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ABSTRAK 

Siti Nurcholifa (D03210014), 2014, Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok 

Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Banu Hasyim 

Janti Waru Sidoarjo. Dosen pembimbing, Dr. H. Ali Maksum, M.Ag, M.Si. 

Minat belajar yang tinggi perlu bagi siswa Madrasah Tsanawiyah Banu 

Hasyim. Namun kenyataannya banyak diantara siswa yang memiliki minat belajar 

yang rendah dikarenakan jenuh dalam belajarnya, karena pergaulan, motivasi belajar 

yang rendah, kesehatan fisik, kompetensi/kemamapuan yang dimiliki peserta didik, 

fasilitas yang dimiliki, jarang masuk sekolah, tidak tertarik pada mata pelajaran 

tersebut dan sebagainya.          

Kegiatan bimbingan kelompok tergsebut cukup efektif dalam membatu murid 

memecahkan masalah-masalah dengan melalui kegiatan kelompok. Masalah yang 

dihadapi mungkin bersifat kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok 

atau bersifat individual yaitu dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok. 

Dengan demikian penyelenggaraan bimbingan kelompok mungkin dimaksudkan 

untuk membantu mengatasi masalah bersama atau membantu seorang individu yang 

menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam suatu kehidupan kelompok 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah product moment dan hasil 

penyajian data serta analisis data yang terkumpul, maka penulis menyusun beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa Layanan Bimbingan Kelompok di Madrasah Tsanawiyah Banu 

Hasyim Janti Waru Sidoarjo tergolog baik dan sesuai dengan teori, hal 

ini terbukti dengan hasil analisis melalui prosentase yang 

menghasilkan 79,11% bila nilai tersebut memberikan kisaran antara 

70% - 100% berarti baik. 

2. Minat belajar siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Banu Hasyim 

Janti Waru Sidoarjo tergolog baik dan sesuai dengan teori, hal ini 

terbukti dengan hasil analisis melalui prosentase yang menghasilkan 

75,8% bila nilai tersebut memberikan kisaran antara 70% - 100% 

berarti baik. 

3. Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas 

VII Madrasah Tsaawiyah Banu Hasyim Janti Waru Sidoarjo, maka 

diperoleh nilai rxy = 0,5604 kemudian pada tabel “r” product moment 

pada taraf 5% adalah 0,374 dan taraf 1% adalah 0,478. Maka dapat 

diketahui bahwa nilai rxy lebih besar dari nilai taraf 5% dan 1%. 
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 Berdasarkan hasil penelitian diajukan beberapa saran : (1) pihak 

sekolah diharapkan memperhatikan dan memantau minat belajar siswa (2) 

konselor diharapkan membantu siswa meningkatkan minat belajar siswa, (3) 

peneliti lanjutan, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian korelasi sebab dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat atau 

mengetahui adanya pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap minat 

belajar siswa. Untuk mendeteksinya digunakan beberapa rumus statistik 

sehingga penelitian ini disebut penelitian kuantitatif. 
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