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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian dan Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk 

mendapatkan data profil motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted kelas 

X SMAN 4 Bandung tahun pelajaran 2015-2016 yang berupa angka dan dianalisis 

menggunakan statistik sehingga hasilnya berupa presentase, dan keefektifan layanan 

bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi belajar pada siswa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pra-eksperimen yang 

memungkinkan peneliti menentukan sampel penelitian sesuai dengan kriteria-kriteria 

tertentu yang akan diteliti. 

Desain penelitian menggunakan one group pretest-postest design, dimana 

peneliti bertujuan untuk mendapatkan gambaran fenomena apakah treatment 

(bimbingan belajar) ada pengaruh terhadap peningkatan motivasi berprestasi siswa. 

 

Tabel 3.1. 

Rancangan Penelitian 

 

Pengukuran 

(pengukuran sebelum perlakuan) 

 

Perlakuan 

Pengukuran 

(pengukuran setelah perlakuan) 

 

O1 

 

 

X 

 

O2 

 

Keterangan: 

O1  :  Pengukuran data awal untuk mengukur tingkat motivasi berprestasi siswa 

underachieving gifted sebelum diberi perlakuan, pengukuran menggunakan 

instrumen motivasi berprestasi yang telah dibuat oleh peneliti. 

X   : Perlakuan bimbingan belajar terhadap siswa underachieving gifted kelas X 

SMAN 4 Bandung tahun pelajaran 2015/2016. 
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O2 : Pengukuran Pengukuran data akhir untuk mengukur tingkat motivasi 

berprestasi siswa underachieving gifted setelah diberi perlakuan, pengukuran 

menggunakan instrumen motivasi berprestasi yang telah dibuat oleh peneliti. 

 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti, populasi target dalam 

penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 4 Bandung, adapun populasi terjangkaunya 

adalah siswa kelas X underachieving gifted yang terindikasi memiliki motivasi 

berprestasi yang rendah. 

Populasi diambil berdasarkan hasil dari observasi di SMAN 4 Bandung di 

kelas X banyak siswa gifted yang belum mampu untuk mengembangkan 

kemampuannya secara optimal karena terindikasi memiliki motivasi berprestasi yang 

rendah. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi,  

untuk pengambilan sampel penelitian yang terlibat dalam intervensi digunakan teknik 

purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja dengan persyaratan 

samepl yang diperlukan dalam penelitian ini hanya siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi kurang yang akan dijadikan sampel penelitian (Creswell, 2015 : 288). 

Dengan memberikan angket motivasi berprestasi kepada 50 orang siswa 

underachieving gifted yang terindikasi memiliki motivasi berprestasi rendah, dari 50 

siswa yang mengisi angket terdapat 20 siswa memiliki motivasi berprestasi yang 

tinggi sehingga siswa dalam kategori ini tidak dapat dijadikan sampel karena 

penyebab siswa underachieving gifted bukan disebabkan motivasi berprestasinya, 11 

siswa berada pada kategori sedang sehingga ada indikasi atau pengaruh bahwa siswa 

tersebut underachieving gifted karena pengaruh dari motivasi berprestasinya yang 
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sedang, sedangkan 19 siswa lainnya berada pada kategori rendah sehingga perlu 

upaya bantuan untuk meningkatkan motivasi berprestasinya. Dari hasil angket 

tersebut kemudian terpilih sampel sebanyak 30 orang siswa untuk diberikan bantuan 

melalui layanan bimbingan belajar. 

 

C. Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel yang Dilibatkan 

Menurut Sugiono (2012 : 61) variable penelitian adalah kondisi-kondisi yang 

dimanipulasi oleh peneliti, dikontrol, atau observasi dalam suatu penelitian. Dalam 

penelitian ini variabel yang dilibatkan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah motivasi berprestasi 

sedangkan variabel bebasnya adalah bimbingan belajar. 

 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Motivasi Berprestasi 

Motivasi berpretsasi dalam penelitian ini adalah kecenderungan untuk meraih 

prestasi dalam hubungan dengan nilai standar keunggulan. Individu yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi mempunyai ciri-ciri antara lain, memiliki rasa percaya diri 

yang besar, berorientasi kemasa depan, suka pada tugas yang memiliki tingkat 

kesulitan sedang, tidak membuang-buang waktu, memilih teman yang berkemampuan 

baik dan tangguh dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

Tingkat motivasi berprestasi siswa underachieving gifted diukur 

menggunakan angket motivasi berprestasi dalam bentuk skala, semakin tinggi skor 

pretest siswa maka siswa tersebut mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi 

begitupun sebaliknya, apabila skor pretest rendah maka siswa tersebut mempunyai 

motivasi berprestasi yang rendah. 

 

b. Bimbingan Belajar 
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B i m b i n g a n  b e l a j a r  a d a l a h  

s e p e r a n g k a t  u s a h a  b a n t u a n  k e p a d a  

s i s w a  d a l a m  m e n g a d a k a n  p e n y e s u a i a n  

b e l a j a r  d a n  m e m e c a h k a n  m a s a l a h -

m a s a l a h  b e l a j a r  d e n g a n  c a r a  

m e n g e m b a n g k a n  s u a s a n a  b e l a j a r  

m e n g a j a r  y a n g  k o n d u s i f  a g a r  

t e r h i n d a r  d a r i  k e s u l i t a n  b e l a j a r  d a n  

m e n c a p a i  k e b e r h a s i l a n  b e l a j a r  s e c a r a  

o p t i m a l  s e s u a i  d e n g a n  p e r k e m b a n g a n  

i l m u ,  t e k n o l o g i ,  d a n  k e s e n i a n  u n t u k  

m e m p e r s i a p k a n  d i r i  p a d a  t i n g k a t  

p e n d i d i k a n  y a n g  l e b i h  t i n g g i .  

P e m b e r i a n  l a y a n a n  b i m b i n g a n  

b e l a j a r  m e l a l u i  t e k n i k  b i m b i n g a n  

k l a s i k a l  d a n  k e l o m p o k  d e n g a n  

m e n g g u n a k a n  p a n d u a n  s a t u a n  l a y a n a n  

d a n  d a t a  p e n d u k u n g  s i s w a .  

 

D. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data tentang motivasi 

berprestasi pada siswa underachieving gifted. Untuk memperoleh data tersebut, 

digunakan instrumen pengumpulan data yang berupa kuisioner motivasi berprestasi 

yang mengacu pada pola Likert, baik pada pretest atau posttest. Selain itu, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi yang berguna memperoleh data 

pendukung. 
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2. Instrumen Penelitian 

a. Penyusunan Instrumen 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen yang 

disusun oleh peneliti berdasarkan pengembangan dan perumusan teori mengenai 

motivasi berprestasi, untuk mendapatkan gambaran mengenai motivasi berprestasi 

pada siswa underachieving gifted dalam penelitian ini menggunakan kuisioner atau 

angket. Instrumen untuk mengungkap motivasi berprestasi yang disusun adalah 

dengan menggunakan model Likert dengan empat alternatif pilihan jawaban yaitu 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

 

b. Pengembangan Kisi-Kisi 

Kisi-kisi instrumen untuk mengungkapkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving gifted yang dikembangkan dari definisi operasional variabel 

penelitian. Kisi-kisi instrumen untuk mengungkap data penyesuaian diri tersaji pada 

tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Motivasi Berprestasi Pada Siswa Underachieving Gifted 

(Sebelum Validasi) 

 

Aspek Indikator 
Pernyataan  

∑ 
(+) (-) 

a. Menyukai tugas yang 

memiliki taraf 

kesulitan 

sedang/menengah 

1) Siswa mencoba setiap tugas 

yang menantang dan sulit tetapi 

mampu untuk diselesaikan 

 

1,3,4,5 2 5 

2) Siswa mempunyai tujuan yang 

jelas dalam setiap pemilihan 

tugas 

 

7,8,10 6,9 5 

3) Siswa berusaha untuk 

mengerjakan tugas yang lebih 

banyak 

11,12,13,

14,15 
- 5 
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Aspek Indikator 
Pernyataan  

∑ 
(+) (-) 

 

4) Siswa memilih tugas yang 

memberikan kesempatan 

bersaing dengan siswa lain 

 

16,17,18,

20 
19 5 

b. Suka menerima 

umpan balik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Siswa berusaha untuk mencapai 

suatu standar keberhasilan yang 

telah ditetapkan 

 

21,22,24,

25 
23 5 

2) Siswa suka membandingkan 

hasil kerjanya dengan hasil kerja 

siswa lain 

 

 

28,29,30 

 

26,27 5 

3) Siswa menggunakan umpan 

balik untuk meraih prestasi yang 

lebih baik 

 

31,32,34, 

35 
33 5 

c. Tekun dan gigih 

terhadap tugas yang 

berkaitan dengan 

kemajuannya 

1) Siswa mempunyai standar yang 

nilai yang tinggi 

 

36,37,38,

40 
39 5 

2) Siswa berusaha menyelesaikan 

tugas tepat waktu 

 

41,43,44,

45 
42 5 

3) Siswa bertanggung jawab 

terhadap persoalan yang 

dihadapi 

 

46,50 47,48,49 5 

4) Siswa berusaha sebaik mungkin 

dalam mengerjakan suatu tugas 
51,52,55 53,54 5 

Jumlah 55 

  

c. Uji Validitas Rasional 
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Uji validitas rasional bertujuan mengetahui tingkat kelayakan instrumen dari 

segi bahasa, konstruk, dan isi. Uji validitas rasional dilakukan oleh 2 dosen ahli, dan 

1 orang ahli lapangan.  Uji validitas rasional dilakukan dengan meminta pendapat 

dosen dan ahli lapangan untuk memberikan penilaian pada setiap item dengan 

kualifikasi Memadai (M) dan Tidak Memadai (TM). Item yang diberi nilai M berarti 

item tersebut bisa digunakan dan item yang diberi nilai TM bisa memiliki dua 

kemungkinan yaitu item tersebut tidak bisa digunakan atau masih bisa digunakan 

dengan revisi. 

Hasil penilaian menunjukkan secara konstruk hampir seluruh item pada angket 

motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted termasuk memadai. Terdapat 

item-item yang perlu diperbaiki dari segi bahasa dan isi. Hasil penimbangan dosen 

dan ahli lapangan dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya item-item pernyataan 

layak digunakan dengan beberapa perbaikan redaksi agar mudah untuk dipahami 

siswa. 

Langkah berikutnya dilakukan uji keterbacaan terhadap 5 orang siswa kelas X 

yang tidak dijadikan sampel dalam penelitian. Uji keterbacaan dimaksudkan untuk 

melihat sejauhmana keterbacaan instrumen oleh responden sebelum digunakan untuk 

kebutuhan penelitian. Hasil uji keterbacaan item pernyataan pada angket ada 

beberapa pernyataan yang kurang dimengerti oleh siswa, namun setelah diperbaiki 

seluruh pernyataan dapat dipahami oleh siswa. 

 

d. Uji Validitas Butir Item 

Validitas merupakan tingkat penafsiran kesesuaian hasil yang dimaksudkan 

instrumen dengan tujuan yang diinginkan oleh suatu instrumen (Creswell, 2012: 159). 

Pengujian validitas butir item dilakukan terhadap seluruh item yang terdapat dalam 

angket pengungkap motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted. Pengujian 

validitas butir item bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Pengujian validitas butir item menggunakan 
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rumus korelasi Spearman-Brown karena hasil pengukuran instrumen dengan jawaban 

sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai, menghasilkan skala ordinal. 

Selain itu, penggunaan rumus korelasi Spearman-Brown tidak memerlukan asumsi 

normalitas dan linieritas regresi. 

Hasil pengujian validitas instrumen tingkatan penyesuaian diri siswa dengan 

menggunakan korelasi Spearman-Brown, dari 55 item pernyataan yang disusun 

didapatkan 47 item yang dinyatakan valid dengan tingkat kepercayaan 95%. 

 

e. Uji Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk melihat kemantapan sebuah instrumen 

atau mengukur sejauh mana suatu instrumen mampu menghasilkan skor-skor secara 

konsisten. Uji reliabilitas instrumen penyesuaian diri anak berbakat akademik 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha. 

 

 

Tabel 3.3. 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.890 47 

 

Tabel 3.4. 

Klasifikasi koefisien reliabilitas yang digunakan sebagai tolak ukur 

 

0,00-0,199 derajat keterandalan sangat rendah 

0,20-0,399 derajat keterandalan rendah 

0,40-0,599 derajat keterandalan sedang 

0,60-0,799 derajat keterandalan tinggi 

0,80-1,00 derajat keterandalan sangat tinggi 
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Berikuti ini hasil Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian diperoleh koefesien 

reliabilitas sebesar 0,890. Harga reliabilitas instrumen penelitian berada pada derajat 

keterandalan sangat tinggi artinya instrumen tersebut mampu menghasilkan skor-skor 

pada setiap item dengan konsisten serta layak untuk digunakan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5. 

Kisi-kisi Instrumen Motivasi Berprestasi Pada Siswa Underachieving Gifted 

(Setelah Validasi) 

 

Aspek Indikator 
Pernyataan  

∑ 
(+) (-) 

d. Menyukai tugas yang 

memiliki taraf 

kesulitan 

sedang/menengah 

5) Siswa mencoba setiap tugas 

yang menantang dan sulit tetapi 

mampu untuk diselesaikan 

 

1,3,4,5 2 5 

6) Siswa mempunyai tujuan yang 

jelas dalam setiap pemilihan 

tugas 

 

7,8,10 6,9 5 

7) Siswa berusaha untuk 

mengerjakan tugas yang lebih 
11,12,13 - 3 
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Aspek Indikator 
Pernyataan  

∑ 
(+) (-) 

banyak 

 

8) Siswa memilih tugas yang 

memberikan kesempatan 

bersaing dengan siswa lain 

 

14,15 16 3 

e. Suka menerima 

umpan balik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Siswa berusaha untuk mencapai 

suatu standar keberhasilan yang 

telah ditetapkan 

 

17,18,20,

21 
19 5 

5) Siswa suka membandingkan 

hasil kerjanya dengan hasil kerja 

siswa lain 

 

 

23 

 

22,24 3 

6) Siswa menggunakan umpan 

balik untuk meraih prestasi yang 

lebih baik 

 

25,27,28 26 4 

f. Tekun dan gigih 

terhadap tugas yang 

berkaitan dengan 

kemajuannya 

5) Siswa mempunyai standar yang 

nilai yang tinggi 

 

29,30,32 31 4 

6) Siswa berusaha menyelesaikan 

tugas tepat waktu 

 

33,35,36,

37 
34 5 

7) Siswa bertanggung jawab 

terhadap persoalan yang 

dihadapi 

 

38,42 39,40,41 5 

8) Siswa berusaha sebaik mungkin 

dalam mengerjakan suatu tugas 
43,44,47 45,46 5 

Jumlah 47 

 

E. Langkah-Langkah Penelitian 
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1. Penyusunan dan Pengembangan Alat Pengumpul Data 

Verifikasi data dilakukan untuk pemeriksaan terhadap data yang sudah 

diperoleh, verifikasi data bertujuan untuk menyeleksi data yang layak untuk diolah 

dan data yang tidak layak untuk diolah. Tahapan verifikasi data yang dilakukan, 

sebagai berikut: 

a. Mengecek jumlah instrumen yang akan disebar, jumlah instrumen yang terkumpul 

harus sesuai dengan instrumen yang disebar kepada sampel penelitian. 

b. Tabulasi atau merekap data yang diperoleh dari hasil responden dengan 

memberikan penyekoran data sesuai dengan tahapan penyekoran yang telah 

ditentukan. 

 

2. Pedoman Skoring 

Pernyataan pada alternatif jawaban diberi skor 4 (sangat sesuai), 3(sesuai) 

,2(tidak sesuai) , 19(sangat tidak sesuai), untuk pernyataan positif dan 1(sangat 

sesuai), 2(sesuai), 3(tidak sesuai), 4(sangat tidak sesuai). Pada pernyataan positif, 

semakin tinggi alternatif jawaban siswa maka semakin tinggi motivasi berprestasi 

siswa. Kemudian pada pernyataan negatif, semakin tinggi alternatif jawaban siswa 

maka semakin rendah motivasi berprestasi siswa. Ketentuan pemberian skor motivasi 

berprestasi siswa underachieving gifted dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

 

Tabel 3.6. 

Kategori Skoring Jawaban 

 

Alternatif Jawaban Positif Negatif 

Sangat Sesuai 4 1 

Sesuai 3 2 

Tidak Sesuai 2 3 

Sangat Tidak Sesuai 1 4 
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Pada alat ukur, setiap item diasumsikan memiliki nilai 1 - 4 dengan bobot 

tertentu. Bobotnya ialah: 

a. Untuk pilihan jawaban Sangat Sesuai (SS) memiliki skor 4 pada pernyataan positif 

atau skor 1 pada pernyataan negatif. 

b. Untuk pilihan jawaban Sesuai (S) memiliki skor 3 pada pernyataan positif atau 

skor 2 pada pernyataan negatif. 

c. Untuk pilihan jawaban Kurang Sesuai (KS) memiliki skor 2 pada pernyataan 

positif atau skor 3 pada pernyataan negatif. 

d. Untuk pilihan jawaban Tidak Sesuai (TS) memiliki skor 1 pada pernyataan positif 

atau skor 4 pada pernyataan negatif. 

 

3. Pelaksanaan Pre-Test 

Penyebaran angket motivasi berprestasi dilakukan di kelas X pada siswa 

underachieving gifted di salah satu SMA Negeri 4 bandung. Pre-test dilaksanakan 

untuk mendapatkan data awal mengenai gambaran umum motivasi berprestasi, 

angket disebar kepada seluruh siswa X underachieving gifted. Sedangkan untuk 

sampel penelitian terdapat 30 orang siswa yang memiliki skor sedang dan rendah. 

Motivasi berprestasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: rendah, sedang, dan 

tinggi. Penentuan kelompok siswa secara umum dengan kategori motivasi berprestasi 

yang tinggi, sedang, dan rendah dalam penelitian dilakukan konversi skor mentah 

menjadi skor matang dengan menggunakan batas ideal. 

Menentukan pengkategorian dengan menjumlahkan skor dari 47 item 

pernyataan (valid) dalam instrumen, kemudian dicari panjang interval setiap kelas 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

c = 
     

 
 

 

Keterangan: 
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c = panjang interval kelas 

Xn = nilai tertinggi 

X1 = nilai terendah 

k = banyaknya kelas, dalam penelitian sebanya tiga (tinggi, rendah, sedang) 

 

Dengan demikian, berikut merupakan interval skor untuk menentukan masing-

masing kategori self-management dalam belajar siswa kelas XI Di salah satu SMA 

Negeri kota bandung. 

Tabel 3.7. 

Pengkategorian self-management dalam belajar 

 

Rentang Skor Kategori 

86-103 
Rendah 

104-121 
Sedang 

122-139 
Tinggi 

 

 

 

4. Pelaksanaan Post-Test 

Post-test dilakukan dengan cara menyebar kembali angket motivas 

berprestasi, dan hasilnya dibandungkan dengan hasil dari post-test yang telah 

dilaksanakan. Dengan demikian dapat diketahui apakah ada peningkatan atau tidak 

ada peningkatan dalam motivasi berprestasinya. 

 

F. Rancangan Program Layanan Bimbingan Belajar 

Rancangan pelaksanaan program layanan bimbingan belajar untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted disusun 

berdasarkan hasil pre-test motivasi berprestasi dan karakteristik sampel penelitian. 

Uji validitas rasional dilakukan oleh 2 dosen ahli dan 1 orang ahli lapangan. 
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1. Rasional 

Siswa gifted adalah individu dengan prestasi 10% teratas dalam kelompok 

umurnya, mendatangkan harapan yang besar untuk memberikan kontribusi yang luas 

dalam masyarakat (Marisano dkk, 2010). Anak berbakat memiliki IQ tinggi (biasanya 

didefinisikan memiliki IQ 130 atau lebih tinggi) dan/atau memiliki bakat yang luar 

biasa dalam beberapa bidang, seperti seni, atau matematika (Santrock, 2009). 

Indonesia memberikan fasilitas pendidikan kepada siswa academic gifted atau siswa 

akademik cerdas istimewa (ACI) melalui kurikulum terdiferensiasi pada program 

kelas akselerasi sejak tahun 2000. Syarat siswa yang belajar pada program akselerasi 

siswa mempunyai mempunyai IQ minimal 130 dengan skala weschler, kreativitas dan 

komitmen terhadap tugas di atas rata-rata. Dengan kriteria itu diharapkan siswa ACI 

dapat belajar dan mencapai prestasi yang optimal sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Namun pada kenyataannya lebih dari 30% prestasi akademik siswa 

gifted secara signifikan di bawah prestasi yang diharapkan (Albaili dkk, 2003). Siswa 

gifted berprestasi akademik rendah ini dikenal dengan sebutan underachieving  gifted 

(Reis & McCoach, 2000). 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMA 4 Bandung dengan 

menggunakan studi dokumentasi terhadap 40 siswa academically gifted 25 

diantaranya menunjukkan ada ketidaksesuaian antara IQ yang dimiliki siswa dengan 

prestasi yang dicapainya, ini terlihat dari IQ 130 ke atas mendapat nilai rendah pada 

ujian akhir sekolah yang telah dilaksanakan, bahkan beberapa siswa ada yang tidak 

lulus Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) sehingga harus mengikuti remidial.  

Studi pendahuluan ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Eva (2013) 

pada siswa akselerasi yang mempunyai IQ 130 ke atas menunjukkan 15% dari siswa 

program akselerasi belum berprestasi optimal bahkan ada siswa yang memilih keluar 

dari program akselerasi. Pada penelitian Sulaiman, (2007) menunjukan bahwa sekitar 

30% siswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya di tingkat SMA memiliki tingkat 
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kecerdasan lebih dari 130. Depdikbud (2014) mengatakan bahwa siswa yang 

dikategorikan gifted mengalami “underachiever” pada SD dan SMP sebesar 2 - 5% 

dan SMA sebesar 8%. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh peneliti pada 

berbagai jurnal internasional (Albaili dkk, 2003) yang menunjukkan sekitar 30% 

siswa gifted mempunyai prestasi yang aktual secara signifikan di bawah prestasi yang 

diharapkan. 

Penelitian Peter dkk (2000) (dalam Marisano & Shore,  2010),  tentang siswa 

underachieving  gifted selama 30 tahun terakhir menunjukkan bahwa ada beberapa 

hal yang berpotensi menciptakan siswa underachieving  gifted yaitu: (a) faktor 

geografis-ekologis, seperti tinggal di negara dunia ketiga (b) faktor etnis, (c) faktor 

ekonomi, (d) faktor jenis kelamin, (e) faktor subkultural, (f) faktor hilangnya 

pendidikan, (g) faktor problem fisik dan psikologis (h) faktor keluarga, (i) faktor 

tidak mendapatkan penghargaan dalam norma sosial, (j) faktor kreativitas yang 

tinggi. Dengan kata lain faktor-faktor tersebut dapat diidentifikasi menjadi empat 

faktor, yaitu (a) faktor budaya, (b) faktor sosial, (c) faktor sekolah, dan (d) faktor 

psikologis atau individual (Moore III dkk, 2005). 

Penelitian lain menunjukkan bahwa terbentuknya siswa underachieving  gifted 

merupakan kombinasi dari dimensi individu (seperti self esteem, willingness to take 

risks, need for achievement), orang tua (meliputi tingkat pendidikan, status  ekonomi, 

harapan, dan nilai-nilai), dan sekolah (seperti, politik pendidikan, tingkat kemampuan 

teman sebaya, metode pengajaran) (Marisano dkk, 2010). 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh Eva (2013), Sulaiman (2007),  

Peter dkk. (2000), menunjukkan bahwa ada kecenderungan faktor yang sama 

penyebab seorang siswa gifted menjadi underachieving, yaitu faktor motivasi 

berprestasi. Rendahnya motivasi berprestasi berperan penting dalam pembentukkan 

kperibadian siswa underachieving gifted. Dalam Proses belajar, motivasi sangat 

diperlukan, sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak 
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akan bisa melakukan aktivitas belajar dengan baik. Hal ini merupakan pertanda 

bahwa sesuatu yang akan dikerjakan itu menyentuh dari kebutuhannya. 

Siswa yang tidak memiliki prestasi, akan terlihat berbeda atau menunjukkan 

kekurangan pada dirinya, baik secara penampilan, pembicaraan, maupun perbuatan. 

Tingkah laku manusia dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan 

tertentu, seperti kebutuhan psikologis, rasa aman, rasa cinta, penghargaan, aktualisasi 

diri, mengetahui dan mengerti kebutuhan estetik (seni). Kebutuhan-kebutuhan inilah 

yang mampu memotivasi tingkah laku individu, (Maslow, dalam Djamarah, 2002: 

115). 

Pada penelitian-penelitian Eva (2013), Sulaiman (2007),  Peter dkk. (2000),  

untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted banyak 

menggunakan teknik konseling individual, teknik ini dirasa kurang efektif karena 

hanya membantu beberapa siswa saja, sedangkan keberadaan siswa yang terindikasi 

underachieving gifted cukup banyak dari temuan peneliti di SMAN 4 Bandung ada 

25 siswa, maka dari itu para peneliti sebelumnya merekomendasikan layanan 

bimbingan belajar sebagai upaya bantuan yang dapat meningkatkan motivasi 

berprestasi karena bimbingan belajar dapat diberikan secara langsung kepada 

beberapa siswa sekaligus, sehingga lebih efektif dalam penggunaannya. Dengan 

demikian peneliti mencoba untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving  gifted di SMAN 4 Bandung melalui bimbingan belajar, karena 

melalui bimbingan belajar peneliti dapat memberikan layanan atau bantuan kepada 

seluruh siswa underachieving  gifted. 

 

2. Deskripsi Kebutuhan 

Berdasarkan hasil need assessment di lapangan, diperoleh gambaran umum 

dan aspek motivasi berprestasi pada anak underachieving gifted di SMA Negeri 4 

Bandung tahun ajaran 2015/2016. Temuan yang diperoleh disajikan pada berikut ini. 
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Tabel 3.8. 

Gambaran Umum Motivasi Berprestasi Pada Anak Underachieving Gifted di 

SMA Negeri 4 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016 

 

Kategori Frekuensi Persentase 

Tinggi 0 Siswa  0% 

Sedang 11 Siswa 36,67% 

Rendah 19 Siswa 63,33% 

Total 30 Siswa 100% 

Tabel 3.8. menunjukkan 20 siswa berada pada kategori tinggi, 11 Siswa pada 

kategori sedang, 19 siswa pada kategori rendah. Secara umum diperoleh gambaran 

motivasi berprestasi pada anak underachieving gifted di SMA Negeri 4 Bandung 

tahun ajaran 2015/2016 19 siswa berada pada kategori rendah, sedangkan 11 pada 

kategori sedang dan terindikasi penyebab siswa tersebut menjadi underachieving 

gifted, artinya siswa belum cukup memiliki motivasi berprestasi yang tinggi sehingga 

siswa memerlukan upaya bimbingan dan dukungan untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi yang dimilikinya terutama pada siswa yang kurang dan sangat kurang 

memiliki motivasi berprestasi. 

 

 

 

 

Tabel 3.9. 

Gambaran Motivasi Berprestasi Pada Anak Underachieving Gifted di SMA 

Negeri 4 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016 Berdasarkan Aspek 

 

 

Aspek 

Kategori 

Tingggi Sedang Rendah 

% % % 

Menyukai tugas yang memiliki 

taraf kesulitan 

   



52 

 

Hendri Rismayadi, 2016 
Layanan Bimbingan Belajar untuk Meningkatkan Motivasi Berprestasi pada Siswa 
Underachieving Gifted  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

sedang/menengah 0% 56,67% 43,33% 

Suka menerima umpan balik 0% 36,67% 63,33% 

Tekun dan gigih terhadap tugas 

yang berkaitan dengan 

kemajuannya 

 

0% 

 

83,33% 

 

16,67% 

 

Tabel 3.9. menunjukkan siswa underachieving gifted sebagian besar berada 

pada kategori sedang dan rendah sehingga semua aspek tersebut perlu dikembangkan 

sesuai dengan indikator yang paling rendah.  

Tabel 3.10. 

Gambaran Motivasi Berprestasi Pada Anak Underachieving Gifted di SMA 

Negeri 4 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016 Berdasarkan Indikator 

 

Aspek Indikator Kategori Kriteria F Presentase 

(%) 

1. Menyukai 

tugas 

yang 

memiliki 

taraf 

kesulitan 

sedang/ 

menengah 

1.1.Siswa mencoba 

setiap tugas 

yang 

menantang dan 

sulit tetapi 

mampu untuk 

diselesaikan 

Tinggi X > 15 0 0 

Sedang 10 < X ≤  15 4 12,33 

Rendah 

 

 

 

 

X ≤  10  26 87,67 

1.2.Siswa 

mempunyai 

tujuan yang 

jelas dalam 

setiap 

pemilihan tugas 

Tinggi  X > 15 0 0 

Sedang 10 < X ≤  15 2 6,67 

Rendah X ≤  10

  

28 93,33 

1.3.Siswa berusaha Tinggi X > 9 12 40 
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untuk 

mengerjakan 

tugas yang 

lebih banyak 

Sedang 6 < X ≤  9  13 43,33 

Rendah X ≤  6 5 16,67 

1.4.Siswa memilih 

tugas yang 

memberikan 

kesempatan 

bersaing 

dengan siswa 

lain 

Tinggi X > 9 2 6,67 

Sedang 6 < X ≤  9 20 66,67 

Rendah X ≤  6

  

8 26,67 

2. Suka 

menerima 

umpan 

balik 

 

2.1.Siswa berusaha 

untuk 

mencapai suatu 

standar 

keberhasilan 

yang telah 

ditetapkan 

Tinggi X > 15 0 0 

Sedang 10 < X ≤  15 1 3,33 

Rendah X ≤  10 29 96,67 

2.2.Siswa suka 

membandingka

n hasil 

kerjanya 

dengan hasil 

kerja siswa lain 

Tinggi X > 9 12 40 

Sedang 6 < X ≤  9 13 43,33 

Rendah X ≤  6 5 16,67 

2.3.Siswa 

menggunakan 

umpan balik 

untuk meraih 

Tinggi X > 12 0 0 

 Sedang 8 < X ≤  12 0 0 

Rendah X ≤  8 30 100 
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prestasi yang 

lebih baik 

3. Tekun 

dan gigih 

terhadap 

tugas 

yang 

berkaitan 

dengan 

kemajuan

nya 

3.1.Siswa 

mempunyai 

standar yang 

nilai yang 

tinggi 

Tinggi X > 12 1 3,33 

Sedang 8 < X ≤  12 23 76,67 

Rendah X ≤  8 6 

 

20 

3.2.Siswa berusaha 

menyelesaikan 

tugas tepat 

waktu 

Tinggi X > 15 0 0 

Sedang 10 < X ≤  15 0 0 

Rendah X ≤  10

  

30 100 

3.3.Siswa 

bertanggung 

jawab terhadap 

persoalan yang 

dihadapi 

 

Tinggi X > 15 0 0 

Sedang 10 < X ≤  15 0 0 

Rendah X ≤  10

  

30 100 

3.4.Siswa berusaha 

sebaik 

mungkin dalam 

mengerjakan 

suatu tugas 

Tinggi X > 15 6 20 

Sedang 10 < X ≤  15 19 63,33 

Rendah X ≤  10

  

5 16,67 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilaksanakan 

terhadap siswa Underachieving Gifted di SMA Negeri 4 Bandung Tahun Ajaran 

2015/2016, ada beberapa indikator yang rendah dan perlunya upaya yang mengarah 

pada suatu kegiatan yang dapat membantu siswa meningkatkan, mengembangkan, 

dan memantapkan motivasi berprestasi yang dimilikinya. 
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Berdasarkan temuan penelitian yang merupakan hasil kajian gambaran umum 

dan aspek motivasi berprestasi siswa underachieving gifted, maka diperoleh 

kebutuhan siswa terhadap layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa underachieving gifted dengan indikator terendahsebagai berikut. 

a. Pada aspek menyukai tugas yang memiliki taraf kesulitan sedang/menengah 

siswa membutuhkan upaya pengembangan dan peningkatan indikator sebagai 

berikut : 

1) Siswa mencoba setiap tugas yang menantang dan sulit tetapi mampu untuk 

diselesaikan  

2) Siswa mempunyai tujuan yang jelas dalam setiap pemilihan tugas 

b. Pada aspek suka menerima umpan balik siswa membutuhkan bantuan untuk 

pengembangan dan peningkatan pada indikator sebagai berikut : 

1) Siswa mampu mengelola pikiran dan waktu saat belajar dan mengerjakan tugas  

2) Siswa menggunakan umpan balik untuk meraih prestasi yang lebih baik 

c. Pada aspek Tekun dan gigih terhadap tugas yang berkaitan dengan kemajuannya 

siswa membutuhkan bantuan untuk pengembangan dan peningkatan pada 

indikator sebagai berikut : 

1) Siswa berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu  

2) Siswa bertanggung jawab terhadap persoalan yang dihadapi 

 

 

 

 

 

3. Visi dan Misi 

Berikut merupakan visi dan misi program bimbingan belajar di SMA Negeri 4 

Bandung. 

VISI 
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“Mengaktualisasikan kemampuan anak gifted melalui motivasi berprestasi yang 

tinggi agar menjadi siswa yang unggul” 

 

MISI 

a. Meningkatkan pemahaman siswa agar menyukai tugas yang memiliki taraf 

kesulitan sedang/menengah  

b. Menerima umpan balik sebagai evaluasi pembelajaran 

c. Menjadikan siswa tekun dan gigih terhadap tugas yang berkaitan dengan 

kemajuannya 

 

4. Tujuan Program 

Secara umum tujuan disusunnya pengembangan program bimbingan belajar 

ialah untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted 

kelas x SMA Negeri 4 Bandung tahun ajaran 2015/2016. 

Secara khusus, tujuan pengembangan program bimbingan belajar untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted kelas x SMA 

Negeri 4 Bandung tahun ajaran 2015/2016, adapun tujuan secara rinci sebagai 

berikut: 

a. Mampu menyelesaikan setiap tugas yang menantang dan sulit 

b. Mempunyai tujuan yang jelas dalam setiap pemilihan tugas 

c. Mampu mengelola pikiran dan waktu saat belajar dan mengerjakan tugas  

d. Menggunakan umpan balik untuk meraih prestasi yang lebih baik 

e. Mampu menyelesaikan tugas tepat waktu  

f. Bertanggung jawab terhadap persoalan yang dihadapi 

 

5. Komponen Program 

Program layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi 

pada siswa underachieving gifted kelas x SMA Negeri 4 Bandung tahun ajaran 
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2015/2016 mengacu pada bimbingan komprehensif. Pada penelitian ini peneliti 

berfokus pada salah satu pada bagian layanan responsif, karena kebutuhan siswa 

underachieving gifted yang segera memerlukan bantuan. 

Layanan dasar adalah layanan yang bertujuan untuk membantu siswa 

underachieving gifted kelas x SMA Negeri 4 Bandung memperoleh perkembangan 

yang lebih optimal dan meningkatkan motivasi berprestasinya secara efektif. Materi 

yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator yang kurang dan sangat kurang 

siswa underachieving gifted kelas x SMA Negeri 4 Bandung. Stategi yang digunakan 

dalam layanan yaitu bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok dengan 

menggunakan Satuan Kegiatan Layanan Bimbingan dan Konseling (SKLBK). 

Materi yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator pada aspek 

motivasi berprestasi diantaranya a) Mampu menyelesaikan setiap tugas yang 

menantang dan sulit; b) Mempunyai tujuan yang jelas dalam setiap pemilihan tugas; 

c) Mampu mengelola pikiran dan waktu saat belajar dan mengerjakan tugas; d) 

Menggunakan umpan balik untuk meraih prestasi yang lebih baik; f) Mampu 

menyelesaikan tugas tepat waktu; g) Bertanggung jawab terhadap persoalan yang 

dihadapi. 

 

6. Personil Program 

Layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari keseluruhan proses belajar mengajar disekolah. Pelaksanaan Program kegiatan 

bimbingan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap personil yang ada disekolah. 

Personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan bimbingan belajar 

untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted adalah 

guru bimbingan dan konseling yang ada disekolah. Berikut akan dikemukakan secara  

rinci personil yang terlibat dalam pelaksanaan layanan bimbingan belajar untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted siswa di 

sekolah, yaitu : 
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a. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bandung 

b. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bandung 

c. Guru Pembimbing SMA Negeri 4 Bandung 

d. Guru Mata Pelajaran SMA Negeri 4 Bandung 

e. Wali Kelas X SMA Negeri 4 Bandung 

f. Staf administrasi SMA Negeri 4 Bandung 

g. Orangtua siswa underachieving gifted kelas X SMA Negeri 4 Bandung 

Untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing personil peneliti 

menjabarkan Mekanisme Kerja Antar Personil yaitu sebagai berikut: 

 

a. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bandung 

Pelaksanaan program layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi pada siswa underachieving gifted, tugas kepala sekolah adalah sebagai 

berikut . 

1) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan 

meningkatkan motivasi berprestasi siswa. 

2) Memfasilitasi pelaksanaan program layanan bimbingan belajar untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted seperti 

sarana dan prasarana yang dibutuhan; 

3) Memberikan dukungan kepada personil sekolah dalam melaksanakan layanan 

bimbingan dan konseling; 

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perencanaan dan 

pelaksanaan program, penilaian dan upaya tindak lanjut pelayanan bimbingan dan 

konseling bagi siswa underachieving gifted yang memiliki motivasi berprestasi 

rendah. 

 

b. Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bandung 



59 

 

Hendri Rismayadi, 2016 
Layanan Bimbingan Belajar untuk Meningkatkan Motivasi Berprestasi pada Siswa 
Underachieving Gifted  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

Tugas wakil kepala sekolah dalam program layanan bimbingan belajar untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted adalah 

mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa underachieving gifted kepada semua personil sekolah dan 

membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya. 

 

c. Guru Pembimbing SMA Negeri 4 Bandung 

Koordinator bimbingan dan konseling merupakan personil yang memiliki 

tanggung jawab dalam layanan bimbingan dan konseling untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted. Tugas koordinator bimbingan 

dan konseling yaitu : 

1) Koordinator bimbingan dan konseling bertugas memasyarakatkan layanan 

bimbingan dan konseling kepada seluruh warga sekolah. Diantaranya; 1) 

melaksanakan program layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi pada siswa underachieving gifted, 2) mengadministrasikan layanan 

bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving gifted, 3) memberikan pengarahan kepada semua pihak tentang 

pentingnya motivasi berprestasi, 4) menilai hasil pelaksanaan program layanan 

bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving gifted, dan 5) menganalisis hasil penialaian pelaksanaan layanan 

bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving gifted. 

2) Mengadakan tindak lanjut terhadap hasil analisis penilaian layanan bimbingan 

belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving 

gifted. 

3) Mengusulkan kepada kepala sekolah agar terpenuhinya tenaga dan fasilitas baik 

fisik maupun non fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan program layanan 
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bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving gifted.  

Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan belajar 

untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted 

kepada kepala sekolah. 

 

d. Guru Mata Pelajaran SMA Negeri 4 Bandung 

Peran dan tanggung jawab guru mata pelajaran dalam pelaksanaan program 

layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving gifted juga sangat penting. Guru mata pelajaran yang dilibatkan 

dalam kegaitan bimbingan dan konseling adalah seluruh guru mata pelajaran 

disekolah dan pembina dibidang ekstrakurikuler. Tugas dan tanggung jawab guru 

mata pelajaran dalam program layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted adalah sebagai berikut : 

1) Bekerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasi siswa yang 

memerlukan layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi 

pada siswa underachieving gifted secara khusus kepada guru bimbingan dan 

konseling; 

2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan 

belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving 

gifted dari guru pembimbing; 

3) Mereferal siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling terkait 

dengan masalah motivasi berprestasi siswa underachieving gifted kepada guru 

pembimbing; 

4) Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka layanan 

bimbingan dan konseling untuk meningkatkan motivasi berprestasi, khususnya 

pemahaman materi layanan mengenai pemahaman meningkatkan motivasi 

berprestasi maupun layanan lainnya. 
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e. Wali Kelas X SMA Negeri 4 Bandung 

Wali kelas merupakan personil sekolah yang bertugas untuk menangani 

permasalahan yang dialami oleh siswa yang menjadi kelas asuhnya. Peran dan 

tanggungjawab wali kelas dalam kegiatan bimbingan dan konseling adalah sebagai 

berikut : 

1) Membantu guru pembimbing dalam melaksanakan layanan belajar untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted. 

2) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan 

belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving 

gifted. 

3) Berpartisipasi dalam menangani permasalahan siswa terkait dengan permasalahan 

motivasi berprestasi siswa. 

4) Memberikan informasi kepada guru pembimbing tentang kondisi siswa yang 

memperoleh layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi 

pada siswa underachieving gifted. 

 

f. Staf administrasi SMA Negeri 4 Bandung 

Tugas dan tanggung jawab staf administrasi dalam program layanan  

bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving gifted : 

1) Membantu koordinator bimbingan dan konseling dan guru pembimbing dalam 

mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling disekolah; 

2) Membantu guru pembimbing dalam mempersiapkan sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk pelaksanaan layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan 

motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted dan memelihara data serta 

fasilitas bimbingan dan konseling yang ada disekolah. 
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g. Orangtua siswa underachieving gifted kelas X SMA Negeri 4 Bandung 

Peran dan tanggung jawab orang tua dalam program layanan bimbingan 

belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted 

yaitu : 

1) Pemahaman dan sikap orangtua terhadap karakteristik siswa underachieving 

gifted 

2) Mendukung dan memberikan respon positif terhadap kegiatan layanan bimbingan 

belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving 

gifted disekolah. 

3) Memberikan informasi tentang perilaku dan kegiatan siswa drumah bagi 

kepentingan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. 

 

7. Rencana Operasional (Action Plan) 

Pelaksanaan program layanan bimbingan bimbingan belajar ialah untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted kelas x SMA 

Negeri 4 Bandung tahun ajaran 2015/2016. Dari hasil angket yang disebarkan tenang 

motivasi berprestasi siswa diperkirakan waktu pelaksanaan 1 bulan dengan asumsi 

alokasi waktu pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan klasikal dan bimbingan 

kelompok sebagai treatmen layanan dasar satu jam pelajaran (1x40 menit) dan 

diadakan dua kali dalam seminggu. 

Program bimbingan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara 

guru bimbingan dan konseling, pihak sekolah dan siswa baik mengenai waktu atau 

perangkat yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan. Setiap pertemuan yang 

diturunkan dari tahap program mengacu terhadap kesepakatan waktu untuk Pre-Test 

selama 40 menit, mengungkap tentang motivasi berprestasi siswa underachieving 
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gifted selama 40 menit, untuk kegiatan bimbingan klasikal selama 40 menit yang 

dibagi untuk beberapa bagian, yaitu : 

 

 

 

 

a. Tahap Awal 

Pada tahap ini konselor membuka pertemuan, mengabsen kehadiran siswa, 

kemudian menjelaskan tentang tujuan, kegiatan dan peranan siswa dan konselor 

dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal ataupun bimbingan kelompok.  

 

b. Tahap Inti 

Pada tahap ini konselor memberikan penjelasan kepada siswa mengenai 

materi yang dibahas. Konselor membuka diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan 

materi yang dibahas. 

 

c. Penutup 

Pada tahapan ini, siswa mendiskusikan hasil pembahasan setelah penjelasan 

materi selesai dilakukan. Siswa mengungkapkan kesan-kesan tentang proses dan 

pencapaian hasil kegiatan. 

 

8. Pengembangan Tema atau Topik 

Program ini disusun dalam upaya bimbingan dan konseling untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted. Materi layanan 

yang dikembangkan dalam bentuk layanan dasar yang disajikan dalam bentuk 

layanan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok berdasarkan kebutuhan siswa. 

Berdasarkan hasil analisis yang didapat dari hasil penyebaran instrument motivasi 

berprestasi yaitu siswa underachieving gifted kelas x SMA Negeri 4 Bandung tahun 
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ajaran 2015/2016 siswa membutuhkan materi-materi bimbingan seperti yang 

disajikan dalam program layanan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted kelas x SMA 

Negeri 4 Bandung tahun. Sebagaimana terlampir dalam satuan layanan. 

 

 

 

9. Pengembangan Satuan Layanan Bimbingan Konseling 

Format pembuatan Satuan layanan yang akan digunakan dalam program ini 

mengacu pada modul pelatihan implementasi kurikulum 2013 untuk Guru BK. 

(Kemendikbud, 2013, hlm. 56). Satuan layanan  terlampir. 

 

10. Evaluasi dan Tindak Lanjut Program 

Penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen program bimbingan. 

Tanpa penilaian tidak mungkin kita bisa mengetahu dan mengidentifikasi hasil 

pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah direncanakan. Penilaian 

program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan 

pogram mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria yang dipakai untuk menilai 

keberhasilan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling mengacu pada 

ketercapaian kompetensi, kebutuhan-kebutuhan konseli serta pihak yang telibat 

langsung maupun tidak langsung berperan membantu siswa meningkatkan motivasi 

berprestasinya. 

Terdapat dua macam aspek kegiatan penilaian dalam pelaksanaan program 

layanan bimbingan klasikal untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving gifted, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses 

ditujukan untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan layanan bimbingan klasikal dan 

bimbingan kelompok untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving gifted siswa dilihat dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil 
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dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan pelayanan bimbingan dilihat 

dari segi hasilnya. Aspek yang dievaluasi pada kegiatan pelaksanaan program layanan 

bimbingan belajar ialah untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa 

underachieving gifted diantaranya sebagai berikut. 

 

 

 

 

a. Kesesuaian antara program dengan pelaksanaan 

Pada tahap ini mengevaluasi relevansi antara program dan kebutuhan siswa, 

struktur komponen program, kesesuaian program dengan waktu pelaksanaan layanan 

bimbingan. 

 

1) Keterlaksanaan program 

Bagian ini aspek keterlaksanaan program yang dievaluasi adalah : 

a) Waktu pelaksanaan program evaluasi dari awal sampai akhir kegiatan layanan 

bimbingan. 

b) Alokasi waktu yang direncanakan cukup, kurang atau lebih. 

c) Materi yang disampaikan sesuai degan kebutuhan siswa berkaitan dengan 

motivasi berprestasi. 

 

2) Hambatan-hambatan 

Kegiatan tidak selamanya berjalan mulus, dalam kegiatan sering dijumpai 

hambatan-hambatan. Selama pelaksanaan program layanan bimbingan klasikal untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted faktor penyebab 

hambatan perlu dianalisis, sehingga dalam pelaksanaan program berikutnya 

hambatan-hambatan dapat dikurangi supaya kegiatan berjalan dengan lancar. 
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3) Dampak layanan terhadap proses pembelajaran 

Rendahnya motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted berdampak 

pada masalah belajar, oleh karena itu program perlu dievaluasi dampaknya terhadap 

proses kegiatan pembelajaran yang terjadi pada siswa. Indikator keberhasilan untuk 

mengetahui perkembangan siswa setelah menerima program layanan bimbingan 

belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada siswa underachieving gifted 

yang telah diberikan, melalui perhitungan statistik dari instrumen yang diberikan 

kepada siswa berupa penilaian hasil instrumen pretest dan posttest. Indikator 

keberhasilan disesuaikan dengan masing-masing dari tujuan program yang telah 

ditetapkan. Indikator keberhasilan dikategorikan dalam bentuk pencapaian yang 

terjadi, baik secara fisik dilihat dari ikut berpartisipasi, adanya respon positif, 

semangat dan antusias siswa, sedangkan pencapaian berupa psikis dilihat dari 

ekspresi wajah, emosi dan bahasa tubuh siswa. 

Tindak lanjut (follow up) dilakukan untuk memelihara motivasi berprestasi 

pada siswa underachieving gifted yang telah terbentuk, dengan cara guru bimbingan 

dan konseling harus lebih intensif lagi memberikan layanan bimbingan konseling. 

Program layanan bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi pada 

siswa underachieving gifted dapat dilaksanakan terpadu dengan program sekolah 

yang ada dengan mengoptimalkan dukungan sistem sekolah lainnya dalam kegiatan 

ekstrakurikuler dan kegiatan kesiswaan lainnya. 

 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu 

penyekoran dan pengelompokan skor. 

a. Penyekoran 

Instrumen motivasi berprestasi menggunakan skala Likert dengan alternatif 

pernyataan skala 4 tingkatan ( sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, sangat tidak sesuai). 
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Dipilihnya alternative respon dengan skala genap karena pada responden cenderung 

untuk memberikan jawaban pada kategori tengah untuk menghindari jawaban yang 

kurang tidak sesuai. Namun jika mayoritas responden memilih pada kategori 

menengah maka peneliti tidak akan memperoleh informasi yang pasti (Sukardi, 2003: 

147). 

 

b. Pengelompokan Skor 

Untuk mendapatkan profil motivasi berprestasi siswa underachieving gifted, 

skor yang didapat dikelompokkan berdasarkan kategori yang disusun berdasarkan 

skor total pada instrumen setelah validasi. Pengolompokkan skor dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Menentukan skor maksimal ideal yang diperoleh sampel 

Skor maksimal ideal = jumlah soal x skor tertinggi 

2) Menentukan skor terendah ideal yang diperoleh sampel 

Skor minimal ideal = jumlah soal x skor terendah 

3) Mencari rentang skor ideal yang diperoleh sampel 

Rentang skor = skor maksimal ideal – skor minimal ideal 

4) Mencari interval skor (untuk 3 kategori): 

Interval skor = 
            

 
 

dari langkah-langkah tersebut, kemudian didapat kriteria sebagai berikut 

 

Tabel 3.11 

Kriteria Gambaran Umum Variabel 

 

Kriteria Rentang 

Tinggi X > Min Ideal + 2. Interval 

Sedang (Min Ideal + Interval) < X ≤ (Min Ideal + 2. Interval) 

Rendah X ≤  Interval + Min Ideal 

(Sudjana 1996 : 47-48) 



68 

 

Hendri Rismayadi, 2016 
Layanan Bimbingan Belajar untuk Meningkatkan Motivasi Berprestasi pada Siswa 
Underachieving Gifted  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.11, maka kriteria yang digunakan 

sebagai acuan dalam pengelompokkan skor motivasi berprestasi siswa 

underachieving gifted dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.11 

Kriteria Gambaran Umum Variabel Motivasi Berprestasi Siswa 

Underachieving Gifted 

 

Kriteria Rentang 

Tinggi X > 141 

Sedang 94 < X ≤  141 

Rendah X ≤  94 

 

2. Analisis Data 

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai keefektifan layanan 

bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi berprestasi siswa underachieving 

gifted dilakukan dengan teknik uji non-parametrik (karena data adalah ordinal) 

melalui analisis data motivasi berprestasi sebelum dan sesudah mengikuti layanan 

bimbingan belajar. Teknik uji non-parametrik ini dilakukan dengan cara 

membandingkan data pretest dan posttest. Tujuan dari uji ini adalah untuk 

memperoleh fakta empirik tentang keefektifan layanan bimbingan belajar. Teknik 

pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan software statistical 

product and service solution (SPSS) versi 23.0. 
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Prosedur pengujian efetivitas adalah sebagai berikut, pertama menguji 

normalitas. Pengujian dilakukan dengan uji statistik uji Z Kolmogrov-Smirnov 

(p>0,05) dengan menggunakan bantuan SPSS 23.0. 

Kedua uji perbedaan (efektivitas) program layanan bimbingan belajar untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi siswa underachieving gifted menggunakan uji 

statistik non-parametrik dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 

a. Hipotesis 

Ho : Layanan bimbingan belajar tidak efektif untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi pada siswa underachieving gifted 

Ha : Layanan bimbingan belajar efektif untuk meningkatkan motivasi berprestasi 

pada siswa underachieving gifted 

 

b. Dasar pengambilan keputusan 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai pretest 

dengan posttest dengan membandingkan nilai probabilitas yang diperoleh dengan 

α=0,05. Maka kriterianya adalah sebagai berikut 

Jika nilai p < 0,05 maka Ho ditolak 

Jika nilai p > 0,05 maka Ho tidak ditolak 


