Upper = -29.48224, kemudian thitung dibandingkan dengan 

ttabel df = 9, dengan ketentuan thitung > ttabel (18.696 > 2.26), dimana thitung > ttabel 

dengan taraf signifikan 5% maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dari 

hasil penelitian dapat disimpulkan bahaw teknik ce breaking dalam layanan 

bimbingan kelompok efektif untuk meningkatkan konsentrasi belajar siswa. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru bimbingan konseling kiranya dapat melaksanakan layanan 

bimbingan kelompok dengan mengguankan reknik ice breaking di SMA 

96 

 

95 
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Negeri 1 Tambang untuk dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa 

yang memiliki konsentrasi belajar rendah.  

2. Kepada Kepala sekolah kiranya dapat memberikan kebijakan kepada guru 

bimbingan konseling dalam melaksanakan semua program BK di sekolah 

seperti layanan bimbingan kelompok untuk meningkatakan konsentrasi 

belajar siswa.  

3. Kepada guru mata pelajaran dan staf sekolah lainnya kiranya dapat 

memmbantu mengawasi siswa-siswi di sekolah agar lebih berkembang, 

baik itu dalam segi akademik maupun non akademik Seperti peningkatan 

konsentrasi belajar siswa. 

4. Kepada siswa yang telah diberikan perlakuan teknik ice breaking dalam 

layanan bimbingan kelompok tentang meningkatkan konsentrasi belajar 

hendaknya mampu mengembangkan pikiran positif dan mampu 

berkonsentrasi dalam belajar di kelas. 

5. Kepada peneliti lanjutan yang tertarik untuk melakuakan penelitian dengan 

topik bimbingan kelompok dan konsentrasi belajar dapat 

mempertimbangkan teknik lain seperti Brain Gym, meditasi, rileksasi dan 

teknik lainnya.  

6. Bagi peneliti dapat dijadikan sebagai dasr penelitian lanjutan dengan 

memperluas variabel dan subjek penelitian tentang efektivitas teknik ice 

breakig dalam layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa. 

   

96 
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KISI-KISI SKALA KONSENTRASI BELAJAR SISWA  

 

No  

 

Indikator  Sub Indikator No. Item  Jumlah 

Item 
(+) (-) 

1. Adanya fokus pandangan  Pandangan tertuju pada 

guru, papan tilis dan media 

2,4 1,3 3 

2.  Perhatian  Memperhatikan sumber 

informasi dengan seksama 

6,8 5,7,9 5 

3. Sambutan lisan ( verbal 

respon) 

 Bertanya untuk mencari 

informasi tambahan 

10 11 2 

4.  

 

Kemampuan menjawab 

 Mampu menjawab dengan 

positif apabila sesuai dengan 

masalah 

 Mampu menjawab dengan 

pernyataan negatif apabila 

tidak sesuai dengan masalah  

 Dan menjawab ragu-ragu 

karna masalah tak menentu 

12,15 13,14,16 5  

5.   

Membuat pernyataan 

 Memberikan pernyataan 

yang menguatkan, 

menyetujui dan menyanggah 

dengan alasan 

19,20 17,18,21 5 

6  

Sambutan psikomotorik 

 Membuat catatan/menulis 

informasi dan membuat 

jawaban/pekerjaan. 

22,23,24 25  

 Jumlah 25 

 

 

 



 

 

KISI-KISI OBSERVASI PELAKSANAAN TEKNIK ICE BREAKING DALAM 

BIMBINGAN KELOMPOK 

No  Indikator  Target Observasi  

 

 

1 

 

 

Perhatian (attention) 

a. Peneliti memeberikan ice breaking yang dapat 

membangkitan perhatian peserta didik terhadap 

materi baik awal, tengah maupun akhir proses 

layanan. 

b. Peneliti merangsang rasa ingin tahu peserta didik 

lebih jauh terhadap materi layanan dengan ice 

breaking. 

 

 

2 

 

 

Relevansi (relevance) 

a. Peneliti memberikan ice breaking sesuai yang di 

butuhkan peserta didik. 

b. Peneliti menentukan ice breaking yang dapat 

dijadikan alat bantu yang efektif sesuai dengan 

materi. 

 

 

3 

 

 

Keyakinan (confidence) 

a. Peneliti meyakinan peserta didik bahwa mereka 

dapat mengikuti proses layanan dengan baik dan 

mencapai hasil optimal. 

b. Peneliti memberikan ice breaking sebagai penguat 

pemahaman tentang materi yang di sampaikan.  

c. Peneliti meyakinkan peserta didik telah menguasai 

materi yang disampaikan. 

 

4 

 

Kepuasan (satisfaction) 

a. Peneliti memeberikan kesempatan yang sama pada 

peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan sehingga 

peserta didik merasa puas dan gembira.  

b. Peneliti memeriksa seberapa banyak manfaat yang 

di peroleh oleh peserta didik dalam mengikuti proses 

layanan. 

 

 



 

 

ANGKET PENELITIAN 

A. Identifikasi Responden 

Nama   : ........................................ 

Jenis Kelamin  : ........................................ 

Kelas   : ........................................ 

Hari/TGL Mengisi : ........................................ 

 

B. Petunjuk  

1. Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah, pengisisan terhadap 

angket ini tidak berpengaruh apapun terhadap status Anda sebagai siswa siswi 

dan tidak berpengaruh terhadap nilai anda. 

2. Dimohon kesediaan Anda mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya, karena 

identitas atau nama Anda dirahasiakan dan kerahasiaan jawaban jawaban anda 

terjamin oleh peneliti. 

3. Pilih salah satu alternatif jawaban di bawah ini yang menurut Anda paling 

sesuai. 

4. Berilah tanda checklist (√ ) pada alternatif jawaban yang anda pilih. 

5. Atas kesediaan Anda bekerja sama dengan mengisi dan mengembalikan 

angket ini saya ucapkan terima kasih. 

 

CONTOH: 

No PERNYATAAN 
RESPON 

TS KS S SS 

1 
Saya memperhatikan penjelasan guru yang sedang 

memberikan materi pelajaran 
     

 

KETERANGAN: TS : Tidak Setuju 

KS : Kurang Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 



 

 

PERNYATAAN DAN RESPON 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

TS KS S SS 

1 
Ketika ada orang melewati depan kelas, saya mengalihkan 

perhatian pada orang tersebut.  
    

2 

Walaupun hari sudah siang, tetapi saya berusaha 

memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika guru 

menjelaskan materi pelajaran.  

    

3 
Saya lebih suka mendengarkan guru menjelaskan dari pada 

menggunakan papan tulis. 
    

4 

Saya lebih bersemangat belajar ketika guru memberi ice 

breaking (permainan penyegar) sebagai selingan  istirahat 

ketika jam pelajaran. 

    

5 
Saya mengantuk ketika dalam pelajaran menggunakan ice 

breaking (permainan penyegar) sebagai selingan istirahat.  
    

6 
Saya lebih berkonsentrasi apabila suasana pelajaran tidak 

menegangkan. 
    

7 
Konsentrasi saya menjadi hilang ketika belajar 

menggunakan ice breaking (permainan penyegar) 
    

8 Saya dapat belajar dalam situasi apapun.     

9 
Saya sulit memperhatikan materi pelajaran karena saya 

tidak menyukai pelajaran tersebut. 
    

10 
Saya akan bertanya pada guru jika saya tidak memahami 

materi pelajaran  
    

11 
Saya malu bertanya pada guru walaupun saya tidak 

memahami materi pelajaran. 
    

12 
Saya mampu menjawab ketika guru bertanya materi 

sebelumnya. 
    

13 Saya malu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru      



 

 

14 
Saya tidak dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang 

diberikan guru. 
    

15 
Saya akan mempertahankan jawaban saya walaupun itu 

salah. 
    

16 
Saya tetap percaya diri ketika memberikan jawaban dari 

masalah yang tidak saya ketahui. 
    

17 
Saya tidak suka memberiksan tambahan pernyataan dari 

teman saya walaupun itu kurang jelas. 
    

18 
Saya tidak menanggapi pernyataan jika itu benar menurut 

saya. 
    

19 Saya menanggapi pernyataan jika menurut saya itu keliru.     

20 
Saya menyanggah pernyataan teman ataupun guru sesuai 

dengan referensi yang saya dapatkan. 
    

21 Saya takut menyanggah pernyataan dari teman.     

22 
Saya mencatat hal-hal penting ketika guru menjelaskan 

materi pelajaran. 
    

23 Saya memahami materi pelajaran tanpa harus mencatatnya.     

24 Saya mengumpulkan tugas tepat waktu.     

25 Saya malas membuat catatan pelajaran.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 “Selamat bekerja” 



 

 

LEMBAR OBSERVASI 

KEGIATAN GURU PADA PENELITI 

Pertmuan   :  

Pengamat  : 

Pelaksana  : 

Sekolah/Kelas  : 

Petunjuk Pengisian 

 Berilah tanda disetiap pernyataan berikut ini pada lemabar jawaban dengan 

cara memberi tanda checklist (√) pada salasatu kolom saja. Jika pernyataan tersebut 

terlaksana oleh peneliti pada proses bimbingan konseling maka beri tanda checklist 

(√) pada kolom YA. Jika tidak terlaksanakan maka beri tanda pada kolom TIDAK. 

No  Pernyataan  Jawaban  

Ya  Tidak  

1 Peneliti  memeberikan ice breaking untuk memusatkan 

perhatian siswa. 

  

2 Peneliti meningkatkan perhatian siswa terhadap materi di 

awal proses layanan. 

  

3 Peneliti meningkatkan perhatian siswa terhadap materi di 

akhir proses layanan. 

  

4 Peneliti  meningkatkan pemahaman siswa dengan 

menciptakan suasana yang menyenangkan. 

  

5 Peneliti mengaitkan ice breaking dengan materi yang di 

bahas. 

  

6 Peneliti menjelaskan manfaat setiap ice breaking yang 

diberikan. 

  

7 Peneliti memotivasi siswa agar semangat mengikuti proses 

layanan. 

  

8 Peneliti memeberikan kesempatan yang sama pada siswa 

untuk terlibat dalam kegiatan sehingga peserta didik merasa 

puas dan gembira.  

  

9 Peneliti bertanya bagaimana kondisi siswa setelah diberikan 

ice breking. 

  

10 Peneliti memeriksa seberapa  banyak manfaat yang di 

peroleh oleh peserta didik dalam mengikuti proses  layanan. 

  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

RPL  

(Rencana Pelaksanaan Layanan)  

 

I. IDENTITAS 

A. Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Tambang 

B. Sasaran Layanan :  Rnr, Rh, Fl, Fa, Ahd, Am, Fo, 

Bh,Ak,Mb 

C. Pelaksana : Mila Indrawati 

II. WAKTU DAN TEMPAT 

A. Tanggal    : Kamis 29 Agustus 2019 

B. Jam Pelayanan   : 09.45 menit 

C. Volume waktu   : 45 menit  

D. Tempat     : Di Ruang Kelas 

III. MATERI PELAYANAN      

A. Tema  : Motivasi Belajar 

B. Tujuan   : Menumbuhkan Motivasi Belajar Anak. 

C. Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

D. Bidang Layanan  : Belajar. 

E. Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok. 

F. Metode/Teknik : Metode diskusi dengan Teknik Ice Breaking 

IV. LANGKAH KEGIATAN BIMBINGAN KELOMPOK 

A. Tahap Pembentukan 

1. Salam Pembuka. 

2. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

3. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

4. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. 

5. Ice Breaking penghangatan/ pengakraban. 

B. Tahap Peralihan 

1. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh selanjutnya. 

2. Menanyakan kesiapan anggota. 



 

 

C. Tahap Kegiatan 

1. Mengemukakan topik yang akan dibahas. 

2. Membahas permasalahan. 

3. Ice breaking 

D. Tahap pengakhiran 

1. Mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Mengemukakan kesan dan hasil bimbingan kelompok. 

3. Membahas kegiatan lanjutan. 

4. Mengemukakan pesan dan harapan. 

5. Penutup. 

E. Penilaian hasil layanan 

Proses: 

1. Apakah tujuan bimbingan kelompok tercapai? 

2. Bagaimana keterlibatan/ partisipasi siswa saat mengikuti bimbingan 

kelompok? 

3. Bagaimana pemahaman siswa tentang masalah yang dibahas? 

4. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan bimbingan kelompok? 

Hasil: 

1. Laiseg 

2. Laijapen 

3. Laijapang  

 

 

 

Pekanbaru, 29 Agustus 2019 

Perencana Kegiatan Layanan 

 

Mila Indrawati 

11413203012 



 

 

RPL  

(Rencana Pelaksanaan Layanan)  

 

I. IDENTITAS 

A. Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Tambang 

B. Sasaran Layanan :  Rnr, Rh, Fl, Fa, Ahd, Am, Fo, 

Bh,Ak,Mb 

C. Pelaksana : Mila Indrawati 

II. WAKTU DAN TEMPAT 

A. Tanggal    : Kamis 05 September 2019 

B. Jam Pelayanan   : 09.45 menit 

C. Volume waktu   : 45 menit  

D. Tempat     : Di Ruang Kelas 

III. MATERI PELAYANAN      

A. Tema  : Belajar yang menyenangkan. 

B. Tujuan   : Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

C. Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

D. Bidang Layanan  : Belajar. 

E. Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok. 

F. Metode/Teknik : Metode diskusi dengan Teknik Ice Breaking 

IV. LANGKAH KEGIATAN BIMBINGAN KELOMPOK 

A. Tahap Pembentukan 

1. Salam Pembuka. 

2. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

3. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

4. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. 

5. Ice Breaking penghangatan/ pengakraban. 

B. Tahap Peralihan 

1. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh selanjutnya. 

2. Menanyakan kesiapan anggota. 



 

 

C. Tahap Kegiatan 

1. Mengemukakan topik yang akan dibahas. 

2. Membahas permasalahan. 

3. Ice breaking 

D. Tahap pengakhiran 

1. Mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Mengemukakan kesan dan hasil bimbingan kelompok. 

3. Membahas kegiatan lanjutan. 

4. Mengemukakan pesan dan harapan. 

5. Penutup. 

E. Penilaian hasil layanan 

Proses: 

1. Apakah tujuan bimbingan kelompok tercapai? 

2. Bagaimana keterlibatan/ partisipasi siswa saat mengikuti bimbingan 

kelompok? 

3. Bagaimana pemahaman siswa tentang masalah yang dibahas? 

4. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan bimbingan kelompok? 

Hasil: 

1. Laiseg 

2. Laijapen 

3. Laijapang  

 

 

 

Pekanbaru, 05 September 2019 

Perencana Kegiatan Layanan 

 

Mila Indrawati 

11413203012 



 

 

RPL  

(Rencana Pelaksanaan Layanan)  

 

I. IDENTITAS 

A. Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Tambang 

B. Sasaran Layanan :  Rnr, Rh, Fl, Fa, Ahd, Am, Fo, 

Bh,Ak,Mb 

C. Pelaksana : Mila Indrawati 

II. WAKTU DAN TEMPAT 

A. Tanggal    : Kamis 25 September 2019 

B. Jam Pelayanan   : 09.45 menit 

C. Volume waktu   : 45 menit  

D. Tempat     : Di Ruang Kelas 

III. MATERI PELAYANAN      

A. Tema  : Minat Belajar. 

B. Tujuan   : Meningkatkan minat belajar siswa. 

C. Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

D. Bidang Layanan  : Belajar. 

E. Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok. 

F. Metode/Teknik : Metode diskusi dengan Teknik Ice Breaking 

IV. LANGKAH KEGIATAN BIMBINGAN KELOMPOK 

A. Tahap Pembentukan 

1. Salam Pembuka. 

2. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

3. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

4. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. 

5. Ice Breaking penghangatan/ pengakraban. 

B. Tahap Peralihan 

1. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh selanjutnya. 

2. Menanyakan kesiapan anggota. 



 

 

C. Tahap Kegiatan 

1. Mengemukakan topik yang akan dibahas. 

2. Membahas permasalahan. 

3. Ice breaking 

D. Tahap pengakhiran 

1. Mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Mengemukakan kesan dan hasil bimbingan kelompok. 

3. Membahas kegiatan lanjutan. 

4. Mengemukakan pesan dan harapan. 

5. Penutup. 

E. Penilaian hasil layanan 

Proses: 

1. Apakah tujuan bimbingan kelompok tercapai? 

2. Bagaimana keterlibatan/ partisipasi siswa saat mengikuti bimbingan 

kelompok? 

3. Bagaimana pemahaman siswa tentang masalah yang dibahas? 

4. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan bimbingan kelompok? 

Hasil: 

1. Laiseg 

2. Laijapen 

3. Laijapang  

 

 

 

Pekanbaru, 25 September 2019 

Perencana Kegiatan Layanan 

 

Mila Indrawati 

11413203012 



 

 

RPL  

(Rencana Pelaksanaan Layanan)  

 

I. IDENTITAS 

A. Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Tambang 

B. Sasaran Layanan :  Rnr, Rh, Fl, Fa, Ahd, Am, Fo, 

Bh,Ak,Mb 

C. Pelaksana : Mila Indrawati 

II. WAKTU DAN TEMPAT 

A. Tanggal    : Kamis 03 Oktober 2019 

B. Jam Pelayanan   : 09.45 menit 

C. Volume waktu   : 45 menit  

D. Tempat     : Di Ruang Kelas 

III. MATERI PELAYANAN      

A. Tema  : Semangat Belajar dan Mengerjakan Tugas. 

B. Tujuan   : Menumbuhkan semangat belajar & mengerjakan tugas  

C. Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

D. Bidang Layanan  : Belajar. 

E. Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok. 

F. Metode/Teknik : Metode diskusi dengan Teknik Ice Breaking 

IV. LANGKAH KEGIATAN BIMBINGAN KELOMPOK 

A. Tahap Pembentukan 

1. Salam Pembuka. 

2. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

3. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

4. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. 

5. Ice Breaking penghangatan/ pengakraban. 

B. Tahap Peralihan 

1. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh selanjutnya. 

2. Menanyakan kesiapan anggota. 



 

 

C. Tahap Kegiatan 

1. Mengemukakan topik yang akan dibahas. 

2. Membahas permasalahan. 

3. Ice breaking 

D. Tahap pengakhiran 

1. Mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Mengemukakan kesan dan hasil bimbingan kelompok. 

3. Membahas kegiatan lanjutan. 

4. Mengemukakan pesan dan harapan. 

5. Penutup. 

E. Penilaian hasil layanan 

Proses: 

1. Apakah tujuan bimbingan kelompok tercapai? 

2. Bagaimana keterlibatan/ partisipasi siswa saat mengikuti bimbingan 

kelompok? 

3. Bagaimana pemahaman siswa tentang masalah yang dibahas? 

4. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan bimbingan kelompok? 

Hasil: 

1. Laiseg 

2. Laijapen 

3. Laijapang  

 

 

 

Pekanbaru, 03 Oktober 2019 

Perencana Kegiatan Layanan 

 

Mila Indrawati 

11413203012 



 

 

RPL  

(Rencana Pelaksanaan Layanan)  

 

I. IDENTITAS 

A. Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Tambang 

B. Sasaran Layanan :  Rnr, Rh, Fl, Fa, Ahd, Am, Fo, 

Bh,Ak,Mb 

C. Pelaksana : Mila Indrawati 

II. WAKTU DAN TEMPAT 

A. Tanggal    : Kamis 10 Oktober 2019 

B. Jam Pelayanan   : 09.45 menit 

C. Volume waktu   : 45 menit  

D. Tempat     : Di Ruang Kelas 

III. MATERI PELAYANAN      

A. Tema  : Menghindari malas belajar & mencintai pelajaran. 

B. Tujuan   : Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam belajar 

C. Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

D. Bidang Layanan  : Belajar. 

E. Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok. 

F. Metode/Teknik : Metode diskusi dengan Teknik Ice Breaking 

IV. LANGKAH KEGIATAN BIMBINGAN KELOMPOK 

A. Tahap Pembentukan 

1. Salam Pembuka. 

2. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

3. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

4. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. 

5. Ice Breaking penghangatan/ pengakraban. 

B. Tahap Peralihan 

1. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh selanjutnya. 

2. Menanyakan kesiapan anggota. 



 

 

C. Tahap Kegiatan 

1. Mengemukakan topik yang akan dibahas. 

2. Membahas permasalahan. 

3. Ice breaking 

D. Tahap pengakhiran 

1. Mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Mengemukakan kesan dan hasil bimbingan kelompok. 

3. Membahas kegiatan lanjutan. 

4. Mengemukakan pesan dan harapan. 

5. Penutup. 

E. Penilaian hasil layanan 

Proses: 

1. Apakah tujuan bimbingan kelompok tercapai? 

2. Bagaimana keterlibatan/ partisipasi siswa saat mengikuti bimbingan 

kelompok? 

3. Bagaimana pemahaman siswa tentang masalah yang dibahas? 

4. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan bimbingan kelompok? 

Hasil: 

1. Laiseg 

2. Laijapen 

3. Laijapang  

 

 

 

Pekanbaru, 10 Oktober 2019 

Perencana Kegiatan Layanan 

 

Mila Indrawati 

11413203012 



 

 

RPL  

(Rencana Pelaksanaan Layanan)  

 

I. IDENTITAS 

A. Satuan Pendidikan :  SMA Negeri 1 Tambang 

B. Sasaran Layanan :  Rnr, Rh, Fl, Fa, Ahd, Am, Fo, 

Bh,Ak,Mb 

C. Pelaksana : Mila Indrawati 

II. WAKTU DAN TEMPAT 

A. Tanggal    : Kamis 17 Oktober 2019 

B. Jam Pelayanan   : 09.45 menit 

C. Volume waktu   : 45 menit  

D. Tempat     : Di Ruang Kelas 

III. MATERI PELAYANAN      

A. Tema  : Lingkungan belajar yang nyaman. 

B. Tujuan   : Meningkatkan konsentrasi belajar 

C. Fungsi Layanan : Pemahaman dan pengembangan 

D. Bidang Layanan  : Belajar. 

E. Jenis Layanan : Layanan Bimbingan Kelompok. 

F. Metode/Teknik : Metode diskusi dengan Teknik Ice Breaking 

IV. LANGKAH KEGIATAN BIMBINGAN KELOMPOK 

A. Tahap Pembentukan 

1. Salam Pembuka. 

2. Menjelaskan pengertian dan tujuan Bimbingan Kelompok (Bkp). 

3. Menjelaskan cara, asas, dan pelaksanaan Bimbingan Kelompok 

(Bkp). 

4. Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri. 

5. Ice Breaking penghangatan/ pengakraban. 

B. Tahap Peralihan 

1. Menjelaskan tahap yang akan ditempuh selanjutnya. 

2. Menanyakan kesiapan anggota. 



 

 

C. Tahap Kegiatan 

1. Mengemukakan topik yang akan dibahas. 

2. Membahas permasalahan. 

3. Ice breaking 

D. Tahap pengakhiran 

1. Mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok. 

2. Mengemukakan kesan dan hasil bimbingan kelompok. 

3. Membahas kegiatan lanjutan. 

4. Mengemukakan pesan dan harapan. 

5. Penutup. 

E. Penilaian hasil layanan 

Proses: 

1. Apakah tujuan bimbingan kelompok tercapai? 

2. Bagaimana keterlibatan/ partisipasi siswa saat mengikuti 

bimbingan kelompok? 

3. Bagaimana pemahaman siswa tentang masalah yang dibahas? 

4. Bagaimana kesan siswa terhadap kegiatan bimbingan kelompok? 

Hasil: 

1. Laiseg 

2. Laijapen 

3. Laijapang  

 

 

 

Pekanbaru, 17 Oktober 2019 

Perencana Kegiatan Layanan 

 

Mila Indrawati 

11413203012 



 

 

 
 

LAISEG 
PENILAIAN HASIL PELAYANAN KONSELING 

 

1. Tuliskan dengan singkat masalah anda yang telah mendapat layanan Bimbingan dan Konseling? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

2. Kapan, dengan cara apa dan oleh siapa layanan diberikan? 

Tanggal layanan : ………………………………………………….. 

Jenis layanan : ………………………………………………….. 

Pemberi layanan : …………………………………………………… 

3. Perolehan apakah yang anda dapatkan dari layanan tersebut? Jawab dengan singkat pertanyaan 

berikut : 

a. Hal-hal apakah yang anda peroleh dari layanan yang telah anada jalan? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

b. Setelah mendapatkan layanan, bagaimanakah perasaan anda? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

c. Setelah mendapatkan layanan, hal-hal apakah yan anda laksanakan untuk  

mengentaskan/mengatasi masalah anda itu? 

……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

4. Berdasarkan gambaran jawaban no. 3 berapa persenkah masalah anda itu telah 
terentaskan/teratasi hingga sekarang ? 

a. 95%-100%  b. 75%-94%  c. 50%-74%  d. 30%-49% 
e. 10%-29%   f. Kurang dari 10% g. Semakin berat h. …………. 

 

5. Tanggapan, saran,pesan atau harapan apa yang ingin anda sampaikan kepada pemberi layanan ? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Tanggal mengisi  : 
Nama Pengisi  : 

 

RAHASIA LAISEG 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 

Pengumpulan Siswa Untuk Di Berikan Sebaran Angket Untuk Uji Kelayakan 

Angket 

 



 

 

     

 

 

Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Setelah melakukan Ice breaking 
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