
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bimbingan konseling merupakan proses bantuan untuk peserta didik

baik individu/ kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam

hubungan pribadi, sosial, belajar, karier, melalui berbagai jenis layanan dan

kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Tujuan bimbingan

konseling yaitu membantu siswa dalam mengembangkan potensinya secara

optimal (Fenti Hikmawati, 2011: 64)

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat diperlukan

karena setiap siswa di sekolah dapat dipastikan memiliki masalah, baik

masalah pribadi maupun masalah dalam belajarnya, dan setiap masalah yang

dihadapi masing-masing siswa sudah pastilah berbeda.

Bimbingan dan konseling sesuai dengan Undang-Undang yang dikutip

oleh Prayitno dalam bukunya Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan

Konseling di Sekolah, yaitu: “PP No. 28 dan 29 tahun 1990 dan PP No. 72

tahun 1991 pada dasarnya mengemukakan bahwa bimbingan merupakan

bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi,

mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Secara lebih spesifik, SK

MENDIKBUD No. 025/0/1995 mengemukakan: bahwa Bimbingan dan

Konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara

perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara
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optimal, dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar,

dan bimbingan karier, melaui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung

berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno. 2001:61).

Sekolah merupakan tempat melahirkan insan-insan yang sempurna

untuk diri, bangsa, negara dan agama. Sekolah juga merupakan tempat

mendidik dan membentuk jati diri  siswa agar nantinya bisa mengembangkan

ilmunya di lingkungan masyarakat dan sekolah merupakan lembaga yang juga

turut bertanggung jawab pada siswa yang membutuhkan motivasi belajar.

MTsN Rambah merupakan sekolah yang menerapkan bimbingan bagi

siswanya. Namun demikian, masih ada siswa yang membutuhkan motivasi

belajar. Untuk itu peran Bimbingan dan Konseling Islam itu perlu ditinjau

ulang dari fenomena yang terlihat.

Hasil dari survey yang peneliti lakukan dan wawancara dengan guru

BK di sekolah MTsN Rambah bahwa siswa mengalami kurang motivasi belajar

terlihat dari gejala-gejala sebagai berikut : dari keseluruhan jumlah siswa

MTsN Rambah yang berjumlah 589 siswa, hanya 20% siswa yang nilainya

meningkat selebihnya mereka mengalami berbagai masalah yang berbeda-beda

yang mengakibatkan mereka kurangnya motivasi belajar. Hal ini sesuai dengan

hasil survey dan wawancara bahwa dari beberapa kelas terdapat satu kelas

yang berjumlah 34 siswa memiliki banyak masalah dalam diri siswa, seperti

malas belajar, membolos, suka berkelahi, masalah keluarga seperti orang tua

bercerai, kurang perhatian dari orangtuanya, dan ada juga masalah siswa



dengan guru yang bersangkutan yaitu seperti melawan guru (Wawancara: Erni

Nawana Tanjung, S,Pd 22 Oktober 2013).

Sekolah memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu siswa

agar berhasil dalam belajar. Ketika siswa memiliki masalah dalam belajarnya,

dalam kondisi seperti ini bimbingan konseling diperlukan dan yang

bertanggung jawab atas program bimbingan konseling di sekolah adalah guru

BK bukan guru (pengajar) karena pengajar terikat oleh materi, tujuan

pengajaran dalam kurikulum yang harus diselesaikan.

Tiap-tiap siswa yang mempunyai masalah juga mempunyai dorongan

untuk menyelesaikannya, namun karena keterbatasan adakalanya siswa tidak

selalu berhasil dan bisa menimbulkan rasa putus asa. Pelayanan bimbingan dan

konseling di sekolah harus diarahkan untuk membantu dan memotivasi siswa

agar terus berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Motivasi-motivasi yang

diberikan kepada siswa dapat menumbuhkan kesadaran atas tugas-tugasnya

sebagai siswa dan dapat berkembang secara optimal. Dalam hal ini, guru BK

berfungsi sebagai motivator (Fenti Hikmawati. 2011:34).

Jadi jelas bahwa dalam kegiatan belajar ini banyak masalah-masalah

yang timbul terutama yang dirasakan oleh siswa sendiri. Sekolah mempunyai

tanggung jawab yang besar dalam membantu siswa agar mereka berhasil dalam

belajar. Untuk itu hendaknya sekolah memberikan bantuan kepada siswa dalam

mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan belajar. Disinilah

penting dan perlunya program bimbingan dan konseling untuk membantu agar



mereka berhasil dalam belajar (Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan,

2005:224).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah

dengan judul:

“PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DALAM

MEMOTIVASI BELAJAR SISWA MADRASAH TSANAWIYAH

NEGERI (MTsN) RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU”

B. Alasan Pemilihan Judul

Peneliti sangat tertarik terhadap penelitian ini karena didasari dengan

adanya beberapa alasan, antara lain sebagai berikut :

1. Peneliti tertarik dengan judul ini karena berkaitan dengan bidang penulis

pelajari di jurusan Bimbingan Konseling Islam

2. Melihat permasalahan tersebut, peneliti sangat tertarik dengan penelitian ini

dilakukan terhadap siswa agar guru Bimbingan dan Konseling lebih

memotivasi belajar siswa untuk membentuk jati diri mereka menjadi insan

yang berguna di masa depan.

3. Peneliti merasa mampu untuk melakukan penelitian ini baik segi waktu,

dana, maupun dari segi pemikiran.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan dan

memahami judul ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang

digunakan dalam judul ini diantaranya:



1. Peran adalah sesuatu yang terjadi atau yang memegang pimpinan terutama

dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa (Departemen Pendidikan Nasional.

2008:1051)

2. Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan Islami adalah “proses pemberian bantuan yang terarah,

kontiniu dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat

mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara

optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di

dalam Al-Quran dan Hadist Rasulullah ke dalam diri, sehingga ia dapat

selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist”.

(Hallen.A.2002:17).

Konseling Islami adalah merupakan “suatu usaha membantu

individu dalam menanggulangi penyimpangan perkembangan fitrah

beragama yang dimilikinya, sehingga ia kembali menyadari peranannya

sebagai khalifah di muka bumi dan berfungsi untuk menyembah atau

mengabdi kepada Allah SWT sehingga akhirnya tercipta kembali hubungan

yang baik dengan Allah, dengan manusia dan alam semesta (Hallen.

A.2008:22).

Dari pengertian di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa

Bimbingan dan Konseling Islam adalah satu usaha untuk memberi bantuan

terhadap individu atau sekelompok dan menjaga agar manusia tetap menuju

kearah bahagia. Juga mengaktualisasikan diri serta mewujudkan pencegahan

dan pemecahan masalah-masalah yang mungkin muncul atau sedang



dilakukan dalam kehidupan selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah,

agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong anak untuk melakukan

belajar guna meningkatkan mutu belajar dengan baik dan mencapai tujuan

tertentu (Yudrik Jahja. 2011:38).

4. Belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri

seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru

berkat pengalaman dan latihan. Sementara itu, menurut pendapat tradisional,

belajar adalah menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan, disini

yang dipentingkan adalah pendidikan intelektual (Abdul Rahman Shaleh.

2009:207).

Jadi motivasi belajar yaitu keseluruhan daya untuk menggerak atau

mendorong dalam diri siswa yang mengakibatkan kegiatan belajar yang

menjamin  kelangsungan  dari kegiatan belajar dan memberi arah  pada

kegiatan belajar sehingga tujuan yang diinginkan oleh subjek belajar itu bisa

tercapai. Defenisi motivasi belajar sangat penting artinya untuk mencapai

tujuan proses belajar mengajar yang diinginkan, jadi motivasi siswa dalam

belajar perlu diciptakan.

5. Siswa adalah pelajar atau penuntut pada akademi (Tri Rama :483). Siswa

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa MTsN Rambah

Kabupaten Rokan Hulu.



D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimana peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam memotivasi

belajar siswa MTsN Rambah?

b. Apakah guru bimbingan konseling berperan dalam memotivasi belajar

siswa?

c. Sejauh mana siswa mengetahui peran bimbingan dan konseling dalam

memotivasi belajar siswa?

d. Bagaimana bentuk-bentuk motivasi belajar siswa MTsN Rambah?

e. Apakah siswa MTsN Rambah sering mengikuti pelaksanaan bimbingan

dan konseling dalam motivasi belajar?

2. Batasan Masalah

Mengingat dengan adanya permasalahan yang terdapat pada

identifikasi masalah maka penulis merasa perlu untuk membatasi

permasalahan ini yaitu “bagaimana peran bimbingan dan konseling Islam

dalam memotivasi belajar siswa MTsN Rambah”.

3. Rumusan Masalah

Dari pemaparan pokok pikiran di atas, maka peneliti ingin

melakukan penelitian dan pengkajian tentang Peran Bimbingan Konseling

Islam dalam Memotivasi belajar Siswa MTsN Rambah Kabupaten Rokan

Hulu. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian pada rumusan

masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana peran Bimbingan dan

Konseling Islam dalam memotivasi belajar Siswa MTsN Rambah?”



E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini peneliti ingin mengetahui tujuan dan kegunaan

penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui

bagaimana peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam memotivasi belajar

Siswa MTsN Rambah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mengetengahkan hal-hal yang dapat menjadi

sumbangan baru dari hasil penelitian yang dilakukan bagi pengembangan

keilmuan (B. Sandjaja. 2006:6). Dari tujuan penelitian di atas, hasil

penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi peneliti sendiri maupun

bagi lembaga tempat peneliti melakukan penelitian khususnya para guru

yang menjadi guru Bimbingan Konseling. Manfaat penelitian yang akan

peneliti laksanakan dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi guru

Bimbingan Koseling dalam membantu siswa-siswi yang memiliki

masalah di MTsN Rambah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan kepada siswa-siswi agar lebih termotivasi

dalam belajarnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi peneliti

berikutnya untuk meneliti lebih mendalam mengenai peran Bimbingan

dan Konseling Islam dalam meningkatkan prestasi siswa.



4. Untuk menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan penulis dalam

bidang yang diteliti.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Dalam mempelajari kerangka teoritis ini adalah bertujuan untuk

memperlihatkan dan menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan

dengan permasalahan dalam penelitian Peranan Bimbingan dan Konseling

Islam dalam memotivasi belajar siswa.

a. Peran Bimbingan Konseling Dalam Pembelajaran

Peranan Bimbingan Konseling dalam proses belajar, guru

bertugas untuk mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas

belajar bagi siswa-siswa untuk mencapai tujuan. Secara lebih rinci

tugasnya yaitu:

a. Mendidik anak dengan titik berat memberikan arah dan motivasi

pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang

memadai.

c. Membantu perekembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-

nilai, dan penyesuaian diri.

Peranan guru dalam belajar lebih mengarah kepada peningkatan

motivasi belajar anak-anak. Dalam hal ini guru hendaknya dapat

mengembangkan cara kebiasaan belajar sebaik-baiknya. Selanjutnya



sangat diharapkan guru dapat memberi fasilitas yang memadai sehingga

siswa dapat belajar secara efektif (H. Abu Ahmadi dan Widodo

Supriyono. 2013:104)

Menurut Moh. Surya, ada beberapa ciri tingkah laku yang

merupakan manifestasi dari kurangnya motivasi belajar siswa, antara

lain:

a. Sering mendapat hasil belajar yang rendah

b. Kurang menumpukan perhatian/konsentrasi ketika guru mengajar.

c. Suka melakukan hal-hal yang kurang wajar di dalam kelas, seperti

menyontek, tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR), tidak

melakukan tugas yang disuruh guru, tidak mau bekerja sama.

d. Sering melanggar peraturan sekolah peraturan sekolah, seperti datang

terlambat, membolos, berkelahi, melawan guru, membuat keributan,

dsb.

e. Mengalami gangguan emosional yang kurang wajar, seperti

pemurung, pemarah, mudah tersinggung, cemas, dendam (A. Hallen,

2002:129)

Siswa yang menunjukkan tingkah laku seperti yang disebutkan

mempunyai kecenderungan gagal dalam proses belajarnya. Oleh karena

itu diperlukan adanya suatu usaha untuk menanggualangi gejala-gejala

tersebut. Dalam hubungan ini bimbingan dan konseling mempunyai

peranan yang cukup penting.



b. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islam

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang diberikan

kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan

sistematis oleh pembimbing agar individu atau sekelompok individu

menjadi pribadi yang mandiri (Prayitno dan Erman Amti. 2008:94).

Menurut Willis konseling adalah upaya bantuan yang diberikan

seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman terhadap individu-

individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang

potensinya secara optimal, maupun dalam mengatasi masalahnya, dan

mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah

(Sofyan.S Willis. 2004:18).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan

bahwa bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada

seseorang atau sekelompok orang oleh konselor yang terlatih dan

berpengalaman, agar seseorang tersebut berkembang secara optimal dan

mampu menyesuaikan diri baik di sekolah, keluaraga, dan masyarakat.

Bimbingan Konseling Islam adalah sebagai usaha pemberian

bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik lahiriyah

maupun batiniyah, yang menyangkut kehidupan di masa kini dan masa

mendatang. Dengan maksud agar orang yang bersangkutan mampu

mengatasi kesulitannya dengan kemampuan yang ada pada dirinya

sendiri, melalui kekuatan iman dan taqwa kepada Allah SWT.



Menurut Hamdani Bakrin adz-Dzaky menyatakan bahwa

Konseling Islam adalah suatu akativitas memberikan bimbingan,

pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien)

dalam bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan

potensi akal fikirannya, kejiwaannya, keimanannya dan keyakinannya

serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupan dengan

baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Quran dan

As-Sunnah rasulullah SWT (M.Hamdani Bakrin adz dan Dzaky.

2004:128).

c. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam

Berdasarkan makna diatas, maka layananan Bimbingan dan

Konseling Islam secara umum bertujuan agar individu menyadari jati

dirinya sebagai hamba Allah dan Khalifah di bumi, serta mampu

mewujudkannya dalam beramal shaleh, dalam rangka mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan membantu individu

agar memiliki sikap, kesadaran, pemahaman, atau perilaku sebagai

berikut:

a. Memiliki kesadaran akan akhirat dirinya sebagai makhluk atau hamba

Allah SWT.

b. Memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya di dunia sebagai khalifah.

c. Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri (kelebihan dan

kekurangannya) secara sehat.



d. Memiliki kebiasaan yang sehat dalam cara makan, tidur, dan

menggunakan waktu luang.

e. Memiliki komitemen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran

agama (beribadah) dengan sebaik-baiknya.

f. Memiliki sikap dan kebiasaan belajar atau bekerja yang positif.

g. Memahami masalah dan mengahadapinya secara wajar, tabah, atau

sabar.

h. Memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah atau

stres.

i. Mampu mengubah persepsi atau minat.

j. Mampu mengambil hikmah dari musibah/masalah yang dialami.

k. Mampu mengontrol emosi dan berusaha meredamnya dengan

intropeksi diri.

d. Fungsi Bimbingan dan Konseling

Pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di sekolah

memiliki beberapa fungsi, yaitu :

a. Fungsi Pemahaman yaitu: Pemahaman tentang klien merupakan titik

tolak upaya pemberian bantuan terhadap klien. Sebelum seorang

konselor atau pihak-pihak lain dapat memeberikan layanan tertentu

kepada klien, maka mereka perlu terlebih dahulu memahami individu

yang akan dibantu itu. Pemahaman tersebut tidak hanya sekedar

mengenal diri klien, melainkan lebih jauh lagi, yaitu pemahaman yang



menyangkut latar belakang pribadi klien, kekuatan dan kelemahannya,

serta kondisi lingkungannya (Prayitno dan Erman Amti, 2008 : 197)

Pemahaman tentang diri klien oleh konselor bisa dijadikan

bahan acuan dalam rangka kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut

membantu klien (siswa). Selain pembimbing, gurupun harus

memahami siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran secara

efektif dan efisien. Guru yang memahami siswa secara baik dapat

melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa

sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran secara efektif dan efisien.

b. Fungsi Pencegahan (Preventif) yaitu: upaya konselor untuk

mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya

untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli (Prayitno dan

Erman Amti.2008 : 202). Fungsi preventif ini dimaksudkan untuk

mencegah timbulnya masalah yang dapat mengganggu perkembangan

siswa.

c. Fungsi Pengembangan yaitu: konselor senantiasa berupaya untuk

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi

perkembangan konseli (Prayitno dan Erman Amti. 2008:215). Fungsi

ini dimaksudkan untuk membantu para siswa dalam mengembangkan

potensinya secara optimal dan terarah. Selain itu hal-hal yang baik

pada diri siswa tetap terjaga, dimantapkan dan dikembangkan.

d. Fungsi Penyesuaian yaitu: Melalui fungsi ini, pelayanan bimbingan

dan konseling membantu terciptanya penyesuaian antara siswa dengan



lingkungannya. Dengan perkataan lain, melalui fungsi ini pelayanan

bimbingan dan konseling membentu siswa memperoleh penyesuaian

diri secara baik dengan lingkungannya ( Tohirin, 2013: 44).

Keberhasilan siswa dalam belajar di sekolah banyak dipengaruhi oleh

kemampuan menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, karena sekolah

memiliki peraturan tersendiri dengan segala tuntunan dan norma-

normanya.

e. Fungsi Perbaikan yaitu: untuk membantu konseli sehingga dapat

memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan dan bertindak.

Setiap orang pasti memiliki masalah apalagi siswa di sekolah, akan

tetapi masalah yang dihadapi tiap-tiap individu jelaslah berbeda.

Meskipun pelayanan bimbingan dan koseling seperti layanan

pencegahan, penyaluran, penyesuaian telah diberikan, tetapi masih

mungkin individu (siswa) memiliki masalah-masalah tertentu,

sehingga fungsi perbaikan diperlukan, sehingga masalah yang dialami

oleh siswa tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang

(Tohirin.2013: 46).

e. Metode Bimbingan dan Konseling

Layanan bimbingan konseling sangat dibutuhkan agar siswa yang

memiliki masalah dapat terbantu, sehingga mereka dapat belajar dengan

baik. Siswa yang memiliki masalah kadang-kadang tidak mengerti

bagaimana cara mengatasinya, ada juga yang tidak tahu kepada siapa ia

harus meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apabila



masalah mereka tidak dapat belajar dengan kosentrasi, dalam keadaan

seperti ini peran bimbingan konseling dalam pembelajaran sangat

diperlukan untuk mengatasi siswa-siswa yang terganggu konsentrasi

belajaranya. Menurut Aqib dan Rohmanto layanan bimbingan konseling

dalam pembelajaran ada tiga yaitu: Pertama, bimbingan belajar. Kedua,

bimbingan sosial. Ketiga, bimbingan dalam mengatasi masalahnya

(Zainal Aqib dan Elham Rohmanto. 2008:26).

a. Bimbingan belajar dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah

yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Bimbingan yang diberikan

seperti: cara belajar, cara merencanakan waktu, cara mengatasi

kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu.

b. Bimbingan sosial dimaksudkan untuk membantu siswa dalam

mengatasi masalahnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial yang

menggangunya dalam belajar. Menurut Ahmadi yang dikutip oleh

Aqib dan Rohmanto bimbingan sosial ini dimaksudkan untuk: 1).

Memperoleh kelompok belajar dan bermain yang sesuai. 2).

Membantu memperoleh persahabatan yang sesuai. 3). Membantu

mendapatkan kelompok sosial untuk memecahkan masalah tertentu

(Zainal Aqib dan Elham Rohmanto. 2008:43).

c. Bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi, bimbingan ini

dimaksudkan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah

pribadinya agar kosentrasi belajarnya tidak terganggu dalam proses

belajar mengajar.



Adapun menurut Az Zahrani metode Bimbingan dan Konseling yaitu :

1. Metode Langsung

Yaitu dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung

dengan orang yang dibimbingnya.

2. Metode tidak langsung

Yaitu metode bimbingan konseling yang dilakukan melalui media

kominikasi masa, dengan cara melalui surat, telepon.

(Az Zahrani, 2005: 26)

f. Pengertian Motivasi Belajar

Kata “motif”, diartikan sesuatu yang ada didalam diri seseorang,

yang mendorong orang tersebut untuk bersikap dan bertindak  guna

mencapai tujuan tertentu (Abdul rahman Shaleh. 2009:181).

Motivasi adalah sebagai faktor inner (batin) berfungsi

menimbulkan, mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi dapat

menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan sehingga semakin

besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan belajarnya (H. Abu

Ahmadi dan Wododo Supriyono. 2013:83)

Menurut Yudrik Jahja motivasi adalah suatu kondisi yang

mendorong anak untuk melakukan belajar guna meningkatkan mutu

belajar dengan baik. Penemuan-penemuan menunjukkan bahwa pada

umumnya hasil beajar meningkat jika motivasi belajar meningkat pula.

Hal ini dipertegas dengan banyaknya bakat anak yang tidak terkembang



karena tidak diperolehnya motivasi belajar yang harus didapatnya dari

guru, orang tua, dan lingkungan sekitar (Yudrik Jahja, 2011: 358)

Menurut teori dari Tyson and Carroll Kenyataannya ada di antara

anak didik yang tidak termotivasi untuk belajar atau tidak terlibat secara

aktif dalam kegiatan pengajaran di kelas. Sebagian besar anak didik aktif

dalam belajar bersama dan sebagian kecil anak didik dengan berbagai

sikap dan perilaku yang terlepas dari kegiatan belajar di kelas. Kedua

kegiatan anak didik yang berbeda ini sebagai gambaran suasana kelas

yang kurang kondusif. Guru tidak harus tinggal diam bila ada anak didik

yang tidak terlibat secara langsung dalam belajar bersama, perhatian

harus lebih diarahkan kepada mereka, usaha perbaikan harus segera

dilakukan agar mereka bergairah dalam belajar (Yudrik Jahja, 2011:365).

Sedangkan belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah

berusaha mencari kepandaian atau ilmu (Departemen Pendidikan

Nasional, 2002 : 56).

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku melalui pengalaman,

baik pengalaman itu didapat dari lingkungan sekolah maupun dari

lingkungan masyarakat (Abu Ahmadi dan Widodo Suproyono, 2013:

128).

Belajar juga bisa kita sebut sebagai suatu proses, suatu kegiatan

dan bukan suatu hasil atau tujuan dan perubahan merupakan hasil yang

telah dicapai dari proses belajar. Bila seseorang telah berhasil dalam



belajar, maka seseorang tersebut telah mengalami proses tertentu dalam

belajar. Oleh karena itu proses belajar yang telah terjadi pada diri

seseorang dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai seperti dari tidak

tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti. Jadi motivasi belajar

merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar.

Bila motivasi belajar siswa lemah, guru yang sekaligus berperan sebagai

pembimbing untuk memberikan dorongan–dorongan yang positif yang

dapat memperkuat motivasi siswa untuk terus belajar, dan hasil atau

prestasi siswa pun menjadi baik. Lemahnya motivasi atau tiadanya

motivasi belajar akan melemahkan kegiatan belajar, selanjutnya mutu

hasil belajar akan rendah.

Dorongan-dorongan serta motivasi sangat dibutuhkan bagi

mereka yang harus diberikan secara total dan tidak hanya sebatas ucapan

saja tetapi dapat berupa sentuhan kasih sayang yang mampu

membangkitkan semangat belajar anak-anak. Peran orang tua sangatlah

penting untuk membantu dan membentuk semangat yang tinggi. Orang

tua dan guru dapat menciptakan suatu ruang belajar yang menenangkan

dan menciptakan permainan yang dapat memberikan tambahan

pengetahuan untuk anak. Memberi dorongan semangat serta motivasi

dapat membangun rasa percaya diri anak, menumbuhkan semangat yang

tinggi, dan membuat anak mau melakukan aktivitas belajar dengan baik

dan terkontrol. Guru juga harus mengerti dan tahu apa diinginkan oleh

anak didiknya. Belajar seperti apa yang mereka mau dan membuat



mereka nyaman. Motivasilah mereka dengan terus-menerus sehingga

mereka mampu mencapai apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Lalu

apa yang dapat kita lakukan untuk memotivasi mereka? Apapun jenis

kecerdasan yang ingin dibangun pada diri anak. Nomor satu yang harus

dilakukan ialah memberi mereka dorongan dan memotivasinya. Motivasi

bukan berarti menghukum dan mengekang anak yang akan dicetak

sebagai penerus masa depan dan pemimpin bangsa. Sebenarnya membuat

anak senang dan semangat untuk belajar itu telah membantu untuk

kemajuan bangsa dengan menciptakan anak-anak yang produktif, kreatif,

jenius serta mandiri (Yudrik Jahja, 2011: 355)

g. Jenis-jenis Motivasi Belajar

Motivasi terbagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah kesadaran dalam seseorang.

Motivasi ini timbul karena memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi.

Ia juga dipengaruhi oleh sikap, emosi dan mendorong seseorang itu untuk

melakukan sesuatu. Orang yang mempunyai motivasi instrinsik biasanya

lebih kretaif dalam pemikiran, idea lebih terbuka dan bijak merancang

sesuatu bagi memenuhi masa lapangnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik

adalah rancangan dan faktor dari luar. Dalam konteks pengajaran dan

pembelajaran dibilik darjah, guru seharusnya pandai menerapkan unsur-

unsur motivasi kedalam jiwa siswa agar mereka memahami tujuan

sebenar pendidikan (Mohd Salleh Lebar, 1999:32).



Dari dua jenis motivasi di atas dapat dipahami bahwa Motivasi itu

bisa terdapat dalam diri kita sendiri dan juga dari luar diri kita sendiri,

motivasi dalam diri sendiri timbul karena adanya keinginan untuk

mendapatkan sesuatu, jadi motivasi yang ada dalam diri kita sendiri ini

murni tanpa pengaruh dari luar. Misalnya seorang siswa belajar dengan

tujuan ingin mendapatkan pengertian dari suatu ilmu yang dipelajari

tersebut. Sedangkan motivasi yang timbul dari luar merupakan suatu

keadaan dimana seseorang melakukan tindakan dengan tujuan untuk

mendapatkan sesuatu. Misalkan seseorang siswa belajar karena ingin

mendapat nilai bagus atau karena siswa tersebut akan menghadapi ujian.

Kedua jenis motivasi ini sangat penting ditumbuhkan pada diri siswa

agar menjadi siswa yang berprestasi.

h. Fungsi Motivasi dalam Belajar

Hasil belajar akan optimal kalau adanya motivasi. Makin tepat

motivasi yang diberikan kepada siswa maka makin berhasil pula

pelajaran yang dicapai. Menurut Sadirman ada tiga macam fungsi

motivasi yaitu:

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.



3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan

tersebut (Sadirman, 2012:85)

Dari beberapa fungsi motivasi di atas motivasi juga berfungsi

sebagai pendorong usaha dalam pencapain tujuan. Seseorang dapat

melakukan usaha atau kegiatan karena adanya motivasi. Di sekolah

adanya motivasi yang baik yang diberikan oleh para guru kepada para

murid dalam belajar akan menunjukan prestasi belajar yang baik pula.

i. Bentuk-Bentuk Motivasi di Sekolah

Dengan motivasi, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan

inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam

melakukan kegiatan belajar. Dalam kaitannya dengan hal ini perlu

diketahui ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi

dalam kegiatan belajar.

Sadirman mengatakan"ada beberapa bentuk motivasi di sekolah

antara lain” yaitu: Pertama, Memberi angka. Kedua, hadiah. Ketiga,

saingan atau kompetensi. Keempat, ego-involvement. Kelima, memberi

ulangan. Keenam, mengetahui hasil. Ketujuh, pujian Kedelapan,

hukuman Kesembilan, hasrat untuk belajar Kesepuluh, minat. Kesebelas,

tujuan yang diakui.



1. Memberi angka

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari hasil belajar yang

telah dicapai siswa yang berupa nilai. Dengan nilai yang baik yang

telah dicapai oleh siswa bisa membuat siswa tambah giat dan

semangat dalam belajar.

2. Hadiah

Karena dengan hadiah yang diberikan kepada siswa yang

berprestasi maka siswa akan merasa bangga atas hasil usahanya dan

untuk mempertahankan prestasi tersebut siswa akan semakin giat

dalam belajar jadi memberikan hadiah kepada siswa merupakan salah

satu cara untuk memotivasi siswa untuk lebih giat lagi begitu juga

untuk siswa yang tidak berprestasi (Sadirman A.M, 2012 : 92).

3. Saingan atau Kompetensi

Saingan atau kompetensi dapat dijadikan sebagai alat motivasi

untuk mendorong belajar siswa. baik persaingan individual maupun

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa

4. Ego-involvement

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga

bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah

satu bentuk motivasi yang cukup penting. Maksudnya jika guru

memberikan tugas atau PR kepada siswa maka siswa yang sadar akan



pentingnya tugas yang diberikan kepadanya tersebut dia akan merasa

malu untuk tidak mengerjakan tugas tersebut.

5. Memberi ulangan

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan

ada ulangan. Oleh karena itu memberi ulangan ini juga menjadi sarana

motivasi. Tetapi yang harus diingat oleh guru, adalah jangan terlalu

sering (misalnya setiap hari) karena bisa membosankan (Sadirman

A.M, 2012 : 93).

6. Memberi Hasil

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi

kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin

mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi

pada diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya

terus meningkat.

7. Pujian

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan

tugas dengan baik, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk

reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang

baik. Oleh karena itu, supaya pujian ini merupakan motivasi,

pemberiannya harus tepat.Dengan pujian yang tepat akan memupuk

suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta

sekaligus akan membangkitkan harga diri.



8. Hukuman

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau

diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh

karena itu guru harus memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman.

9. Hasrat untuk belajar

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan dan

keinginan untuk belajar. Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan

segala sesuatu kegiatan yang tanpa maksud. Hasrat untuk belajar

berarti pada diri anak didik itu memang ada motivasi untuk belajar,

sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik.

10. Minat

Minat (interest) adalah suatu dorongan yang menyebabkan

terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan,

pelajaran, benda dan orang (Yudrik Jahja, 2011:63)

Menurut Slameto (1991:182) minat adalah suatu rasa lebih

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada

yang menyuruh. Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga

minat sehingga tepatlah kalau minat merupakan alat motivasi yang

pokok. Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai dengan

minat ( sardiman A.M, 2012: 95)

11. Tujuan yang diakui

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa,

akan merupakan alat motivasi yang sangat penting, sebab dengan



memahami tujuan yang harus dicapai, karena dirasa sangat berguna

dan menguntungkan, maka akan timbul gairah untuk terus belajar

(Sadirman A.M, 2012 : 95)

j. Unsur-unsur yang Mempengaruhi Motivasi

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa motivasi belajar itu

terdapat dalam diri siswa, karena itu adapun unsur-unsur yang

mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu:

1. Cita-cita atau Aspirasi Siswa

Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik maupun

ekstrinsik. Sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan

aktualisasi diri. Motivasi belajar sudah tampak pada keinginan anak

sejak kecil seperti keinginan berjalan dan sebagainya, untuk mencapai

keinginan itu menumbuhkan kemauan yang giat keinginan inilah yang

menjadi penguat untuk mencapai cita-cita. Dari segi pembelajaran,

penguatan dengan memberikan hadiah atau juga hukuman (bentuk-

bentuk motivasi di sekolah) akan mengubah keinginan menjadi

kemauan, dan kemudian kemauan menjadi cita-cita (Muhibbin Syah,

2013:150).

2. Kemampuan Siswa

Kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk

melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Keinginan seorang anak

perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya.

Misalkan seorang anak (siswa) ingin membaca maka keinginan



membaca tersebut perlu dibarengi dengan kemampuan mengenal dan

mengucapkan bunyi-bunyi huruf.

3. Kondisi Siswa

Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani

mempengaruhi motivasi belajar. Misalkan dalam proses belajar

mengajar terdapat siswa yang sakit, lapar, marah-marah maka kondisi

tersebut akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan sebaliknya

jika seorang siswa sehat, kenyang dan merasa senang maka kondisi

tersebut akan memusatkan perhatiannya pada pelajaran yang

diajarkan.

4. Kondisi Lingkungan Siswa

Keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya,

dan kehidupan bermasyarakat inilah yang dinamakan lingkungan

siswa. Keadaan alam yang sehat seperti sekolahan yang indah, bersih,

pergaulan siswa yang rukun akan menambah motivasi siswa, dengan

semakin termotivasinya siswa dalam belajar maka hasil belajar siswa

akan semakin baik. Dimyati dan Mudjino mengatakan "dengan

lingkungan yang aman, tenteram, tertib, dan indah, maka semangat

dan motivasi belajar mudah diperkuat.

5. Unsur-Unsur Dinamis dalam Belajar dan Pembelajaran

Setiap orang (siswa) memiliki perasaan, perhatian, kemauan,

ingatan dan pikiran yang bisa berubah berkat pengalaman hidup.

Penglaman pribadi, pengalaman orang lain bisa mempengaruhi



motivasi belajar siswa. Lingkungan tempat tinggal siswa, lingkungan

alam, pergaulan dengan teman sebaya yang berubah-ubah bisa

mengubah pengalaman hidup siswa, dan lingkungan budaya siswa

seperti surat kabar, majalah, radio, TV, dan film semakin menjangkau

siswa. Kesemua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar

siswa, kondisi yang dinamis sangat bagus bagi pembelajaran.

2. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk

menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami. Selain itu konsep

operasional juga berguna untuk mempermudah mencari data-data

dilapangan, untuk mencari data tersebut sesuai dengan rumusan masalah

maka, peranan bimbingan konseling Islam dalam memotivasi belajar Siswa

dikatakan berhasil apabila memenuhi-memenuhi indikator sebagai berikut:

a. Guru BK mempunyai program bimbingan dalam memotivasi belajar

siswa

b. Guru BK mempunyai metode dalam memotivasi belajar siswa

c. Guru BK mendidik siswa dengan titik berat memberikan arah dan

motivasi pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

d. Guru BK memberi fasilitas pencapaian tujuan melaui pengalaman belajar

yang memadai

e. Guru BK membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap,

nila-nilai, dan penyeseuaian diri.

f. Guru BK menjalin hubungan baik dengan siswa



Adapun pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam motivasi

belajar siswa dapat dikatakan berperan apabila dilihat pada indikator sebagai

berikut:

1) Mendapatkan nilai hasil belajar yang baik

2) Mentaati perintah guru seperti mengerjakan pekerjaan rumah (PR),

melakukan tugas yang disuruh guru.

3) Mendapatkan pujian apabila siswa berhasil menyelesaikan tugas dengan

baik

4) Sering menumpukan perhatian/konsentrasi ketika guru mengajar

5) Kondisi emosional siswa stabil, seperti tidak marah-marah, tidak cemas,

tidak dendam.

6) Pergaulan siswa di sekolah rukun/ baik

7) Siswa termotivasi dalam belajar

8) Lingkungan sekolah nyaman

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata metod yang artinya langkah-langkah

sedangkan penelitian yaitu menemukan atau mencari. Jadi, metode penelitian

yaitu cara-cara untuk mencari atau menemukan masalah dengan cara

sistematis, logis dan empiris. Dalam peneltian ini jenis penelitian yang

penulis gunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif

sesuai dengan namanya, banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari

hasilnya. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih



baik apa bila juga diserta dengan tabel, grafik, bagan atau tampilan lain.selain

data yang berupa angka, dalam penelitian kuantitatif juga ada data berupa

informasi kualitatif. Dengan gambaran ini maka tidak ada garis yang tegas

antara penelitian kuantitatif dengan penelitian yang ditinjau hanya dari

penggunaan angka-angka (Suharsimi Arikunto, 2006: 12).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MTsN Rambah Kabupaten Rokan

Hulu. Penulis mengambil lokasi ini karena ditempat ini terjadi

permasalahan yang penanganannya relevan dengan kajian pokok di

jurusan Bimbingan konseling Islam, dimana penulis berstudi. Adapun

waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 07 Februari 2014 sampai tanggal

10 April 2014.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitiannya adalah, siswa MTsN Rambah Kabupaten

Rokan Hulu. Objeknya adalah Peran Bimbingan dan Konseling Islam

bagi siswa di MTs N Rambah.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah kelas VIII

1 yang berjumlah 34 siswa. Dan yang menjadi sampel pada penelitian ini

adalah keseluruhan  dari populasi yaitu 34 siswa dengan menggunakan

teknik total sampling. Total sampling digunakan jika jumlah populasi dari

suatu penelitian tidak terlalu banyak ( Bambang Prasetyo dan Lina

Miftahul Jannah, 2013: 122)



4. Sumber data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Sumber data yang

digunakan adalah data primer (utama) yaitu data yang diperoleh secara

langsung dari responden dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari

berbagai literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari lokasi penelitian melalui

teknik:

a. Angket yaitu daftar pertanyaan secara tertulis dan disebarkan kepada

responden untuk dijawab sesuai dengan alternatif jawaban.

b. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan

makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013: 72)

Dari pengertian di atas dapat diambil pemahaman bahwa metode

wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data yang

berbentuk pertanyaan-pertanyaan secara lisan maupun tulisan yang

diberikan kepada responden.

c. Dokumentasi yaitu upaya untuk mengumpulkan data dengan cara

dokumentasi, peneliti akan menelusuri berbagai dokumen yang

memungkinkan untuk dapat dijadikan informasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data bertujuan untuk menganalisa data yang telah

terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan



terkumpul dan tersusun, maka langkah selanjutnya penulis akan

menganalisa data tersebut. Teknik analisa data pada penelitian ini adalah

deskriptif kuantitatif yaitu dalam bentuk angka-angka yang

dipersentasekan dan juga disertakan dengan tabel. Dalam penelitian

kuantitatif  juga ada data berupa informasi yang digambarkan dalam

bentuk kata-kata atau kalimat.

Untuk mengetahui frekuensi relatif angka persenan menggunakan

rumus sebagai berikut:

%100x
N

F
P

Keterangan:

P = Frekuensi yang sedang dicari presentasenya

F = Jarak frekuensi atau banyak individu

N = Angka presentasi

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang ditranformasikan

oleh angka-angka, dalam hal ini dapat ditetapkan kriterianya sebagai

berikut:

a. Dikatakan berperan apabila berada pada angka 76%- 100%

b. Dikatakan kurang berperan apabila berada pada angka 56%- 75%

c. Dikatakan tidak berperan apabila berada pada angka 40%- 55%

(Arikunto, 2002: 313).



H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari

sub-sub yang saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk lebih jelasnya

diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan

memilih judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional,

metodologi penelitian daan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN, yang terdiri dari sejarah

berdirinya MTsN Rambah Kabupaten Rokan Hulu, gambaran

umum tentang lokasi penelitian, keadaan guru dan siswa, struktur

organisasi yang ada di MTsN Rambah, sarana dan prasarana yang

dimiliki.

BAB III : PENYAJIAN DATA, yang menyajikan data-data yang berkaitan

dengan peran Bimbingan Konseling dalam memotivasi belajar

siswa MTsN Rambah.

BAB IV : ANALISIS DATA, membahas dan menganalisa data tentang peran

Bimbingan Konseling dalam memotivasi belajar siswa MTsN

Rambah.

BAB V : PENUTUP, yang merupakan bagian terakhir yang terdiri dari

kesimpulan penelitian serta saran-saran dari penulisan sebagai

alternatif pemecahan masalah dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA
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