
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

  

1.   Latar Belakang  

 

Faktor utama dalam menempuh hidup yang lebih baik adalah dengan 

pendidikan yang akan memberikan wawasan atau pengetahuan dan menggali 

potensi yang ada pada diri.  Pendidikan adalah usaha dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa atau mencerdaskan kehidupan manusia indonesia 

seutuhnya, baik segi kemampuan intelektualnya juga akhlaknya, agar dapat 

melaksanakan pembangunan berdasarkan iman dan takwa. Dalam proses 

pendidikan siswa akan mengalami hambatan, khususnya pada siswa yang 

memasuki usia remaja. Usia remaja ini merupakan masa peralihan dari masa 

anak-anak ke masa remaja awal, dan merupakan masa pencarian identitas diri. 

Pada masa ini, siswa akan mengalami banyak masalah, baik dari masalah 

pribadi, sosial, dan belajar.  

 

Dalam menghadapi materi pelajaran yang terhitung sulit, siswa cinderung 

akan malas belajar, memperhatikan, mendengarkan dan tak semangat dalam 

mengerjakan tugas-tugas sehingga menimbulkan, menurunnya semangat atau 

menurunnya optimisme dalam menguasai materi pelajaran matematika. 
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Metemetika adalah mata pelajaran yang membuat siswa lebih dituntut belajar 

memahami, jeli dan menghafal rumus-rumus. Di SMA Negeri 1 Labuhan 

Maringgai kelas XII Siswa lebih cinderung malas dalam menghadapi materi 

pelajaran matematika sehingga membuat materi pelajaran matematika sebagai 

momok yang paling menakutkan oleh karena itu butuh penanganan yang 

khusus terhadap materi pelajaran matematika agar siswa tetap optimis dalam 

belajar menghadapi materi pelajaran matematika. Selain itu di lihat dari nilai-

nilai yang di peroleh dalam ujian kebenyakan siswa banyak yang mendapat 

nilai yang kecil pada mata pelajaran matematika dari pada mata pelajaran 

yang lain  Oleh karena itu peneliti mengambil materi pelajaran matematika 

sebagai fokus permasalahan karna melihat materi pelajaran matematika di 

kelas XII  SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai di anggap kurang di sukai oleh 

siswa karena setelah di bandingkan dengan materi pelajaran lain dan mata 

pelajaran matematika paling kecil nilainya.    

 

”Bimbingan kelompok adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, 

bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-

lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk 

diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya”. 

(Prayitno, 1995: 178). 

 

Bimbingan kelompok membahas masalah-masalah umum bagi peserta 

layanan. Sehingga bimbingan kelompok lebih diminati oleh individu untuk 

berlatih bersama memecahkan masalah individu lain karena didalam 

bimbingan kelompok semua dilatih di anggap sebagai konselor. Untuk 
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melatih siswa agar dapat memotivasi dirinya agar bisa menjalankan tugas 

sekolah yang sulit di pecahkan. Karena potensi atau kemampuan siswa pada 

setiap daerah, bahkan setiap sekolah itu berbeda, maka hal ini juga yang 

membuat para siswa merasa kurang optimis.  

 

Tujuan dari layanan bimbingan kelompok adalah membantu siswa agar dapat 

mengembangkan kemampuan atau potensinya secara optimal, karena 

kecemasan siswa dalam menghadapi materi pelajaran yang kurang di sukai 

dapat membuat masalah tersendiri bagi perkembangan siswa. Maka butuh 

perhatian khusus bagi guru pembimbing untuk mengentaskan masalah ini agar 

tak berlarut-larut dan mengganggu optimisme siswa dalam belajar.   

 

Optimis dapat membantu siswa dalam mengembangkan dirinya dan membuat  

mereka tahu bagaimana cara menjaga agar dirinya termotivasi dan percaya 

diri untuk tetap berusaha. Optimisme juga memungkinkan individu naik 

sampai puncak, unggul di sekolah, mempunyai kesehatan yang lebih baik, 

menghasilkan uang lebih banyak, menjalin ikatan dengan lebih bahagia dan 

mungkin bahkan lebih panjang umur. Manusia memiliki kemampuan yang 

tidak terbatas. Untuk itu perlu ditingkatkan  optimisme dalam menguasai 

materi pelajaran dan meyakinkan kepada mereka, bahwa mereka mampu 

memperoleh nilai sesuai, atau bahkan lebih.  

 

Guru bimbingan dan konseling memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

membantu siswa untuk dapat mencapai perkembangannya secara penuh, 



 

 

4 

 

khususnya dalam meningkatkan optimisme siswa menghadapi materi 

pelajaran yang kurang di sukai yang di bantu guru materi pelajaran. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan guru pembimbing agar siswa optimis adalah 

dengan menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Salah satu 

layanan yang dapat digunakan adalah layanan bimbingan kelompok. Dengan 

menggunakan bimbingan kelompok diharapkan para siswa menjadi optimis, 

sehingga dapat mengembangkan kemampuannya dan lebih bahagia.  

 

Manusia memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Untuk itu perlu 

ditingkatkan optimisme siswa dalam menguasai materi pelajaran matematika. 

Dan menyakinkan kepada mereka, bahwa mereka mampu memproleh nilai 

yang sesuai, bahkan lebih baik dari yang sebelumnya. 

 

Bimbingan kelompok adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada 

sekelompok individu yang memiliki masalah dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. Dalam bimbingan kelompok para siswa dapat mempelajari rasa 

optimis serta menggunakannya sebagai salah satu pegangan hidup untuk lebih 

bahagia. Optimis juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan 

dirinya.dan membuat mereka tahu bagaimana cara menjaga  agar dirinya tetap 

termotivasi. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis di SMA Negeri 1 

Labuhan Maringgai, terdapat beberapa masalah yang dialami siswa dalam 

menghadapi materi pelajaran  matematika, antara lain : 1) Sebagian siswa 
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mendapat nilai yang rendah pada mata pelajaran matematika. 2) Siswa malas 

belajar meteri pelajaran matematika. 3) Siswa kurang berani mengerjakan soal 

depan kelas pada saat mata pelajaran matematika berlangsung,  karena belum 

bisa dan malu untuk mencoba. 4) Materi pelajaran matematika diangggap 

sebagai momok yang menakutkan oleh sebagian siswa. 5) Sebagian siswa 

merasa cemas pada saat materi pelajaran matematika di sampaikan. Hal inilah 

yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan 

layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan optimisme siswa 

menguasai materi pelajaran matematika di kelas XII SMA Negeri 1 Labuhan 

Maringgai Tahun Pelajaran 2010/2011. 

 

2.   Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

di identifikasi sebagai berikut: 

1. Sebagian siswa mendapat nilai yang rendah pada mata pelajaran 

matematika. 

2. Siswa malas belajar materi pelajaran matematika. 

3. Ada siswa yang tidak berani mengerjakan soal di depan kelas pada saat 

mata pelajaran matematika berlangsung.   

4. Materi pelajaran matematika dianggap sebagai momok yang menakutkan 

oleh sebagian siswa. 

5. Sebagian siswa merasa cemas pada saat materi pelajaran matematika di 

sampaikan. 
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3.   Pembatas Masalah 

 

Untuk lebih memperjelas arah dalam penelitian ini, selain karena keterbatasan 

kemampuan peneliti serta keterbatasan waktu, maka masalah dalam penelitian 

ini hanya terbatas pada penggunaan layanan bimbingan kelompok dalam 

meningkatkan optimisme siswa menguasai materi pelajaran matematika di 

kelas XII di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Tahun Pelajaran 2010/2011.  

 

4.   Rumusan Masalah 

 

  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya optimisme siswa dalam 

menguasai materi pelajaran matematika. Adapun permasalahannya adalah 

”apakah optimisme untuk menguasai materi pelajaran matematika dapat 

ditingkatkan dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok?”. 

 

B. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian 

 

1.   Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 

peningkatkan optimisme siswa dalam menguasai materi pelajaran matematika 

dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok di kelas XII SMA Negeri 

1 Labuhan Maringgai tahun pelajaran 2010/2011. 
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2.   Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya bimbingan dan konseling tentang peningkatan 

optimisme siswa untuk menguasai materi pelajaran matematika. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan 

pemikiran kepada guru pembimbing dan tenaga kependidikan lainnya 

dalam meningkatkan optimisme siswa. 

 

3.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Ruang lingkup objek : Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

peningkatkan optimisme dalam menguasai materi pelajaran yaitu materi 

pelajaran matematika dengan menggunakan layanan bimbingan kelompok. 

2. Ruang lingkup subjek : Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 

kelas XII di SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Tahun Pelajaran 

2010/2011. Hal ini dilakukan karena peneliti memfokuskan pada siswa-

siswi yang kurang optimis  dalam menguasai materi pelajaran matematika, 

sehingga memudahkan dalam pencapaian tujuan, yaitu agar siswa-siswi 

dapat lebih optimis menguasai materi pelajaran matematika. 
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3. Ruang lingkup wilayah : Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 

Labuhan Maringgai kelas XII Tahun Pelajaran 2010/2011. 

4. Ruang lingkup waktu : Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil 

Tahun Pelajaran 2010/2011 dan sesuai dengan surat izin penelitian 

pendahuluan yang diajukan oleh peneliti. 

 

C.   Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Optimisme dapat membantu siswa agar lebih percaya diri dalam menguasai 

materi pelajaran matematika Dan dengan rasa percaya diri ini siswa dapat lebih 

tenang dalam mengikuti materi pelajaran matematika dan dapat menguasai 

materinya secara penuh, karena mereka telah mempersiapkan diri baik fisik 

maupun mentalnya. Optimisme mampu membuat siswa memperoleh hasil yang 

optimal. Rendahnya optimisme siswa memungkinkan ia tidak berusaha 

memperoleh yang terbaik dalam belajar. 

 

Menurut Goleman (2006:123) optimisme merupakan sikap yang menyangga 

orang agar jangan sampai terjatuh ke dalam kemasabodohan, keputusasaan, atau 

depresi bila dihadang kesulitan. Optimisme adalah suatu sikap pantang menyerah, 

bahwa secara umum segala sesuatu dalam kehidupan itu memiliki konsekuensi 

baik dan buruk,  dan bagaimana cara kita dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi menjadi tantangan tersendiri bagi orang optimis. 

 

Bimbingan kelompok adalah Suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam 
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kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, 

menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya; apa yang dibicarakan itu 

semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk 

peserta lainnya.” (Prayitno 1995:178). 

 

Sedangkan menurut Dewa Ketut Sukardi (1987;442), Bimbingan kelompok 

adalah suatu kegiatan kelompok yang dilaksanakan dengan cara memberikan 

informasi dan data dalam usaha untuk mengembangkan tingkah laku yang baik 

dari individu.  

 

Dapat di tarik kesimpulan dari pendapat para ahli bahwa bimbingan kelompok 

dapat meningkatkan optimisme siswa dalam menguasai materi pelajaran 

matematika dengan memberikan informasi dan data dalam usaha 

mengembangkan tingkahlaku yang kurang mendukung menjadi mendukung 

dalam belajar menguasai materi pelajaran matematika. Selain itu juga melatih 

kepecayaan diri individu sehingga lebih berani membuka diri untuk menggali 

kelemahan dan kelebihan yang ada pada dirinya karena adanya interaksi didalam 

kelompok. 

 

Menurut Sugiyono (2008:60), kerangka pemikiran merupakan sintesa tentang 

hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu 

meningkatkan optimisme siswa menguasai materi pelajaran matematika 

menggunakan layanan bimbingan kelompok pada siswa di kelas XII SMA Negeri 
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1 Labuhan Maringgai. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa 

rendahnya optimisme dalam menguasai materi pelajaran matematika dapat 

ditingkatkan dengan penggunaan layanan bimbingan kelompok.  

Proses kelompok, yaitu interaksi dan komunikasi yang dimanfaatkan dalam 

bimbingan kelompok dapat menunjang perkembangan kepribadian dan 

perkembangan sosial masing-masing anggota kelompok serta meningkatkan 

mutu kerjasama kelompok guna mencapai tujuan yang ditetapkan (Winkel, 

1991 :451). 

 

Pendapat tersebut menyatakan bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok 

memungkinkan siswa sebagai anggota kelompok akan saling berkomunikasi dan 

berinteraksi. Siswa akan dilatih berbicara, menanggapi, mendengarkan, 

bertenggang rasa dan saling menghargai. Keadaan yang demikian, jika dapat 

dilakukan maka akan memungkinkan siswa untuk bisa melatih diri dan 

mengembangkan dirinya dalam memahami dirinya sendiri, orang lain dan 

lingkungannya sehingga optimisme siswa dapat meningkat. Berdasarkan uraian di 

atas kerangka pikir dalam penelitian dapat dilihat pada bagan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis 

 

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus di uji lagi 

keberhasilannya melalui penelitian ilmiah atau berdasarkan data yang di peroleh 

melalui sampel penelitian. (riduwan, 2005:37) 

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian yang keberhasilannya harus diuji 

secara empiris melalui data yang terkumpul. 

 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah di kemukakan, Maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah :  

Ha : Optimisme dalam menguasai materi pelajaran matematika dapat 

ditingkatkan menggunakan bimbingan kelompok.  

 

Ho : Optimisme dalam menguasai materi pelajaran matematika tidak dapat 

ditingkatkan menggunakan bimbingan kelompok.  


