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ABSTRAK 

 

ANIS SAYEKTI. Hubungan Layanan Bimbingan Pribadi Dan Motivasi Belajar 

Dengan Penyesuaian Diri Siswa Kelas VII SMP N 3 Kasihan Tahun Ajaran 

2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas PGRI Yogyakarta,  Juni 2016. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hubungan antara layanan 

bimbingan pribadi dengan penyesuaian diri siswa, (2) hubungan antara motivasi 

belajar dengan penyesuaian diri siswa, (3) hubungan antara layanan bimbingan 

pribadi dan motivasi belajar dengan penyesuaian diri siswa kelas VII SMP N 3 

Kasihan tahun ajaran 2015/2016. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 3 Kasihan 

tahun ajaran 2015/2016 yang berjumlah 132 siswa. Pengambilan sampel dengan 

menggunakan teknik quota random sampling sejumlah 66 siswa. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan  angket yang divalidasi dengan 

validitas konstruk. Teknik analisis data dengan menggunakan statistik dengan 

rumus regresi ganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ada hubungan yang positif dan 

signifikan antara layanan bimbingan pribadi dengan penyesuaian diri siswa, 

dengan mengetahui hasil perhitungan angka rx1y = 0,712 dengan p =  0,000 < 

0,05, yang berarti semakin baik dan efektif pelaksanaan layanan bimbingan 

pribadi terhadap siswa, maka penyesuaian diri pada siswa akan semakin baik, (2) 

Ada hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan 

penyesuaian diri siswa dengan mengetahui hasil perhitungan angka rx2y = 0,705 

dengan p = 0,000 < 0,05, yang berarti semakin baik motivasi belajar siswa maka 

semakin baik penyesuaian diri yang terbentuk pada siswa, (3) Ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara layanan bimbingan pribadi dan motivasi belajar 

dengan penyesuaian diri siswa dengan mengetahui hasil perhitungan angka harga 

Fhitung = 46,524 dengan (p) 0,000 < 0,05, yang artinya semakin efektif pelaksanaan 

layanan bimbingan pribadi pada siswa dan semakin baik motivasi belajar siswa 

maka semakin baik penyesuaian diri pada siswa. Implikasi dalam penelitian ini, 

memberi petunjuk kepada pihak sekolah bahwa layanan bimbingan pribadi dan 

motivasi belajar pada siswa adalah penting artinya bagi pembentukan dan 

peningkatan penyesuaian diri pada siswa. Sekolah dan guru pembimbing memiliki 

peran penting dalam pelaksanaan layanan bimbingan pribadi secara efisien dan 

pemahaman potensi diri tentang motivasi belajar dan peningkatan penyesuaian 

diri siswa yang lebih baik. 

 

Kata kunci :  layanan bimbingan pribadi, motivasi belajar, penyesuaian diri 
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ABSTRACT 

 

ANIS SAYEKTI.Relationship Services Personal Guidance And Motivation With 

Adjustment Seventh Grade Students of SMP N 3 Poor Academic Year 2015/2016. 

Essay. Yogyakarta. The Faculty of Education University of PGRI Yogyakarta, 

June2016. 

 

This study aims to determine (1) the relationship between the service 

personal guidance in settling down students, (2) the relationship between learning 

motivation and self-adjustment of students, (3) the relationship between the 

service personal guidance and motivation to learn with self-adjustment class VII 

SMP N 3 sorry for the academic year 2015/2016. 

The study population was all students of class VII SMP N 3 Pity the 

academic year 2015/2016, amounting to 132 students. Decision by using the 

technique of random sampling quota amount of 66 students. Data collection 

method used in this study documentation and questionnaires were validated by the 

construct validity. Data analysis techniques using multiple regression analysis. 

The results showed that (1) There are a positive and significant 

relationship between private tutoring services with student adjustment, by 

knowing the results of numerical computation rx1y = 0.712, p = 0.000 <0.05, 

which means the better and effective implementation of private tutoring services 

to students, then the adjustment in the better students, (2) There are a positive and 

significant relationship between learning motivation and self-adjustment of 

students to know the results of numerical computation rx2y = 0.705, p = 0.000 

<0.05, which means the better the students' motivation, the better adjustment 

formed on the students, (3) There are a positive and significant relationship 

between the service personal guidance and motivation to learn with the 

adjustment of students to know the results of calculation of the price of F = 

46.524 (p) 0.000 <0.05, which means that the effective implementation of the 

service personal guidance to students and the better the students' motivation, the 

better adjustment to the student. The implications of this research, provide 

guidance to the school that the service is personal guidance and motivation to 

learn in students is essential for the establishment and improvement of adjustment 

to the student. School counselors and teachers have an important role in the 

implementation of private tutoring services efficiently and understanding of the 

potential of learning motivation and increase adjustment betterstudents. 

 

 

Keywords: personal guidance, motivation to learn, the adjustment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berperan penting dalam menjamin kelangsungan hidup 

bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Semua orangwajib  mengenal 

pendidikan dan melaksanakan pendidikan tanpa mengenal usia, sepanjang 

hayat karena memang pendidikan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. 

Menurut Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 

menyebutkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Dalam proses pendidikan layanan bimbingan dan konseling merupakan 

bagian yang integral dalam proses pendidikan nasional. Melalui bimbingan 

dan konseling akan terjadi proses pemberian bantuan kepada individu agar 

dapat merealisasikan dan mengoptimalkan apa yang ada dalam dirinya agar 

lebih baik. Proses pengembangan pribadi siswa melalui bimbingan dan 

konseling di sekolah bisa diwujudkan melalui layanan bimbingan 

pribadi.Bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang membantu para siswa 

dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi.Terkadang 
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individu dihadapkan pada suatu kesulitan yang bersumber dari dalam dirinya 

sendiri. Masalah ini timbul karena individu merasa kurang berhasil dalam 

menghadapi dan menyesuaikan diri dengan hal-hal dalam dirinya serta 

keadaan lingkungan di pihak lain. 

Maka untuk menumbuhkan penyesuaian diri yang baik diperlukan 

layanan bimbingan pribadi karena layanan bimbingan pribadi merupakan 

salah satu layanan yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mewujudkan 

pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya secara baik.Bimbingan pribadi memberikan pemahaman 

kepada individu tentang pentingnya penyesuaian diri.Penyesuaian diri tersebut 

mencakup memahami dan menerima potensi diri, bersikap terbuka, menerima 

dan menilai lingkungan secara positif, menghormati sesama 

manusia.Pemahaman yang didapatkan dari layanan bimbingan pribadi dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama saat siswa bergaul baik di 

lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 

Sekolah sebagai tempat pembelajaran pendidikan formal dituntut untuk 

melaksanakan proses pembelajaran secara optimal untuk melahirkan siswa 

yang berkualitas. Siswa yang berkualitas ini adalah berasal dari anak-anak 

yang mempunyai motivasi belajar yang baik sehingga mereka memiliki 

ketekunan dan kesungguhan belajar untuk mendapatkan prestasi yang baik di 

sekolah.Motivasi belajar adalah suatu dorongan yang kuat di dalam diri 

individu untuk melakukan aktivitas belajar sehingga mencapai suatu tujuan. 

Layanan bimbingan pribadi juga diberikan untuk menumbuhkan motivasi 
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belajar siswa, karena jika seseorang sudah mampu memahami dirinya maka ia 

akan mampu mengembangkan diri, sikap, dan memiliki kebiasaan belajar 

yang baik. Sehingga ia akan memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai 

modal pengembangan diri lebih lanjut. 

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk dalam fase awal 

remaja yang memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menyesuaikan diri. 

Lingkungan di Sekolah Menengah Pertama  (SMP) tentu sangat berbeda 

dengan lingkungan Sekolah Dasar (SD). Mulai dari teman, mata pelajaran, 

guru, dan aturan-aturan di sekolah. Siswa harus mampu menyesuaikan diri 

baik dengan lingkungannya ataupun dengan cara belajar mengajarnya. 

Motivasi belajar yang dimiliki seseorang perlu dibangun. Apabila seorang 

siswa memiliki motivasi belajar yang baik tentu akan mampu menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sekolahnya secara baik. 

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru bimbingan 

konseling, diperoleh informasi bahwa penyesuaian diri siswa di sekolah 

tersebut masih rendah, itu telihat dari hubungan interpersonal siswa dengan 

guru,teman,dan karyawan yang masih kurang baik. Masih sering terjadi 

perkelahian dan pemalakan antar siswa. Bila dilihat dari kepatuhan siswa 

terhadap tata tertib sekolah, masih banyaknya siswa yang melanggar seperti 

tidak memakai seragam lengkap, tidak memakai seragam sesuai jadwal dan 

banyak yang terlambat datang. Selain itu juga terlihat dari motivasibelajar  

siswa yang rendah seperti seringnya membolos baik dalam kegiatan belajar 

mengajar maupun waktu kegiatan les, tidak mengerjakan tugas, tidak 
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menyukai guru dan mata pelajarannya, serta sulit jika di ajak sholat 

berjamaah. 

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Hubungan Layanan Bimbingan Pribadi Dan Motivasi Belajar Dengan 

Penyesuaian Diri Siswa Kelas VII SMP N 3 Kasihan Tahun Ajaran 

2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut permasalahan yang timbul 

dapat di identifikasikan sebagai berikut:  

1. Penyesuaian diri sangatlah penting untuk mencapai tujuan dari 

pembelajaran di sekolah 

2. Kurang optimalnya bimbingan pribadi yang diberikan, sehingga siswa 

menjadi banyak masalah 

3. Masih adanya siswa yang kurang memiliki motivasi belajar dalam proses 

pembelajaran yang diberikan oleh guru 

4. Pentingnya layanan bimbingan pribadi serta pentingnya motivasi belajar 

pada siswa untuk meningkatkan penyesuaian diri. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tidak seluruh masalah 

diangkat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini mengingat 

keterbatasan kemampuan peneliti, baik dari segi waktu, kamampuan, tenaga 
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dan biaya. Dengan demikian peneliti membatasi pada Hubungan Layanan 

Bimbingan Pribadi Dan Motivasi Belajar Dengan Penyesuaian Diri Siswa 

Kelas VII SMP N 3 Kasihan Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada hubungan antara layanan bimbingan pribadi dengan 

penyesuaian diri siswa kelas VII SMP N 3 Kasihan tahun ajaran 

2015/2016 ? 

2. Apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan penyesuaian diri 

siswa kelas VII SMP N 3 Kasihan tahun ajaran 2015/2016 ? 

3. Apakah ada hubungan antara layanan bimbingan pribadi dan motivasi 

belajar dengan penyesuaian diri siswa kelas VII SMP N 3 Kasihan tahun 

ajaran 2015/2016 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara layanan bimbingan pribadi dengan 

penyesuaian diri siswa kelas VII SMP N 3 Kasihan tahun ajaran 

2015/2016. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi belajar dengan penyesuaian 

diri siswa kelas VII SMP N 3 Kasihan tahun ajaran 2015/2016. 
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3. Untuk mengetahui hubungan antara layanan bimbingan pribadi dan 

motivasi belajar dengan penyesuaian diri siswa kelas VII SMP N 3 

Kasihan tahun ajaran 2015/2016. 

 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan yang positif  bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling, khususnya bagi 

pengembangan teori bimbingan pribadi dan motivasi belajar dalam  

meningkatkan penyesuaian diri. 

b. Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai sumbangan dalam 

mengadakan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan keterampilan tentang cara meneliti mengenai 

hubungan layanan bimbingan pribadi dan motivasi belajar dengan 

penyesuaian diri siswa. 

b. Bagi sekolah 

Dijadikan masukan pihak sekolah dalam pemberian layanan bimbingan 

pribadi dan motivasi belajar dengan penyesuaian diri siswa. 
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