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ABSTRAK 

 

ERMITA SARI: 1132151003. Pengaruh Pemberian  Layanan Bimbingan 

Kelompok Teknik Diskusi Terhadap Sikap Berjiwa Besar Ketika 

Mendapatkan Prestasi  Belajar Terendah Di Kelas Mahasiswa  

Bimbingan Konseling Semeseter III FIP Unimed T.A 2017/2018. 

Skirpsi .Jurusan Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan. Program Studi 

Bimbingan Konseling. Fakutas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Medan.   

  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian 

layanan bimbingan kelompok teknik diskusi terhadap sikap berjiwa besar 

ketika mendapatkan prestasi belajar terendah di kelas mahasiswa bimbingan 

konseling semester III T.A 2017/2018. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain pre-test dan 

post-test group design. Sampel peneitian ini adalah 10 orang yang memiliki 

sikap berjiwa besar rendah ketika mendapatkat prestasi belajar terendah di 

kelas yang akan diberikan layanan bimbingan kelompok teknik diskusi. 

Penelitian dikumpulkan dengan menggunakan angket, yaitu menggunakan 

angket sikap berjiwa besat ketika mendapatkan prestasi belajar terendah di 

kelas, sebanyak 40 butir pertanyaan, angket terlebih dahuli di uji cobakan 

dan dianalisis oleh penelitian untuk mendapatkan angket yang valid dan 

reliabel, dan menjadi 29 butir pertanyaan angket sikap berjiwa besar ketika 

mendapatkan prestasi belajar terendah di kelas sebagai pengumpul data. 

Hasil Analisis diperoleh data pre-test mahasiswa rata-rata = 54,4  dan 

Standar Deviasi (SDx) = 5, 31, sedangkan hasil poste-test rata-rata = 84,3 

dan Standar Deviasi (Sdy) = 7,03. Teknik analisis data menggunakan rumis 

uji wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian  

layanan bimbingan kelompok tekdisk diskusi dalam meningkatkan sikap 

berjiwa besar ketika mendapatakan prestasi belajar terendah di kelas 

mahasiswa bimbingan konseling  semester III UNIMED T.A 2017/2018, hal 

ini diketahui dari hasil perhitungan diperoleh nilai Jhitung=    > ttabel= 8. 

Dengan demikian terdapat pengaruh positif pemberian layanan bimbingan 

bimbingan kelompok teknik diskusi dalam meningkatkan sikap berjiwa 

besar ketika mendapatakan prestasi belajar terendah di kelas mahasiswa 

bimbingan konseling  semester III UNIMED T.A 2017/2018. 
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