
ABSTRAK 
WINDA CRYSTIANI DEWI BR SURBAKTI. 1102151022. Peningkatan sikap berpikir 

positif pada anak-anak korban erupsi Gunung sinabung melalui layanan bimbingan 

kelompok Diposko Hunia Sementara KWK Berastagi,Kab.Karo. 

 
Rumusan masalah penelitian ini adalah “apakah ada Peningkatan sikap berpikir positif 

pada anak-anak korban erupsi Gunung sinabung melalui layanan bimbingan kelompok Diposko 

Hunia Sementara KWK Berastagi,Kab.Karo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

ada Peningkatan sikap berpikir positif pada anak-anak korban erupsi Gunung sinabung melalui 

layanan bimbingan kelompok Diposko Hunia Sementara KWK Berastagi,Kab.Karo”.Penelitian 

ini dilaksanakan pada bulan juni Sampai bulan Agustus 2014. Tempat penelitian dilaksanakan di 

posko pengungsian sementar korban erupsi gunung sinabung. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan bimbingan kelompok. 

Populasi adalah keseluruhan anak yang berjumlah 20 orang. Sampel penelitian ini berjumlah 10 

anak yang mempunyai sikap berpikir positif rendah yang ditentukan secara purposive sampling 

(penarikan sampel secara sengaja).Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

berpikir positif. Angket berpikir positif sebanyak 36 butir pertanyaan yang akan diberikan 

kepada 10 anak yang mendapatkan perlakuan (Bimbingan Kelompok). Dengan menggunakan 

rumus persentase. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dengan menggunakan angket, 

lalu dilakukan pemberian layanan bimbingan kelompok dengan teknik diskusi. 

Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa 10 orang anak  mengalami berpikir positif yang 

sedang .Siklus I terjadi peningkatan sikap berpikir positif dalam optimis dan emosi positif dalam  

keadaan yang sekarang dan menggunakan layanan bimbingan kelompok teknik diskusi pada 

pertemuan I peningkatan 20% dan pada pertemuan kedua mengalami peningkatan hingga 40%.  

Selanjutnya  terjadi  peningkatan 60% pada siklus II pertemuan ketiga dan meningkat kembali 

menjadi  80%  pada pertemuan keempat pada siklus II.Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak 

usia 13-15 tahun pada posko hunian sementara korban erupsi gunung sinabung telah mengalami 

peningkatan. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa melalui pemberian layanan bimbingan 

kelompok teknik diskusi dapat meningkatkan sikap berpikir positif pada anak-anak korban erupsi 

Gunung sinabung melalui layanan bimbingan kelompok Diposko Hunia Sementara KWK 

Berastagi,Kab.Karo. 
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