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ABSTRAK 

Yasminarti. 1102151023. Meningkatkan Sikap Optimis Siswa Kurang Mampu 

Ekonomi Untuk Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi Melalui 

Pemberian  Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas XI-IPA di 

MAN SiabuTahun Ajaran 2013/2014. Skripsi, Fakultas IlmuPendidikan, 

Universitas Negeri Medan. 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah bimbingan kelompok dapat 

meningkatkan sikap optimis siswa kelas XI-IPA MAN SIABU Tahun ajaran 2013-

2014 yang berasal dari keluarga kurang mampu ekonomi untuk melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Subjek penelitian ini berjumlah 10 orang yang diambil dari 90 

orang siswa kelas XI IPA MAN Siabu Tahun ajaran 2013-2014. Peneliti 

mengumpulkan data melalui hasil evaluasi diri siswa dan penyebaran angket guna 

peningkatan sikap optimis siswa yang menjadi subjek penelitian ini.sebagai 

PenelitianTindakan Bimbingan Konseling (PTBK) penelitian in iterdiri dari 2 siklus, 

siklus I dansiklus II masing-masingsiklus memilikipertemuan 2 x 45 menit. Pada 

setiap pengakhiran masing-masing siklus peneliti melakukan penilaian yaitu penilaian 

segera (Laiseg), dan penilaian jangka pendek (Laijapen) pada siklus I dan penilaian 

segera (Laiseg) di siklus II. kemudian memberikan angket jua dilakukan untuk 

mendapatkan data yang lebih banyak mengenai sikap optimis siswa. 

Hasil analisis data saat observasi sebelum penelitian diperoleh10 orang siswa 

di kelas XI-IPA tahun ajaran 2013-2014 yang memiliki sikap optimis rendah untuk 

melanjutkan studi ke perguruan tinggi dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah. 

Setelah siklus I dilaksanakan beserta penilaian lainnya diperoleh 3 orang yang sudah 

mencapai kategori baik sikap optimisnya dan 7 orang lagi masih memiliki sikap 

optimis rendah. Setelah melakukan refleksi maka dilaksanakan siklus II dan diperoleh 

8 orang meningkat sikap optimisnya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa sikap optimis siswa kelas XI IPA MAN Siabu tahun ajaran 2013-

2014 yang  berasal dari keluarga kurang mampu  ekonomi untuk melanjutkan studi ke 

perguran tinggi dapat ditingkatkan dengan bimbingan kelompok. Untuk ke depannya 

alangkah baiknya bimbingan kelompok dapat diterapkan untuk meningkatkan sikap 

optimis siswa kurang mampu ekonomi untuk melnajutkan studi ke perguruan tinggi. 

 


