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Abstract 
The main objective in this study was to reveal the effectiveness of cognitive 

behavioral therapy approaches with the setting groups to increase student 

learning motivation. This researchuse  the experimental research models Pre 

Exsperiment, design research with The One Group Pretest-Posttest. The subject 

of the research is grade VIII SMP N 2 Padang Panjang which has a low learning 

motivation as much as 10 students. Method of data collection using a scale of 

motivation. Data analysis using the Wilcoxon Test and data analysis deskripstif. 

The results of a Pretest motivational scale there are 3 students are on a category 

and 7 students are at a low category. The results of the 10 students after Postest 

given Cognitive Behavioral treatment Therapy changes the average student 

learning and motivation are at a high category. Wilcoxon test results indicate an 

average T_hitung = 0.005 < T _ (= tables) 0.05. The results showed that Cognitive 

Behavioral Therapy effective for improving learning motivation of students.  
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Pendahuluan 

Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan 

pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, keberhasilan pendidikan juga secara otomatis 

membawa keberhasilan sebuah bangsa. 

Perkembangan potensi peserta didik dapat dilihat dari motivasi belajar yang dia miliki. 

Peningkatan motivasi belajar yang tinggi merupakan indikator utama dalam pendidikan di sekolah, 

karena motivasi belajar menunjukkan tingkat kompetensi siswa dalam menguasai materi 

pembelajaran. Sedangkan motivasi yang rendah dapat menyebabkan kurangnya usaha belajar, yang 

pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang didapatkan (Nana Syaodih, 2005:163). 
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Motivasi adalah aspek penting dari pengajaran dan pembelajaran. Siswa yang tidak punya 

motivasi tidak akan berusaha keras untuk belajar dan sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi kuat 

akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar (Sardiman, 2012:75). Sejalan 

dengan itu Sartain (Ngalim Purwanto, 2006:60) mengatakan bahwa motif adalah suatu pernyataan 

yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku/perbuatan ke suatu 

tujuan atau perangsang. 

Maslow (dalam Mohammad Asrori, 2008:183) mengemukakan motivasi seseorang untuk 

melakukan aktifitas ialah karena memiliki suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Motivasi belajar 

siswa sesungguhnya berkaitan erat dengan keinginan siswa untuk terlibat dalam proses 

pembelajaran. Menurut Sardiman A. M (2012:75) siswa yang tidak punya motivasi tidak akan 

berusaha keras untuk belajar dan sebaliknya, siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai 

banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Padahal untuk sukses dalam belajar menurut Mc 

Clelland ( Rumiani, 2006:40) orang yang memilki motivasi memiliki ciri-ciri seperti suka bekerja 

keras, ulet, berorientasi masa depan, optimis, bertanggung jwab dan memperhitungkan resiko. 

Motivasi juga berfungsi sebagai pemberi semangat dan dapat menentukan tingkat keberhasilan 

seseorang dalam mencapai tujuan termasuk dalam kegiatan belajar dan pada pembentukan pribadi 

siswa untuk selalu berprestasi dan tidak lekas putus asa dalam menemukan dan menyelesaikan 

suatu kesulitan. Menurut Muhibbin Syah (1999:137) kekurangan atau ketiadaan motivasi baik yang 

bersifat internal maupun eksternal, dapat menyebabkan kurang bersemangatnya siswa dalam proses 

pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. 

Adapun indikator motivasi belajar menurut Keke T. Aritonang (2008:14) antara lain : (1) 

ketekunan dalam belajar (2) ulet dalam menghadapi kesulitan (3) minat dan ketajaman perhatian 

dalam belajar (4) berprestasi dalam belajar (5) mandiri dalam belajar. 

Sejalan dengan itu Hamzah B. Uno (2013:3) motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam 

diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam 

memenuhi kebutuhannya. Menurut John W. Santrock (2008:510) motivasi adalah proses yang 

memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku 

yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. 

Sedangkan ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah menurut Abu Ahmadi dan 

Widodo Supriyono (2004:83) antara lain :(1) Tampak acuh tak acuh. (2) Mudah putus asa. (3) 

Perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran. (4) Suka mengganggu kelas. (5) Sering meninggalkan 

pelajaran akibatnya banyak mengalami kesulitan belajar. 

Tujuan motivasi belajar yang sebenarnya adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu 

perbuatan yang dapat memuaskan kebutuhan individu. Fungsi motivasi belajar menurut Sardiman 

A.M (2009:85) antara lain : (1) mendorong manusia untuk berbuat (2) menentukan arah perbuatan (3) 

menyelesaikan perbuatan. 

Adanya tujuan yang jelas akan mempengaruhi kebutuhan dan akan mendorong timbulnya 

motivasi (Oemar Hamalik, 2010:75). Sedangkan menurut Ngalim Purwanto (2000:73) tujuan motivasi 

belajar adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan 

tertentu. 

Pada lingkungan sekolah, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dapat menggunakan 

bantuan pendekatan Cognitif Behavioral Therapy dengan setting kelompok. Menurut David A. Tomb 

(2004:251) terapi kognitif perilaku merupakan suatu gabungan antara terapi kognitif dan terapi 

perilaku. Terapi ini menganggap kesulitan-kesulitan emosional berasal dari pikiran atau keyakinan 

yang salah yang menyebabkan perilaku yang tidak produktif.  Penyimpangan perilaku manusia 

terjadi karena adanya penyimpangan fungsi kognitif. 
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Hal ini terungkap dalam beberapa penelitian berikut Penelitian oleh Andry Putra Pratama; 

Endang Widyorini, Lita Widyo Hastuti (2012) tentang “Penerapan Cognitive Behavioral Therapy 

untuk Menurunkan Gejala-gejala Geberalized Anxiety Disorder pada Remaja” hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa Cognitive-Behavioral Therapy dapat menurunkan gejala-gejala Generalized 

Anxiety Disorder pada remaja. Gejala-gejala Generalized Anxiety Disorder tersebut ada yang 

sepenuhnya menghilang, tetapi ada gejala yang belum sepenuhnya menghilang. 

Penelitian selanjutnya oleh Esty Aryani Safithry (2014) tentang “Group Cognitive Behaviour 

Therapy untuk Mengurangi Kecemasan pada Mahasiswa UM Palangkaraya Yang Akan Menghadapi 

Ujian Skripsi” hasil penelitian mengungkapkan berdasarkan hasil terapi dapat diketahui bahwa 

subjek mengalami perubahan yang cukup berarti setelah beberapa proses terapi. Perubahan tersebut 

terdiri dari penurunan tingkat kecemasan dan perubahan pikiran negatif menjadi positif. 

Sarandria (2012) tentang”Efektifitas Cognitive Behavioral Therapy (CBT) untuk Meningkatkan 

Self Esteem pada Dewasa Muda” Berdasarkan hasil terapi dapat diketahui bahwa subjek mengalami 

perubahan yang cukup berarti setelah beberapa proses terapi. Perubahan tersebut terdiri dari 

penurunan tingkat kecemasan dan perubahan pikiran negatif menjadi positif. 

Menurut Singgih D. Gunarsah (2007:82) perilaku seseorang sangat mempengaruhi kehidupannya, 

juga bagaimana dia menerima dukungan dengan berpedoman pada pikirannya. Cognitive Behavioral 

Therapy menganalisis bagaimana kita berpikir tentang diri kita, dunia dan orang lain, apa yang kita 

lakukan sehingga mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Menurut Christine Wilding & Aileen 

Milne (2013:19) gagasan dasar cognitive behavioral therapy dapat disimpulkan dalam ungkapan 

”Apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita rasakan”. Tujuan dari konseling cognitive 

behavioral therapy menurut Oemarjoedi A. Kasandra (2003:9) yaitu mengajak konseli untuk 

menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan 

dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Melalui pendekatan cognitive behavioral 

therapy siswa mampu mengembangkan tanggung jawab dan mampu meningkatkan motivasi untuk 

berperilaku yang lebih baik. 

Menurut Corey dan Beck (dalam Albert R. Roberts & Gilbert J. Greene, 2008:193-194) para terapi 

perilaku dan kognitif menggunakan berbagai macam teknik perilaku, sesuai dengan kebutuhan-

kebutuhan klien. Ini meliputi pelatihan relaksasi, pelatihan ketegasan (asertion training), pemecahan 

masalah, penjadwalan kegiatan dan desensitisasi (desensitization). 

Dengan cognitive behavioral therapy, dilakukan modifikasi fungsi pikiran, perasaan, dan 

perbuatan (perilaku), dengan cara menekankan fungsi kognitif (otak) dalam menganalisis, 

memutuskan, bertanya, berkehendak, dan memutuskan kembali. Dengan merubah status pikiran dan 

perasaan, diharapkan klien dapat merubah perilakunya dari negatif menjadi positif. 

Adapun hal yang menjadi alasan untuk melakukan penelitian efektivitas pendekatan cognitive 

behavioral therapy dengan setting kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP N 2 

Padang Panjang ini ialah melihat banyaknya persoalan yang perlu dikaji lebih dalam berkaitan 

dengan permasalahan yang telah peneliti uraikan berdasarkan fenomena sebelumnya di sekolah ini. 

Sehingga nantinya melalui hasil penelitian ini, dapat membantu memberikan gambaran yang jelas 

mengenai keadaan yang sebenarnya kepada pihak-pihak terkait seperti guru, konselor dan kepala 

sekolah, dan pihak-pihak ini mampu memberikan bantuan dan membentuk kebijakan yang positif 

untuk merubahnya. 

Adapun tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan efektifitas pendekatan 

cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Selanjutnya tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) 

Mendeskripsikan motivasi belajar siswa sebelum diberikan perlakuan (pretest). (2) Mendeskripsikan 

motivasi belajar siswa sesudah diberikan perlakuan (posttest). (3) Menguji efektifitas pendekatan 

cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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Metode 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Menurut Sugiyono (2007:72) dalam 

penelitian eksperimen ada perlakuan (treatment), metode penelitian digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.  

Rancangan eksperimen model Pre Experiment, dengan desain penelitian The One Group Pretest-

Posttest. Rancangan ini terdiri dari satu kelompok (tidak ada kelompok kontrol).  

Penelitian eksperimen menurut Suharsimi Arikunto (2006:3) adalah suatu cara untuk mencari 

sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu. 

Diagram rancangan penelitian ini menurut A. Muri Yusuf (2013:180) adalah sebagai berikut. 

KE O1     X   O2 

Menurut Sumadi Suryabrata (2007:102) kelemahan dari desain penelitian ini adalah tidak adanya 

jaminan bahwa X adalah satu-satunya faktor atau bahkan faktor utama yang menimbulkan 

perbedaan antara O1 dan O2. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:90) “subjek penelitian merupakan sesuatu yang 

kedudukannya sangat sentral, karena pada subjek penelitian inilah data tentang variabel yang diteliti 

berada dan diamati oleh peneliti”. 

Pengambilan subjek yang digunakan dalam penelitian dengan memilih siswa kelas VIII yang 

memiliki motivasi belajar rendah berdasarkan pretest yang telah diberikan dan kelompok yang 

digunakan hanya kelompok eksperimen yang subjeknya berjumlah 10 orang. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen non tes berupa angket. dalam 

menganalisis data tersebut peneliti menggunakan perbandingan nilai pretest (O1) dengan nilai 

posttest (O2).  

Sedangkan untuk melihat perbedaan tingkat motivasi belajar siswa antara sebelum dan sesudah 

diberi perlakuan dengan, dilakukanlah analisis data dengan menggunakan teknik Wilcoxon Signed 

Rank test, menurut Singgih Santoso (2012:396) menggunakan rumus: 

 

 

Hasil dan Pembahasan  

Kegiatan penelitian dilakukan kepada 10 (sepuluh) orang siswa yang mengalami motivasi belajar 

rendah di SMP N 2 Padang Panjang.  

1. Hasil Pretest dan Posttest Motivasi Belajar Siswa di SMP N 2 Padang Panjang 

Sesuai dengan tujuan dilakukannya pretest, yaitu untuk mengetahui gambaran awal kondisi 

motivasi belajar siswa di SMP N 2 Padang Panjang sebelum diberikan perlakuan berupa 

pendekatan cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok. Berikut ini disajikan kondisi 

motivasi belajar siswa berdasarkan hasil pretest dan posttest. 

 

Tabel 1 

Kondisi Motivasi Belajar Pretest dan Posttest Siswa 

 

 

Motivasi Belajar 

Pretest Posttest 
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No Inisial  Skor Kategori Skor Kategori 

1 IM 126 R 195 T 

2 LT 129 R 181 T 

3 SDU 133 S 190 T 

4 RDPM 127 R 173 T 

5 ANA 126 R 191 T 

6 AT 135 S 183 T 

7 MH 129 R 205 T 

8 AMI 127 R 188 T 

9 RWD 136 S 171 T 

10 FW 126 R 188 T 

Jumlah 1294 Jumlah 1865 

Rata-rata 129,4 Rata-rata 186,5 

 

Skor motivasi belajar siswa di SMP N 2 Padang Panjang masing-masing siswa pada posttest 

mengalami peningkatan dari skor pretest. Pada saat pretest, kondisi motivasi belajar siswa pada 

umumnya sedang dengan rata-rata 129,4, kemudian setelah diberikan perlakuan dan dilakukan 

posttest terlihat semua skor meningkat dan berada pada kategori tinggi dengan rata-rata 182,8. 

Kondisi motivasi belajar siswa yang rendah sebelum diberikan perlakuan dialami oleh IM, ANA, 

FW dengan skor 126 dan berada pada kategori kurang baik. Dan yang tertinggi dialami oleh RWD 

dengan skor 136 berada pada kategori cukup baik. 

 Selanjutnya kondisi motivasi belajar siswa yang rendah setelah diberikan perlakuan dialami 

oleh RDPM dengan skor 173 dan berada pada kategori tinggi, selanjutnya kondisi motivasi belajar 

siswa yang tertinggi setelah diberikan perlakuan dialami oleh MH dengan skor 205 berada pada 

kategori tinggi. Namun secara umum semua subjek penelitian mengalami peningkatan. 

2. Perbedaan Hasil Pretest dan Posttest Motivasi Belajar Siswa 

Perbedaan frekuensi kondisi motivasi belajar siswa untuk masing-masing kategori dari hasil 

pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 2 

Distribusi Frekuensi Motivasi Belajar Siswa Pretest-Posttest 

Interval Kategori Pretest Posttest 

F % F % 

>210 Sangat Tinggi - - - - 

170-209 Tinggi - - 10 100 

130-169 Sedang 3 30 - - 

90-129 Rendah 7 70 - - 

<89 Sangat Rendah - - - - 

Jumlah 10 100 10 100 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar siswa pada 

subjek penelitian antara sebelum dan setelah mengikuti kegiatan pendekatan CBT setting 

kelompok. Selanjutnya perbedaan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil pengolahan data 

pretest dan posttest sebagai berikut. 
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Tabel 3 

Gambaran Perbedaan Pretest dan Posttest Motivasi Belajar Siswa 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

PRETEST 10 129.40 3.864 126 136 

POSTTEST 10 186.50 10.091 171 205 

 

Berdasarkan tabel 3 terlihat dari 10 orang subjek penelitian yang dilibatkan dalam 

perhitungan mengalami peningkatan  motivasi belajar setelah mengikuti kegiatan pendekatan 

CBT setting kelompok. 

 

3. Hasil Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis statistik non-parametik dengan 

uji Wilcoxon menggunakan SPSS versi 20.00. uji Wilcoxon  digunakan untuk menganalisis hasil-

hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data sebelum dan setelah perlakuan. Analisis ini 

digunakan apabila peneliti ingin melihat ada atau tidaknya perbedaan kondisi subjek penelitian 

antara sebelum dan setelah diberikan perlakuan. 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan 

pada motivasi belajar sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pendekatan Cognitive Behavioral 

Therapy dengan setting kelompok. Berdasarkan hasil pengujian tersebut diperoleh hasil 

perhitungan seperti yang terlihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4 

Hasil Analisis Wilcoxon Signed Ranks Test Pretest dan Posttest Motivasi Belajar 

Test Statisticsb 

 Posttest – Pretest 

Z -2.803a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa angka probabilitas Asymp.Sig  motivasi belajar pada 

kelompok eksperimen sebesar -2.803a atau probabilitas dibawah Alpha (0,005<0,05). Dari hasil 

tersebut diketahui bahwa terdapat perbedaan motivasi belajar sebelum dan setelah mengikuti 

kegiatan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy dengan setting kelompok. 

Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada skor rata-rata 

antara kondisi motivasi belajar sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pendekatan cognitive 

behavioral therapy dengan setting kelompok. 

Hasil pretest menunjukkan bahwa rata-rata siswa memiliki motivasi belajar yang rendah di SMP 

N 2 Padang Panjang, hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor pretest sebesar 129,4 yang berada pada 

kategori kurang baik sebelum mengikuti treatment. Setelah mengikuti treatment cognitive behavioral 

therapy dengan setting kelompok terjadi perubahan pada diri siswa yang akhirnya sudah mulai 
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mampu meningkatkan motivasi belajarnya, hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor posttest sebesar 

182,8 yang berada pada kategori baik.  

Hal ini berarti cognitive behavioral therapy berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa dengan 

dibantu mengubah persepsi dan penghayatan melalui materi yang didiskusikan pada kegiatan 

kelompok. 

 Menurut Yudrik Yahya (2011:358) dalam hal belajar, motivasi adalah suatu kondisi yang 

mendorong anak untuk melakukan belajar guna meningkatkan mutu belajar dengan baik. 

Penemuan-penemuan menunjukkan bahwa pada umumnya hasil belajar meningkat jika motivasi 

belajar meningkat pula. Kegagalan individu dalam hal motivasi belajar dapat menyebabkan tampak 

acuh tak acuh, mudah putus asa, perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, suka mengganggu di 

dalam kelas, sering meninggalkan pelajaran akibatnya banyak mengalami kesulitan belajar, anak 

terlihat malas belajar, nilai-nilainya lebih cenderung menurun, perhatiannya lebih tertuju pada 

sesuatu yang berseberangan dengan tugas belajarnya contohnya : menoton televisi, bermain video 

game, dan masih banyak lagi. 

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 Supriyono, 2013:128). Winkel 

(dalam Ali Imran, 1996:87) mengungkapkan kesimpulan tentang motivasi belajar, yakni keseluruhan 

daya penggerak psikis dalam diri yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

belajar demi mencapai satu tujuan. 

Kegiatan eksperimen dilakukan dengan melaksanakan pendekatan cognitive behavioral therapy 

dengan setting kelompok untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan pelaksanaan 

kegiatan terungkap bahwa adanya pandangan suatu kejadian sangat kuat pengaruhnya terhadap 

kehidupan, hal itu akan mempengaruhi dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Seharusnya 

pandangan itu adalah diri sendiri dapat belajar dari pengalaman masa lalu, tetapi tidak terlalu 

mengikuti atau berprasangka terhadap pengalaman-pengalaman masa lalu itu. 

Pernyataan tersebut banyak dikemukakan oleh anggota kelompok, seperti terlambat ke sekolah 

tidak merugikan sehingga sikap yang ditampilkan itu santai saja, tidak masuk kelas karena terlambat 

dan merasa takut dimarahi oleh guru yang mengajar, tidak aktif di kelas dan keluar masuk kelas 

karena pelajaran yang diberikan oleh guru tidak menarik, siswa juga mengatakan sebagian dari 

mereka banyak yang tidur di kelas karena mereka berpikir daripada mengganggu proses 

pembelajaran lebih baik tidur. 

Setelah mengikuti kegiatan pendekatan cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok 

perubahan siswa mulai terlihat secara bertahap walaupun tidak terlalu banyak yang aktif pada setiap 

tahapnya, akan tetapi selama kegiatan siswa berani mengemukakan pendapatnya tentang 

permasalahan yang dirasakan sesuai dengan topik yang dibahas. Cognitive behavioral therapy secara 

khusus dapat diterapkan untuk terapi kelompok dan kerja kelompok, memberi banyak kesempatan 

mencapai kesepakatan mengenai pekerjaan rumah, untuk menantang pemikiran diri sendiri, untuk 

belajar dari pengalaman orang lain, dan serta saling berinteraksi antar sesama anggota. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dan setelah melakukan analisis statistik serta uji 

hipotesis, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa pendekatan cognitive behavioral therapy 

dengan setting kelompok dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP N 2 Padang panjang, 

secara khusus temuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Terdapat perbedaan yang siginifikan pada skor rata-rata motivasi belajar siswa sebelum dan 

setelah mengikuti kegiatan pendekatan CBT setting kelompok, dimana skor rata-rata posttest 

lebih tinggi dari pada skor rata-rata pretest. 
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2. Pendekatan cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok efektif dalam meningkatkan 

motivasi belajar siswa di SMP N 2 Padang Panjang. Pendekatan cognitive behavioral therapy 

dengan setting kelompok telah teruji keefektifannya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

yang rendah yang disebabkan oleh pemikiran yang negatif. Sehingga pada kegiatan pelaksanaan 

cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok, konselor mengaktifkan anggota kelompok 

untuk mempositifkan pemikiran dan tingkah laku. 

Implikasi 

1. Implikasi terhadap Teori Motivasi Belajar 

 Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kelompok eksperimen dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. Hal ini menjadi bukti bahwa setelah diberikan perlakuan berupa 

pendekatan cognitive behavioral therapy dengan setting kelompok tingkat motivasi belajar siswa 

berubah menjadi lebih baik. Melaksanakan kegiatan cognitive behavioral therapy dengan setting 

kelompok dengan perencanaan yang baik dan berkesinambungan akan membantu anggota 

kelompok menjadi lebih aktif dalam berpendapat dan berbagi ide, gagasan, serta pengalaman. 

Melalui kegiatan ini anggota kelompok memperoleh pengetahuan baru dan pemikiran baru 

terhadap pengalaman yang diperoleh dalam pendekatan cognitive behavioral therapy dengan 

setting kelompok.Selanjutnya, topik yang dibahas berdasarkan dengan kondisi anggota kelompok 

yang difokuskan kepada pemikiran tidak adaptif terkait dengan motivasi belajar, sehingga 

anggota kelompok dapat memunculkan pengalaman dan pemikiran masing-masing, serta saling 

merespon satu sama lain. 

2. Implikasi terhadap Praktik Bimbingan dan Konseling 

 Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan cognitive behavioral therapy dengan setting 

kelompok efektif dalam meningkatkan motivasi belajar. Oleh karena itu, kegiatan cognitive 

behavioral therapy dengan setting kelompok hendaknya digunakan di dalam pelaksanaan 

bimbingan dan konseling guna untuk mengentaskan pemikiran tidak adaptif yang menyebabkan 

rendahnya kemampuan individu dalam meningkatkan motivasi belajar di sekolah. 

 Pelaksanaan bimbingan dan konseling hendaknya memfokuskan perhatian terhadap 

motivasi belajar siswa, sehingga materi dalam layana tertuju kepada peningkatan motivasi belajar 

seperti bertanggung jawab, tekun, ulet dan lain sebagainya. Selanjutnya sekolah dapat menyusun 

program yang membantu siswa mengubah pemikiran tidak adaptif yang mengganggu kehidupan 

sehari-hari melalui kerjasama dengan konselor untuk melaksanakan kegiatan pendekatan 

cognitive behavioral therapy di sekolah. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, ada beberapa saran yang dapat diajukan  

sebagai tindak lanjut penelitian ini. Beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Siswa 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan cognitive behavioral therapy dengan 

setting kelompok efektif dalam meningkatkan motivasi belajar. Oleh karena itu, diharapkan bagi 

siswa sebaiknya mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah guna meningkatkan 

motivasi belajar, menghilangkan pemikiran irasional yang menghambat perkembangan 

kemampuan motivasi belajar. 

2. Bagi Konselor 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada konselor untuk dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa melalui layanan-layanan bimbingan dan konseling, sehingga melalui 

layanan tersebut siswa dapat merubah pemikiran irasionalnya menjadi rasional terhadap motivasi 

yang ada pada dirinya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan pendekatan cognitive behavioral therapy, karena ditemukan di lapangan bahwa 

siswa lebih terbuka menceritakan permasalahannya dalam keadaan face to face. Selanjutnya 

peneliti juga dapat menggunakan teknik yang berbeda, dan juga bisa dengan layanan yang 

berbeda dan motivasi belajar pada siswa dapat meningkat. 
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