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 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Adakah pengaruh bimbingan 

kelompok terhadap berkurangnya rasa jenuh dalam belajar siswa sedangkan tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh bimbingan kelompok terhadap berkurangnya rasa 

jenuh dalam belajar siswa SMA Negeri 1 Hutabayuraja Kabupaten Simalungun Tahun Ajaran 

2012/2013. 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri I Hutabayuraja tahun ajaran 

2012/2013. Siswa kelas XI SMA Negeri I Hutabayuraja terdiri dari 3 kelas. Dari siswa kelas 

XI SMA Negeri I Hutabayuraja ini ditentukan subjek penelitian yang memenuhi persyaratan 

populasi penelitian yaitu siswa yang memiliki rasa enggan, lesu, dan tidak bersemangat 

dalam belajar dan berdasarkan data dari guru bimbingan konseling. Subjek penelitian yang 

diperoleh adalah sebanyak 10 orang siswa. 

 Penelitian ini termasuk jenis eksperimen semu yaitu penelitian yang memberikan 

perlakuan kepada sekelompok siswa atau subjek penelitian. Instrument yang digunakan 

adalah angket untuk menjaring data tentang rasa jenuh dalam belajar yang sebelumnya diuji 

cobakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket dari 50 item angket yang 

disebarkan diketahui ada 37 item yang valid dan 13 item soal yang tidak valid, yaitu soal. 5, 

10, 11, 14, 15, 20, 2, 25, 27, 30, 32, 36, dan 48. Jadi soal yang diberikan terhadap 10 subjek 

penelitian berjumlah 37 item. Instrument yang diberikan sebelum dan sesudah pemberian 

bimbingan kelompok. Teknis analisis data menggunakan uji beda ( uji t) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan kelompok mempunyai 

Pengaruh Terhadap Berkurangnya Rasa Jenuh Dalam Belajar Siswa SMA Negeri I 

Hutabayuraja Kabupaten Simalungun Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini teruji dengan 

menggunakan uji t yang diperoleh dari perhitungan dengan hasil thitung = 4,428 > ttabel = 1,833, 

artinya  hipotesis yang diajukan yang berbunyi bahwa ada pengaruh bimbingan kelompok 

terhadap berkurangnya rasa jenuh dalam belajar siswa SMA Negeri I Hutabayuraja 

Kabupaten Simalungun Tahun Ajaran 2012/2013, dapat diterima. 


