
Dalam proses belajar mengajar memiliki 

motivasi berprestasi yang cukup tinggi adalah sesuatu 

hal yang penting karena dapat menimbulkan 

semangat, dorongan dalam diri peserta didik untuk 

terus berupaya menjadi yang terbaik, bahkan akan 

mampu memelihara kemampuan dengan standar yang 

terbaik. Faktanya tidak sedikit peserta didik yang 

memiliki potensi baik dalam perkembangan 

belajarnya namun pada akhirnya prestasi yang 

dihasilkan rendah, serta jauh dari harapan. Peserta 

didik dengan potensi yang baik namun hasil 

prestasinya tidak sesuai dengan potensinya dalam 

dunia pendidikan dinamakan underachiever. 

Underachiever adalah kondisi ketika peserta didik 

tidak dapat menampilkan potensinya secara optimal, 

pada intinya peserta didik underachiever memiliki 

motivasi berprestasi rendah. 

Menanggulangi rendahnya motivasi 

berprestasi peserta didik underachiever, diperlukan 

suatu teknik yang memotivasi, teknik tersebut adalah   
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role playing. Pemberian perlakuan dengan teknik role 

playing dianggap tepat dikarenakan sebagai suatu 

metode bervariasi yang lebih memotivasi peserta 

didik, dan membangkitkan keterlibatan peserta didik, 

selain itu menjadi salah satu solusi permasalahan 

rutin dalam pembelajaran.  

Dengan terbitnya buku ini akan membantu 

para guru bimbingan konseling, praktisi pendidikan, 

dan siapapun yang bergerak dibidang pendidikan 

untuk memberikan solusi yang tepat meningkatkan 

motivasi berprestasi peserta didik secara umum untuk 

seluruh peserta didik dan khususnya untuk peserta 

didik underachiever, dikarenakan sampai saat ini 

fenomena underachiever di dunia pendidikan 

menjadi salah satu topik utama yang belum 

terentaskan secara baik. 

Underachiever merupakan satu topik utama 

dalam dunia pendidikan hingga saat ini, terjadi pada 

tiap tingkatan intelektual, dan penanganannya masih 

relatif terbatas, sehingga memerlukan sebuah 
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tindakan, intervensi atau upaya yang diberikan 

kepada peserta didik underachiever. Tindakan yang 

diberikan tidak cukup hanya sebatas kegiatan belajar 

yang menarik saja, namun memerlukan suatu teknik 

berkesinambungan dalam membangkitkan 

keterlibatan peserta didik dan memotivasi untuk 

meningkatkan motivasi berprestasinya.  

Salah satu teknik yang mampu menjadi solusi 

meningkatkan motivasi peserta didik underachiever 

adalah teknik role playing, karena teknik role playing 

menyenangkan, memotivasi, meningkatkan rasa 

percaya diri, dan memberikan kesempatan pada 

peserta didik.  Dalam role playing terdapat peniruan 

tingkah laku lakon yang diperankan, hal tersebut 

menjadi satu faktor yang memengaruhi peningkatan 

motivasi berprestasi.  

Buku ini menjelaskan solusi/penangan teknik 

role playing meningkatkan motivasi berprestasi 

peserta didik khususnya peserta didik underachiever 

yang menjadi fenomena hampir di setiap sekolah di 
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Indonesia, baik secara teoretis maupun aplikasi. Buku 

ini ditulis secara sistematis yang dilengkapi dengan 

program, satuan kegiatan layanan bimbingan 

konseling, jurnal, lembar pengamatan, dan lembar 

observasi agar dapat mempermudah pembaca 

memahami dan mengaplikasikannya. 

Buku ini perlu dibaca bahkan dimiliki oleh 

berbagai kalangan praktisi pendidikan terutama yang 

lebih konsen dalam bidang bimbingan dan konseling. 

Penerbitan buku ini selain diarahkan sebagai sumber 

bacaan bagi para pengamat pendidikan, mahasiswa 

dalam kajian psikologi pendidikan, juga bertujuan 

memberikan panduan kepada para guru bimbingan 

konseling untuk menggunkan teknik role playing 

meningkatkan, dan menanggulangi peserta didik 

underachiever agar dapat memiliki motivasi 

berprestasi tinggi sehingga menuai prestasi yang 

lebih optimal.  

Seperti peribahasa “tak ada gading yang tak 

retak”, penulis menyadari jika dalam penyusunan 
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buku ini masih terdapat kekurangan, maka diperlukan 

saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan 

selanjutnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan keilmuan terutama dalam disiplin 

ilmu bimbingan dan konseling. 


