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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

Penelitian ini berjudul “Penggunaan Layanan Bimbingan Kelompok dalam 

Meningkatkan optimisme siswa menguasai materi pelajaran matematika di Kelas 

XII SMA Negeri 1 Labuhan Maringgai Tahun Pelajaran 2010/2011”. Untuk itu 

berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah hal-hal yang berhubungan dengan layanan bimbingan kelompok dan 

optimisme siswa menguasai materi pelajaran matematika.  

 

A.  Pengertian Optimisme 

 

Berbagai macam pengertian optimisme menurut beberapa para ahli dapat 

membantu kita dalam memahami makna optimisme. Salah satu diantaranya 

adalah pengertian optimisme menurut McGinnis (1995:2), yang menyatakan 

bahwa optimisme adalah suatu sikap individu dalam mengalahkan tekanan 

jiwa dan menjaga antusiasmenya tetap tinggi. Itu berarti bahwa individu yang 

optimis tidak pernah merasa tertekan dalam menghadapi tantangan hidup 

bahkan mereka hidup lebih bahagia dan penuh semangat. 

 

Optimis membuat individu tetap yakin dan tetap bertahan hidup. Individu 

yang optimis memiliki tujuan hidup dan meyakini bahwa tujuannya itu akan 

tercapai. Dengan selalu berpikir positif terhadap hal buruk yang terjadi 

padanya, individu dapat tetap terdorong untuk mencapai tujuan hidupnya. 
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Optimisme berarti kita meyakini adanya kehidupan yang lebih bagus dan 

keyakinan itu kita gunakan untuk menjalankan aksi yang lebih bagus guna 

meraih hasil yang lebih bagus pula. Dan ini berarti bahwa individu yang 

optimis adalah individu yang penuh dengan perencanaan dan pertimbangan 

yang matang. 

Dari titik pandang kecerdasan emosional, optimisme merupakan 

sikap yang menyangga orang agar jangan sampai terjatuh ke dalam 

kemasabodohan, keputusasaan, atau depresi bila dihadang 

kesulitan”. (Goleman, 2006:123).  

 

Berarti bahwa 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. 

”The optimist bounces back from defeat, and, with his life some 

what poorer, he picks up and starts again. Jadi optimis adalah 

mengalahkan hati yang merasa lemah dalam hidupnya, kemudian 

bangkit dan memulai kembali. Orang yang optimis adalah orang 

yang memandang kejadian-kejadian yang diinginkan berasal dari 

dirinya sendiri. Jika seorang yang optimis mengalami kejadian 

negatif, ia akan menganggap penyebab dari kejadian itu bukan 

dirinya sendiri, ada hal yang berada diluar kendalinya yang 

menyebabkan kejadian negatif tersebut, dan bahwa hal-hal negatif 

itu tidak berlangsung lama. Dengan bersikap demikian, orang yang 

optimis cenderung tetap positif dan percaya diri pada masa 

depannya”. (Seligman 1991:206). 

 

Dari pengertian optimisme para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

optimisme adalah suatu keyakinan atau harapan untuk hidup lebih baik dan 

tetap berusaha mengatasi kesulitan yang dihadapinya agar dapat sukses dalam 

mencapai tujuan hidupnya. Meyakini kehidupan yang lebih bagus, berarti 

meyakini secara rasional bahwa individu dapat bahagia dengan segala 

kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. 
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1.  Ciri Optimisme 

 

Menurut McGinnis (1995), dalam buku kekuatan optimis menyebutkan 

bahwa optimisme memiliki 12 ciri yaitu:  

a)   Optimis jarang merasa terkejut oleh kesulitan,  

b)   Optimis mencari pemecahan sebagian,  

c) Optimis merasa yakin bahwa mereka mempunyai pengendalian 

atasmasa depan mereka,  

d)   Optimis memungkinkan terjadinya pembaharuan secara teratur,  

e)   Optimis menghentikan alur pemikiran mereka yang negatif, 

f)   Optimis meningkatkan kekuatan apresiasi mereka,  

g)   Optimis menggunakan imajinasi mereka untuk melatih sukses,  

h) Optimis selalu gembira bahkan ketika mereka tidak bisa merasa 

bahagia,  

i)  Optimis merasa yakin bahwa mereka memiliki kemampuan yang 

hampir tidak terbatas untuk diulur,  

j)   Optimis membina banyak cinta dalam kehidupan mereka,  

k)  Optimis suka bertukar berita baik,  

l)   Optimis menerima apa yang tidak dapat dirubah. 

 

Dari dua belas ciri khas optimisme di atas, kita tahu bahwa dengan 

bersikap optimis seseorang dapat lebih menghargai dan meyakini 

kemampuan yang dimilikinya. Tidak hanya itu, seorang optimis lebih 

bahagia karena mereka dapat menerima dirinya secara menyeluruh. Setiap 

individu memiliki kekurangan dan  kelebihan. Sikap individu terhadap 

dirinya itulah yang dapat membantu menciptakan individu yang optimis. 

Rasa optimis mungkin muncul jika individu itu memiliki keyakinan yang 

kuat atas dirinya. Keyakinan-keyakinan itu dapat muncul melalui 

pengalaman atau dipelajari. 
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2.  Aspek-aspek Optimisme 

 

 

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi masalah optimisme maka 

perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek yang ada 

dalam optimisme. Optimisme memiliki tiga aspek yaitu permanence, 

pervasiveness, dan  personalization”.  

Permanence yaitu membahas tentang bagaimana seseorang 

menyikapi kejadian-kejadian yang menimpanaya apakah akan 

berlangsung lama atau sementara. Sedangkan pervasiveness 

membahas tentang bagaimana seseorang memandang kegagalan 

dan kesuksesan yang terjadi pada dirinya, apakah ia berpandangan 

secara universal atau secara spesifik. Dan personalization 

membahas tentang bagaimana seseorang memandang kegagalan 

dan kesuksesan yang terjadi apakah karena faktor internal atau 

faktor eksternal”. (Seligman 1991). 

 

 

Ketiga aspek optimisme di atas, menggambarkan masalah atau kejadian 

yang mungkin terjadi pada setiap orang. Seseorang mungkin mengalami 

kegagalan, tetapi ini bukan akhir dari orang optimis. Kegagalan bagi orang 

optimis, menjadi suatu kekuatan untuk dapat bangkit kembali dan terus 

berjuang untuk meraih kesuksesan. Dan kesuksesan yang diraih orang 

optimis itu disebabkan oleh rasa percaya diri dalam menghadapi setiap 

situasi yang terjadi pada dirinya. Rasa percaya diri ini disebabkan oleh 

keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk dapat mengatasi 

hambatan yang terjadi. Oleh karena itu, orang optimis tahu akan 

kekurangan dirinya dan kelebihan yang dimilikinya.  

 

Matematika adalah  materi pelajaran yang mengandung unsur-unsur yang 

rumit dan butuh ketelitian sehingga menyulitkan siswa yang tak mau 

berusaha dan kurang optimis menghadapinya, sehingga siswa yang kurang 
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optimis enggan untuk lebih belajar dengan giat, ini menjadi permasalahan 

yang harus segera ditangani agar tidak meinimbulkan dampak buruk pada 

siswa. Kurangnya optimisme pada diri siswa menimbulkan ketidap 

percayaan diri yang akan mempengaruhi suatu sikap malas berusaha, 

siswa tidak suka dengan suatu hal yang menantang, Maka perlu adanya 

penanganan untuk menanggulangi masalah seperti rendahnya optimisme 

siswa dalam menguasai materi pelajaran matematika. 
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Tabel 2.1. Aspek-aspek Optimisme. 

Permanence Orang optimis adalah mereka yang yakin bahwa kejadian 

negatif yang menimpanya bersifat sementara atau tidak 

permanen (Permanent Bad/PmB). 

Pernyataan orang kurang optimis 

: ”Diet tidak bekerja” (permanen) 

Pernyataan orang yang optimis : 

”Diet tidak bekerja saat kamu 

makan berlebihan” (sementara) 

 

Orang optimis adalah mereka yang yakin bahwa kejadian 

positif yang menimpanya adalah permanen (Permanent 

Good/PmG). 

 

Pernyataan orang kurang optimis 

: ”Ini hari keberuntunganku” 

(sementara) 

Pernyataan orang yang optimis : 

”Saya selalu beruntung” 

(permanen) 

Pervasiveness 

 

Orang optimis adalah mereka yang yakin bahwa kegagalan 

disebabkan oleh sesuatu yang bersifat spesifik ( 

Pervasiveness Bad/PvB). 

Pernyataan orang kurang optimis 

: ”Seluruh guru membosankan” 

(universal) 

Pernyataan orang yang optimis : 

”Guru bahasa inggris 

membosankan” (spesifik) 

 

Orang optimis adalah mereka yang yakin bahwa 

kesuksesan disebabkan oleh sesuatu yang bersifat universal 

( Pervasiveness Good/PvG). 

Pernyataan orang kurang optimis 

: ”Saya pandai dalam materi 

pelajaran yang kurang di sukai” 

(spesifik) 

Pernyataan orang yang optimis : 

”Saya pandai” (universal) 

Personalization 

 

Orang optimis adalah mereka yang yakin bahwa kesalahan 

itu dari faktor eksternal atau kondisi yang ada di luar 

dirinya ( Personalization Bad/PsB). 

 

Pernyataan orang kurang optimis 

: ”Saya bodoh” (internal) 

Pernyataan orang yang optimis : 

”Kamu bodoh” (eksternal) 

Orang optimis adalah mereka yang yakin bahwa 

kesuksesan itu terjadi karena faktor internal atau yang ada 

dalam dirinya ( Personalization Good/PsG). 

 

Pernyataan orang kurang optimis 

: ”Kemampuan kelompok saya” 

(eksternal) 

Pernyataan orang yang optimis : 

”Kemampuan saya” (internal) 
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3.  Pengukuran Optimisme 

 

Untuk mengukur tingkat optimisme maka, Seligman (1991:51) 

memberikan beberapa tingkatan optimisme yang terdapat pada Tabel 2.2 

Individu dapat di lihat tingkat optimismenya berdasarkan hasil 

perhitungan angket. Skor yang di peroleh individu melambangkan tingkat 

optimismenya. 

  

Tabel 2.3. Tingkat Optimisme  

 
Kejadian 

Negatif 

 (Bad) 

Kejadian  

Positif 

(Good) 

PmB + PvB 

+ PsB 

PmG + PvG 

+ PsG 

Jumlah  

Good - Bad 

0-2= T 6-8= T 3-6= T >18= T >6= T 

3-5= S 3-5= S 7-10= S 14-17= S 3-5= S 

6-8= R 0-2= R >11= R <13= R 0-2= R 

 

Keterangan: 

PmB : Permanent Bad 

PvB : Pervasiveness Bad 

PsB : Personalization Bad 

PmG : Permanent Good 

PvG : Pervasiveness Good 

PsG : Personalization Good 

 

Karena keterbatasan kemampuan peneliti, maka angket digunakan untuk 

menentukan siswa yang optimismenya rendah dalam menguasai materi 

pelajaran matematika dan untuk mengetahui peningkatan optimisme siswa 



19 

 

 

menguasai materi pelajaran matematika sebelum dan setelah diberikan 

layanan bimbingan kelompok. 

 

B.  Bimbingan Kelompok 

1.   Pengertian Bimbingan Kelompok 

Kegiatan bimbingan kelompok akan terlihat hidup jika didalamnya terdapat 

dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan media efektif bagi anggota 

kelompok dalam mengembangkan aspek-aspek positif ketika mengadakan 

komunikasi antarpribadi dengan orang lain. 

”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). 

 

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

adalah suatu kegiatan kelompok yang dilaksanakan dengan cara memberikan 

informasi dan data-data dalam usaha untuk mengembangkan tingkah laku yang 

baik dari individu.”  

 

Dengan layanan bimbingan kelompok siswa dapat memanfaatkan dinamika 

kelompok semaksimal mungkin dalam memecahkan masalahnya. Melalui layanan 

bimbingan  kelompok para siswa dapat memanfaatkan semua informasi, 

tanggapan, dan reaksi siswa lainnya untuk memecahkan masalah. 
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Kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun 

rencana dan keputusan yang tepat. Bimbingan kelompok diselenggarakan untuk 

memberikan informasi yang bersifat personal. Vokasional, dan sosial. Kegiatan 

dalam bimbingan kelompok dikatakan sebagai pemberian informasi untuk 

keperluan tertentu bagi para anggota kelompok. 

 

Bimbingan kelompok dapat memberikan kemudahan bagi pertumbuhan dan 

perkembangan klien (anggota kelompok), dimana dalam bimbingan kelompok ini 

klien boleh mempergunakan interaksi kelompok untuk meningkatkan pengertian 

dan penerimaan nilai-nilai, cita-cita atau tujuan, serta sikap tingkah laku yang 

nyata. 

Dalam pelaksanaannya bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap 

individu yang dilaksanakan secara kelompok. Bimbingan  kelompok dapat berupa 

penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok yang membahas masalah-

masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan sosial. Bimbingan kelompok juga 

dapat dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang kenyataan, aturan-

aturan dalam kehidupan, dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan 

tugas, serta meraih masa depan dalam studi, karir, ataupun kehidupan. Aktivitas 

kelompok itu sendiri dapat diarahkan untuk memperbaiki dan mengembangkan 

pemahaman diri dan pemahaman lingkungan, penyesuaian diri serta 

pengembangan diri. 

 

Dari beberapa pengertian bimbingan kelompok di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa bimbingan kelompok adalah Suatu kegiatan kelompok yang dilakukan 
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oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yaitu adanya 

interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan 

sebagainya, dimana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang 

bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal 

baik itu dalam menyusun rencana maupun pengambilan keputusan yang tepat. 

 

2.  Tujuan Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok dimaksudkan agar dapat memungkinkan sejumlah siswa 

secara bersama-sama menuntaskan masalah melalui prosedur kelompok yang 

dipimpin oleh pimpinan kelompok yang berguna untuk menunjang dalam 

kegiatan belajar siswa serta melatih siswa untuk dapat mengambil keputusan yang 

tepat. 

 

Adapun tujuan bimbingan kelompok dibagi menjadi 2, yakni : 

 

1.   Secara umum bimbingan kelompok betujuan untuk membantu para siswa 

yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu juga 

mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui 

berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, baik suasana yang 

menyenangkan maupun yang menyedihkan. 

2.     Secara khusus bimbingan kelompok bertujuan untuk: 

a.   Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-

temannya. 

b. Melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok 

c. Melatih siswa untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman 

dalam kelompok khususnya dan teman di luar kelompok pada 

umumnya. 
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d. Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan 

kelompok. 

e.    Melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. 

f.    Melatih siswa memperoleh keterampilan sosial 

g. Membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungannya 

dengan orang lain. (Prayitno ; 1994:117) 

 

Sedangkan menurut sukardi: 

 

“Layanan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk 

memungkinkan siswa secara bersama-sama memperoleh berbagai 

bahan dari nara sumber (terutama guru pembimbing) yang 

bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai individu 

maupun sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat.” 

(Sukardi, 2003:48). 

 

Layanan bimbingan kelompok merupakan media pengembangan diri 

untuk dapat berlatih berbicara, menanggapi, memberi menerima 

pendapat orang lain, membina sikap dan perilaku yang normatif serta 

aspek-aspek positif lainnya yang pada gilirannya individu dapat 

mengembangkan potensi diri serta dapat meningkatkan perilaku 

komunikasi antarpribadi yang dimiliki. 

 

3.   Asas-asas Bimbingan kelompok 

a.   Asas kerahasiaan 

Para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas 

dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain 

b.   Asas keterbukaan 

Para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran, tentang 

apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan ragu-

ragu. 
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c.   Asas kesukarelaan 

Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa malu atau 

dipaksa oleh teman lain atu pemimpin kelompok. 

d.   Asas kenormatifan 

Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan 

norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. 

 

4.   Fungsi Bimbingan Kelompok 

 

Bimbingan kelompok merupakan proses antarpribadi yang dinamis, terpusat pada 

pemikiran dan perilaku yang sadar. Dalam hal ini fungsi bimbingan kelompok 

sebagai fungsi terapi, seperti sifat permisif, orientasi pada kenyataan, katarsis, 

saling mempercayai, saling memperlakukan dan hangat, saling pengertian, saling 

menerima dan mendukung.  

 

Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan bimbingan kelompok ialah 

fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan. Dalam bimbingan kelompok klien 

adalah individu yang normal yang memiliki berbagai kepedulian dan kemampuan, 

serta persoalan yang dihadapi bukanlah gangguan kejiwaan yang tergolong sakit, 

hanya kekeliruan dalam penyesuaian diri. Klien dalam bimbingan kelompok 

menggunakan dinamika kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan 

penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan tertentu untuk mempelajari atau 

menghilangkan sikap-sikap dan perilaku yang tidak tepat. 
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5.   Komponen Dan Peranannya  Dalam Layanan Bimbingan Kelompok 

 

1.   Peranan Pemimpin Kelompok 

pemimpin kelompok memiliki peran penting dalam rangka membawa para 

anggotanya menuju suasana yang mendukung tercapainya tujuan bimbingan 

kelompok. Sebagaimana yang dikemukakan Prayitno (1995:35-36) bahwa 

peranan pemimpin kelompok ialah: 

a. Pemimpin kelompok dapat memberikan bantuan, pengarahan ataupun 

campur tangan langsung terhadap kegiatan kelompok. Campur tangan ini 

meliputi, baik hal-hal yang bersifat isi dari yang dibicarakan maupun yang 

mengenai proses kegiatan itu sendiri. 

b. Pemimpin kelompok memusatkan perhatian pada suasana yang 

berkembang dalam kelompok itu, baik perasaan anggota-anggota tertentu 

maupun keseluruhan kelompok. Pemimpin kelompok dapat menanyakan 

suasanan perasaan yang dialami itu. 

c.   Jika kelompok itu tampaknya kurang menjurus kearah yang dimaksudkan 

maka  pemimpin kelompok perlu memberikan arah yang dimaksudkan itu. 

d. Pemimpin kelompok juga perlu memberikan tanggapan (umpan balik) 

tentang berbagai hal yang terjadi dalam kelompok, baik yang bersifat isi 

maupun proses kegiatan kelompok. 

e. Lebih jauh lagi, pemimpin kelompok juga diharapkan mampu mengatur 

“lalu lintas” kegiatan kelompok, pemegang aturan permainan (menjadi 

wasit), pendamai dan pendorong kerja sama serta suasana kebersamaan. 

Disamping itu pemimpin kelompok, diharapkan bertindak sebagai penjaga 

agar apapun yang terjadi di dalam kelompok itu tidak merusak ataupun 

menyakiti satu orang atau lebih anggota kelompok sehingga ia / mereka 

itu menderita karenanya. 

f. Sifat kerahasiaan dari kegiatan kelompok itu dengan segenap isi dan 

kejadian-kejadian yang timbul di dalamnya, juga menjadi tanggung jawab 

pemimpin kelompok. 

 

 

2.   Peranan Anggota Kelompok 

 

Kegiatan layanan bimbingan kelompok sebagian besar juga didasarkan atas 

peranan para anggotanya. Peranan kelompok tidak akan terwujud tanpa 

keikutsertaan secara aktif para anggota kelompok tersebut. Karena dapat 
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dikatakan bahwa anggota kelompok merupakan badan dan jiwa kelompok 

tersebut. Agar dinamika kelompok selalu berkembang, maka peranan yang 

dimainkan para anggota kelompok adalah: 

1. Membantu terbinanya suasana keakraban dalam hubungan antar anggota 

kelompok. 

2. Mencurahkan segenap perasaan dalam melibatkan diri dalam kegiatan 

kelompok. 

3. Berusaha agar yang dilakukannya itu membantu tercapainya tujuan 

bersama 

4. Membantu tersusunnya aturan kelompok dan berusaha mematuhinya 

dengan baik. 

5. Benar-benar berusaha untuk secara aktif ikut serta dalam seluruh kegiatan 

kelompok. 

6. Mampu berkomunikasi secara terbuka 

7. Berusaha membantu anggota lain. 

8. Memberi kesempatan anggota lain untuk juga menjalankan peranannya. 

9. Menyadari pentingnya kegiatan kelompok itu. 

 

3.   Materi Layanan Bimbingan Kelompok 

 

Layanan bimbingan kelompok memungkinkan siswa memperoleh kesempatan 

bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika 

kelompok. Materi layanan bimbingan kelompok terdiri dari materi umum 

layanan bimbingan kelompok dan materi layanan bimbingan kelompok dalam 

bidang-bidang bimbingan. Materi umum layanan bimbingan kelompok berupa 
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permasalahan yang muncul di dalam kelompok, meliputi berbagai masalah 

dalam bidang bimbingan, yaitu mencakup: 

a) Pemahaman dan pemantapan kehidupan keberagamaan, hidup sehat. 

b) Pemahaman penerimaan diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya 

c) Pemahaman tentang emosi, prasangka, konflik, dan peristiwa yang terjadi 

di masyarakat, serta pengendaliannya/pemecahannya. 

d) Pengaturan dan penggunaan waktu secara efektif 

e) Pemahaman tentang adanta berbagai alternatif pengambilan keputusan 

 

6.   Tahapan Kegiatan Kelompok Dalam Layanan Bimbingan Kelompok 

 

Bimbingan kelompok berlangsung melalui empat tahap. Menurut (Prayitno, 

1995:44-60) tahap-tahap bimbingan kelompok adalah sebagai berikut: 

 

1.  Tahap Pembentukan 

Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri atau tahap 

memasukkakan diri kedalam kehidupan suatu kelompok. Pada tahap ini pada 

umumnya para anggota saling memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan 

tujuan ataupun harapan-harapan masing-masing anggota. Pemimpin kelompok 

menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan bimbingan kelompok. 

Selanjutnya pemimpin kelompok mengadakan permainan untuk 

mengakrabkan masing-masing anggota sehingga menunjukkan sikap hangat, 

tulus dan penuh empati. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap pembentukan antara lain : 

1) Pengenalan dan pengungkapan tujuan 
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Tahap ini merupakan tahap pengenalan dimana semua anggota kelompok 

dan pimpinan kelompok melibatkan diri ke dalam suatu kelompok. Pada 

tahap ini pada umumnya para anggota saling memperkenalkan diri 

mengungkapkan tujuan ataupun harapan-harapan yang ingin dicapai oleh 

seluruh anggota kelompok. 

 

2) Terbangunnya kebersamaan 

Pimpinan kelompok harus mampu menumbuhkan sikap kebersamaan dan 

perasaan sekelompok. Selain itu pemimpin kelompok juga perlu 

membangkitkan minat-minat dan kebutuhannya serta rasa berkepentingan 

para anggota mengikuti kegiatan kelompok. 

3) Keaktifan pimpinan kelompok 

 

Peranan pimpinan kelompok dalam tahap pembentukan perlu memusatkan 

pada : 

a. Penjelasan tentang tujuan kegiatan 

b. Penumbuhan rasa saling mengenal antar anggotanya 

c. Penumbuhan rasa saling mempercayai dan saling menerima 

d. Dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan 

dalam kelompok. 
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2.   Tahap Peralihan 

Sebelum melangkah lebih lanjut ke tahap kegiatan kelompok yang 

sebenarnya, pemimpin kelompok menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh 

anggota kelompok pada tahap kegiatan lebih lanjut dalam kegiatan kelompok. 

Pemimpin kelompok menjelaskan peranan anggota kelompok dalam kegiatan, 

kemudian menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap 

menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Dalam tahap ini pemimpin 

kelompok mampu menerima suasana yang ada secara sabar dan terbuka. 

Tahap kedua merupakan “jembatan” antara tahap pertama dan ketiga. Dalam 

hal ini pemimpin kelompok membawa para anggota meniti jembatan tersebut 

dengan selamat. Bila perlu, beberapa hal pokok yang telah diuraikan pada 

tahap pertama seperti tujuan dan asas-asas kegiatan kelompok ditegaskan dan 

dimantapkan kembali, sehingga anggota kelompok telah siap melaksankan 

tahap bimbingan kelompok selanjutnya. 

 

Kegiatannya antara lain sebagai berikut : 

1) Penjelasan kegiatan kelompok 

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah menjelaskan kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh para anggota kelompok. Ada dua jenis kegiatan yang 

dapat dilakukan kelompok yaitu : bimbingan kelompok bebas dan 

bimbingan kelompok tugas.  

2) Pengenalan suasana 

Dalam bagian ini kelompok berusaha mengenali suasana yang 

berkembang dalam kelompok untuk mengetahui apakah anggota 
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kelompok telah siap untuk melakukan kegiatan atau belum. Jika belum 

siap seperti ragu-ragu, tidak mengetahui apa dan bagaimana melakukan 

kegiatannya atau belum yakin akan keraguannya, maka pimpinan 

kelompok harus menjelaskan kembali hal-hal yang belum dimengerti oleh 

anggota kelompok. 

3) Jembatan antara tahap I dan tahap III 

Tahap kedua ini merupakan tahap jembatan antara tahap I dan tahap III. 

Ada kalanya jembatan ditempuh dengan mudah dan lancer, dan ada 

kalanya jembatan itu ditempuh dengan susah payah. Oleh karena itu 

pimpinan kelompok dengan pemimpin yang khas dapat membawa anggota 

kelompok melewati jembatan itu dengan selamat. Dengan mengingatkan, 

diulangi, ditegaskan, hal-hal di tahap II diharapkan dapat mantap kembali. 

3.   Tahap kegiatan 

 

Tahap ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Namun, 

kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini amat tergantung pada hasil 

dari dua tahap sebelumnya. Jika dua tahap sebelumnya berhasil dengan baik, 

maka tahap ketiga itu akan berhasil dengan lancar. Pemimpin kelompok dapat 

lebih santai dan membiarkan para anggota sendiri yang melakukan kegiatan 

tanpa banyak campur tangan dari pemimpin kelompok. Di sini prinsip tut wuri 

handayani dapat diterapkan. Tahap kegiatan ini merupakan tahap inti dimana 

masing-masing anggota kelompok saling berinteraksi memberikan tanggapan 

dan lain sebagainya yang menunjukkan hidupnya kegiatan bimbingan 
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kelompok yang pada akhirnya membawa kearah bimbingan kelompok sesuai 

tujuan yang diharapkan. 

 

Pada tahap ini kegiatan bimbingan kelompok bebas atau kelompok tugas 

secara nyata. Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam tahap ini 

tergantung kepada jenis bimbingan kelompok yang diselenggarakan apakah 

bimbingan kelompok bebas atau kelompok tugas. 

(a) Bimbingan kelompok bebas 

Dalam penyelenggaraan bimbingan kelompok bebas, rangkaian kegiatan 

yang perlu diselenggarakan adalah sebagai berikut : 

1) Pengemukaan masalah 

2) Pemilihan masalah yang akan dibahas 

3) Pembatasan masalah 

(b) Bimbingan kelompok tugas 

Kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemimpin kelompok adalah sebagai 

berikut : 

1) Mengemukakan tugas 

2) Tanya jawab tentang permasalahan yang diajukan 

3) Kegiatan pembahasan 

 

4.  Tahap Pengakhiran 

 

Pada tahap ini merupakan tahap berhentinya kegiatan. Dalam pengakhiran ini 

terdapat kesepakatan kelompok apakah kelompok akan melanjutkan kegiatan 
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dan bertemu kembali serta berapa kali kelompok itu bertemu. Dengan kata 

lain kelompok yang menetapkan sendiri kapan kelompok itu akan melakukan 

kegiatan . Dapat disebutkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan pada 

tahap ini adalah: 

1.) Penyampaian pengakhiran kegiatan oleh pemimpin kelompok 

2.) Pengungkapan kesan-kesan dari anggota kelompok 

3.) Penyampaian tanggapan-tanggapan dari masing-masing anggota kelompok 

4.) Pembahasan kegiatan lanjutan 

5.) Penutup 

Berkenaan dengan pengakhiran kegiatan kelompok pokok perhatian 

utama bukanlah berapa kali kelompok itu harus bertemu, tetapi pada hasil 

yang telah dicapai oleh kelompok itu ketika menghentikan pertemuan. 

Kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan 

penjelajah tentang apakah para anggota kelompok akan mampu 

menerapkan hal yang telah dilaksanakan dalam kegiatan bimbingan 

kelompok itu, pada kehidupan nyata mereka sehari-hari. Jelaslah bahwa 

pemimpin kelompok harus memberikan penguatan positif terhadap hasil-

hasil yang telah dicapai oleh kelompok. 

 

7.  Evaluasi Kegiatan Layanan Bimbingan Kelompok 

 

”Penilaian atau evaluasi kegiatan layanan bimbingan kelompok 

diorientasikan kepada perkembangan pribadi siswa dan hal-hal yang 

dirasakan oleh anggota berguna. Penilaian kegiatan bimbingan kelompok 

dapat dilakukan secara tertulis, baik melalui essai, daftar cek, maupun 

daftar isian sederhana (Prayitno, 1995:81).  



32 

 

 

 

Setiap pertemuan, pada akhir kegiatan pemimpin kelompok meminta anggota 

kelompok untuk mengungkapkan perasaannya, pendapatnya, minat, dan sikapnya 

tentang sesuatu yang telah dilakukan selama kegiatan kelompok (yang 

menyangkut isi maupun proses). Selain itu anggota kelompok juga diminta 

mengemukakan tentang hal-hal yang paling berharga dan sesuatu yang kurang di 

senangi selama kegiatan berlangsung. 

 

Penilaian atau evaluasi dan hasil dari kegiatan layanan bimbingan kelompok ini 

bertitik tolak bukan pada kriteria “benar atau salah”, tetapi berorientasi pada 

perkembangan, yakni mengenali kemajuan atau perkembangna positif yang 

terjadi pada diri anggota kelompok. Prayitno (1995:81) mengemukakan bahwa 

penilaian terhadap layanan bimbingan kelompok lebih bersifat “dalam proses”, 

hal ini dapat dilakukan melalui: 

a. Mengamati partisipasi dan aktivitas peserta selama kegiatan berlangsung. 

b. Mengungkapkan pemahaman peserta atas materi yang dibahas 

c. Mengungkapkan kegunaan layanan bagi anggota kelompok, dan perolehan 

anggota  sebagai hasil dari keikutsertaan mereka. 

d. Mengungkapkan minat dan sikap anggota kelompok tentang kemungkinan 

kegiatan lanjutan. 

e. Mengungkapkan tentang kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan 

layanan. 

 

8.   Teknik Dalam Bimbingan Kelompok 

 

“Teknik-teknik  bimbingan kelompok adalah sama dengan teknik yang 

digunakan dalam konseling perorangan. Hal tersebut memang demikian 

karena pada dasarnya tujuan dan proses pengembangan pribadi melalui 

layanan bimbingan kelompok dan konseling perorangan adalah sama. 

Perbedaannya hanya terletak pada proses interaksi antarpribadi yang lebih 

luas dalam dinamika kelompok pada bimbingan kelompok.” (Prayitno 

1995:78). 
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Teknik dalam bimbingan kelompok menggunakan teknik umum atau disebut juga 

“tiga M”, yaitu mendengar dengan baik, memahami secara penuh, dan merespon 

secara tepat dan positif. Kemudian pemberian dorongan minimal dan penguatan. 

 

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam meningkatkan 

optimisme siswa menghadapi materi pelajaran matematika ini, penulis sebagai 

pemimpin kelompok. Adapun teknik yang akan digunakan adalah ;  

1)  Pengenalan tentang kegiatan kelompok dan anggota kelompok,  

2)  Membahas suasana yang terjadi,  

3) Mengetahui alasan rendahnya optimisme setiap siswa menghadapi materi 

pelajaran matematika, 

4)  Mendiskusikan masalah setiap peserta kelompok agar dapat menanggalkan 

ide-ide irasional dalam menghadapi materi pelajaran matematika, 

5)  Memberikan berbagai ide yang valid dan rasional,  

6)  Menggunakan analisis logis untuk mengurangi keyakinan-keyakinan irasional 

siswa dalam menghadapi materi pelajaran matematika,  

7)  Menunjukkan bahwa keyakinan irasional ini senantiasa mengarahkan siswa 

pada gangguan emosional, dan  

8) Melatih diri siswa untuk mengobervasi dan menghayati sendiri bahwa ide-ide 

irasionalnya dapat menghambat perkembangan dirinya.  
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C. Kaitan Layanan Bimbingan Kelompok dalam Meningkatkan Optimisme Siswa 

Menguasai Materi Pelajaran Matematika  

 

Siswa pada dasarnya adalah individu yang siap atau dipersiapkan untuk mengikuti 

proses pendidikan baik fisik dan psikologis. Individu yang siap, maksudnya adalah 

individu yang secara sadar mempersiapkan diri untuk belajar. Sedangkan individu 

yang dipersiapkan, maksudnya adalah individu yang perlu sedikit paksaan agar 

mengikuti proses pendidikan. Siswa juga adalah manusia secara rasional dan etnis 

selalu berusaha meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya. Mereka 

merupakan suatu totalitas kehidupan, suatu pribadi yang memiliki sifat dasar terbuka 

keluar (akan siap menerima perubahan) dan terbuka kedalam (terus mengembangkan 

konsep-konsep individualitas). 

 

Siswa sekolah menengah atas  adalah remaja dan adapun kebutuhan khas dari remaja, 

yaitu ; 1) kebutuhan kasih sayang di cintai dan mencintai, 2) kebutuhan akan 

keikutsertaan dan diterima dalam kelompok, 3) kebutuhan untuk berdiri sendiri 

(mandiri), 4) kebutuhan akan berprestasi, 5) kebutuhan pengakuan dari orang lain, 6) 

kebutuhan untuk dihargai, dan 7) kebutuhan untuk memperoleh falsafah hidup. 

Kebutuhan-kebutuhan ini tidak selalu mudah diperoleh oleh siswa. Terkait dengan 

kebutuhan akan berprestasi banyak siswa yang masih optimismenya rendah dalam 

menguasai materi pelajaran matematika. Untuk itu optimisme siswa menguasai materi 

pelajaran matematika perlu di tingkatkan. 

Dari titik pandang kecerdasan emosional, optimisme merupakan sikap 

yang menyangga orang agar jangan sampai terjatuh ke dalam 

kemasabodohan, keputusasaan, atau depresi bila dihadang kesulitan”. 

(Goleman, 2006:123).  
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Sedangkan menurut (Dewa Ketut Sukardi 1987;442). ”Bimbingan kelompok adalah 

suatu kegiatan kelompok yang dilaksanakan dengan cara memberikan informasi dan 

data-data dalam usaha untuk mengembangkan tingkah laku yang baik dari individu.”  

 

Orang optimis adalah mereka yang selalu berpikir positif dan tetap berusaha 

memecahkan masalahnya. Dalam masalah materi pelajaran yang kurang di sukai ini, 

siswa yang optimis adalah siswa yang tetap berpikir positif dan yakin bahwa mereka 

mampu menguasai materi pelajaran matematika dan memperoleh nilai yang optimal.  

 

”Salah satu tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah adalah agar pesera didik mampu memecahkan berbagai kesulitan 

yang dihadapinya secara mandiri. Untuk mencapai kemandirian itu, dalam 

hal ini bagaimana siswa dapat optimis menguasai materi pelajaran 

matematika maka perlu dilaksanakan layanan bimbingan dan konseling.” 

(Giyono 2000:10), 

 

 

Dalam upaya meningkatkan optimisme siswa menguasai materi pelajaran 

matematika, maka guru pembimbing dapat memberikan bantuan melalui pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu hubungan antara 

konselor dengan satu atau lebih klien yang penuh perasaan penerimaan, kepercayaan, 

dan rasa aman sehingga akan membuat siswa lebih optimis dalam mejalani hidup.  

 

Sehingga layanan bimbingan kelompok akan dapat membantu siswa dalam 

pengungkapan masalahnya yang kemudian akan membantu siswa dalam bentuk 

informasi sehingga siswa memperoleh motivasi atau dorongan yang baik. Karna 

siswa akan lebih cepat mengerti dengan adanya informasi dan motivasi untuk 

meningkatkan optimisme dalam menguasai materi pelajaran matematika. 
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Dalam pelaksanaannya bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap 

individu yang dilaksanakan secara kelompok. Bimbingan  kelompok dapat berupa 

penyampaian informasi ataupun aktivitas kelompok yang membahas masalah-

masalah seperti meningkatkan optimisme siswa dalam menguasai materi pelajaran 

matematika. Bimbingan kelompok juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang kenyataan, aturan-aturan dalam kehidupan, dan cara-cara 

yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan tugas, serta meraih masa depan dalam 

studi, karir, ataupun kehidupan. Aktivitas kelompok itu sendiri dapat diarahkan 

untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman diri dan pemahaman 

lingkungan, penyesuaian diri serta pengembangan diri. 

 


