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ABSTRAK 

Hesti Anomsari, Priskila. 2013. Upaya Meningkatkan Nilai Kemandirian Melalui 
Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang 
Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi, 
Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 
Semarang. Dra. M.Th. Sri Hartati, M.Pd., Kons dan Dr. Awalya, M.Pd., Kons. 
 
Kata kunci: kemandirian siswa, layanan bimbingan kelompok 
 
 Kemandirian merupakan cara bersikap, berfikir, dan berperilaku individu 
yang tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi tidak semua individu 
memiliki karakter mandiri karena berbagai faktor. Fenomena di SMP Negeri 3 
Kembang menunjukkan belum sepenuhnya siswa memiliki kemandirian, hal ini 
dapat dilihat dari gejala siswa yang tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, 
minta diarahkan guru secara terus menerus dalam kegiatan belajar, membutuhkan 
dukungan dari orang lain dalam menyelesaikan masalah, tidak mampu belajar 
mandiri, melaksanakan kegiatan harus atas perintah orang lain, sering menyontek, 
saat ada jam kosong digunakan untuk bermain, tidak memiliki tanggung jawab 
dalam melaksanakan tugas, ingin cepat-cepat mengakhiri kegiatan belajarnya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah gambaran nilai 
kemandirian siswa sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok, 2) 
bagaimanakah gambaran nilai kemandirian siswa sesudah diberi layanan 
bimbingan kelompok, 3) apakah ada perbedaan nilai kemandirian siswa sebelum 
dan sesudah diberi layanan bimbingan kelompok. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui peningkatan nilai kemandirian siswa sebelum dan sesudah diberi 
layanan bimbingan kelompok. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
eksperimen. Populasi penelitian berjumlah 36 siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 
Kembang. Teknik sampling yang digunakan adalah proportionate stratified 
random sampling, ditunjuk 12 siswa sebagai sampel penelitian. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah skala psikologi dengan alat 
pengumpulan data berupa skala kemandirian. Validitas instrument menggunakan 
rumus korelasi product moment dihitung dengan taraf signifikansi 5% dan 
perhitungan reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha. Teknik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif persentase, uji wilxocon dan analisis kualitatif. 
 Hasil dari penelitian ini adalah tingkat kemandirian siswa sebelum 
bimbingan kelompok 63,18% berada pada kategori sedang, tingkat kemandirian 
siswa sesudah bimbingan kelompok 73,67% berada pada kategori tinggi, dan 
peningkatan kemandirian siswa sebelum dan sesudah bimbingan kelompok 
10,49%. Hasil uji wilxocon menunjukkan Zhitung= 78, Ztabel = 14 sehingga Zhitung > 
Ztabel. Ha diterima dan Ho ditolak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 
peningkatan kemandirian siswa sesudah pemberian layanan bimbingan kelompok. 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, diharapkan guru bimbingan dan konseling dapat 
menggunakan layanan bimbingan kelompok dalam membantu siswa 
meningkatkan kemandirian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dampak globalisasi yang terjadi saat ini membawa masyarakat Indonesia 

melupakan pendidikan karakter. Padahal, pendidikan karakter merupakan suatu 

pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-

anak. Sebagai contoh, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah dan 

memiliki etika sopan santun yang tinggi tetapi sekarang kita sering disuguhi kabar 

tentang etika sopan santun siswa yang kurang terhadap orang tua dan guru. 

Permasalahan tersebut mencerminkan lunturnya nilai–nilai karakter.  

Karakter merupakan aspek yang penting untuk kesuksesan individu di masa 

depan dan merupakan titian ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Karakter  bukan 

sekadar penampilan lahiriah, melainkan mengungkapkan secara implisit hal–hal 

yang tersembunyi. Kemendiknas (2010: 15) menyebutkan bahwa 

“pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan 
dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku 
peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 
sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud 
dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 
norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat”.  

 
Dalam pendidikan karakter terdapat nilai-nilai karakter yang dikembangkan. 

Khususnya untuk sekolah menengah pertama, terdapat 20 nilai utama yang 

dikembangkan yang disarikan dari butir-butir SKL SMP. Adapun 20 nilai karakter 

tersebut menurut Kemendiknas (2010: 15-19) adalah nilai religius; jujur; 
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bertanggung jawab; bergaya hidup sehat; disiplin; kerja keras; percaya diri; 

berjiwa wirausaha; berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif; mandiri; ingin tahu; 

cinta ilmu; sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain; patuh pada aturan-

aturan sosial; menghargai karya dan prestasi orang lain; santun, demokratis; 

ekologis, nasionalis, menghargai keberagaman. 

Pendidikan karakter ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yang 

tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Adapun tujuan dari pendidikan karakter itu sendiri adalah untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik 

secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. 

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan sangat berkaitan dengan 

pembentukan karakter siswa serta pendidikan karakter menjadi tuntutan Undang–

Undang Pendidikan Nasional.  

Salah satu tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi siswa 

sehingga menjadi pribadi yang mandiri yang memiliki kemampuan untuk 

memahami diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, mampu 
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mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, mengarahkan diri sendiri sesuai 

dengan keputusan yang diambilnya, serta akhirnya mampu mewujudkan diri 

sendiri secara optimal. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prayitno 

(2004: 114) bahwa: 

“Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu untuk 
menjadi insan yang mandiri yang memiliki kemampuan untuk 
memahami diri sendiri dan lingkungannya secara tepat dan objektif, 
menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis, 
mampu mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, mengarahkan 
diri sendiri sesuai dengan keputusan yang diambilnya itu, serta akhirnya 
mampu mewujudkan diri sendiri secara optimal”. 

 
Tujuan bimbingan dan konseling tersebut tertuang dalam standar kompetensi 

kemandirian peserta didik yang di dalamnya terdapat berbagai macam aspek 

perkembangan (Depdiknas, 2007: 253-258). Hal ini merupakan salah satu hal 

yang dikembangkan dalam pendidikan karakter yaitu nilai kemandirian. Nilai 

kemandirian sangat penting ditumbuhkan di dalam diri siswa karena akan 

menunjang perkembangan potensi optimal yang dimiliki oleh siswa.  

 “Mandiri merupakan suatu suasana di mana seseorang mau dan mampu 

mewujudkan kehendak dirinya yang terlihat dalam perbuatan nyata guna 

menghasilkan sesuatu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan sesamanya” 

(Gea, 2003: 195). Seorang siswa dikatakan memiliki nilai kemandirian apabila ia 

telah mampu melakukan semua tugas-tugasnya secara mandiri tanpa tergantung 

pada orang lain, percaya kepada diri sendiri, mampu mengambil keputusan, 

menguasai keterampilan sesuai dengan kemampuannya, bertanggung jawab atas 

apa yang dilakukannya, dan menghargai waktu (Gea, 2003: 195).  
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Kenyataan di lapangan berdasarkan informasi dari guru bimbingan 

konseling dan guru bidang studi di SMP Negeri 3 Kembang, siswa belum 

sepenuhnya memiliki nilai kemandirian, khusunya siswa kelas VIIIA. Hal ini 

dapat dilihat dari permasalahan yang nampak di kelas VIIIA diantaranya adalah 

27,7% siswa tidak yakin pada kemampuan diri sendiri, 41,6% siswa minta 

diarahkan guru secara terus menerus dalam kegiatan belajar, 13,8% siswa 

membutuhkan dukungan dari orang lain yang berlebihan dalam menyelesaikan 

masalah sendiri, 55,5% tidak mampu belajar mandiri, 27,7% siswa melaksanakan 

kegiatan harus atas perintah orang lain, 41,6% siswa sering menyontek pekerjaan 

teman saat ada tugas maupun saat ulangan berlangsung, apabila ada pekerjaan 

rumah sering tidak mengerjakannya, 69,4% siswa menggunakan waktu belajar di 

sekolah untuk bermain saat ada jam kosong, 50% siswa tidak memiliki tanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas, dan 27,7% siswa selalu ingin cepat-cepat 

mengakhiri kegiatan belajarnya. Fenomena di atas menggambarkan bahwa nilai 

kemandirian dalam diri siswa belum tampak. Apabila keadaan yang seperti ini 

tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prestasi siswa di 

sekolah. 

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen sekolah dan 

mengemban tugas pendidikan karakter. Pelaksanaan bimbingan dan konseling 

tidak bisa lepas dari fungsi dan tujuan pendidikan. Pelaksanaan bimbingan dan 

konseling di sekolah dilakukan oleh konselor sekolah sebagaimana telah diakui 

dalam undang–undang sistem pendidikan nasional Tahun 2003 pasal 1. Melalui 

layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan konselor dapat membantu siswa 
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mencapai individu yang memiliki nilai kemandirian. Layanan bimbingan dan 

konseling yang dilakukan di sekolah meliputi layanan orientasi, informasi, 

penguasaan konten, penempatan penyaluran, bimbingan kelompok, konseling 

kelompok, konsultasi, dan layanan mediasi. Dalam memberikan layanan ada yang 

bersifat secara pribadi, klasikal, dan bersifat kelompok. 

Kondisi nilai kemandirian siswa yang ada di sekolah pada umumnya 

bervariasi, ada siswa yang memiliki nilai kemandirian sangat tinggi dan ada pula 

yang memiliki nilai kemandirian rendah. Layanan bimbingan kelompok dapat 

diasumsikan tepat dalam membantu meningkatkan nilai kemandirian siswa. 

Bimbingan kelompok merupakan sebagai media dalam upaya membimbing 

individu yang bertujuan untuk mengembangkan perasaan berfikir, persepsi, 

wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku yang diinginkan dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok. Melalui bimbingan kelompok siswa 

mendapat berbagai informasi tentang sikap mandiri dan melalui dinamika 

kelompok siswa dapat belajar berinteraksi dengan anggota kelompok yang 

mempunyai pengetahuan, pengalaman, gagasan tentang sikap mandiri yang 

berbeda-beda. Berkembangnya wawasan, perasaan, berfikir, dan berpersepsi dari 

siswa dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok akan mendorong siswa untuk 

dapat menyelesaikan masalahnya, mampu mengarahkan dirinya, memiliki 

pandangan hidup sendiri, mampu mengatur kehidupannya sendiri, serta berani 

menanggung segala akibat dari tindakan yang dilakukannya, dengan kata lain 

siswa dapat mengembangan nilai kemandirian serta mungkin sekali nilai 

kemandirian siswa akan meningkat. 
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Melihat fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut 

dan peneliti mengambil judul “Upaya Meningkatkan Nilai Kemandirian Melalui 

Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas VIIIA  SMP Negeri 3 Kembang 

Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun pelajaran 2012/2013”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan utama 

yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah nilai kemandirian siswa 

dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok?”. Rumusan masalah utama 

tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana gambaran nilai kemandirian siswa sebelum diberikan layanan 

bimbingan kelompok? 

1.2.2 Bagaimana gambaran nilai kemandirian siswa sesudah diberi layanan 

bimbingan kelompok? 

1.2.3 Apakah ada perbedaan nilai kemandirian siswa sebelum dan sesudah 

diberi layanan bimbingan kelompok? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan umum penelitian 

ini adalah untuk memperoleh informasi atau temuan empiris tentang 

meningkatkan nilai kemandirian siswa melalui layanan bimbingan kelompok. 

Sedangkan tujuan khusus penelitian yaitu untuk memperoleh data empiris tentang: 
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1.3.1 Gambaran secara deskripsi nilai kemandirian siswa sebelum diberikan 

layanan bimbingan kelompok. 

1.3.2 Gambaran secara deskripsi nilai kemandirian siswa sesudah diberikan 

layanan bimbingan kelompok. 

1.3.3 Perbedaan yang signifikan nilai kemandirian siswa sebelum dan sesudah 

diberi layanan bimbingan kelompok. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengembangan bimbingan 

kelompok, yaitu hasil-hasil penelitian baru guna meningkatkan pelayanan 

bimbingan dan konseling khususnya dalam setting sekolah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Layanan bimbingan kelompok dapat menjadi masukan bagi peneliti dalam 

pengelolaan pelaksanaan bimbingan kelompok dan pengembangan karakter 

mandiri. 

1.4.2.2 Bagi Guru Bimbingan Konseling  

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan upaya 

pengembangan nilai kemandirian siswa melalui bimbingan kelompok.  
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1.5 Garis Besar Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi adalah urutan pokok pembahasan yang akan 

disajikan dalam bab-bab tertentu yang meliputi bagian awal, bagian isi dan bagian 

akhir. 

1.5.1 Bagian Awal skripsi 

Sistematika skripsi pada bagian awal berisi halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Pokok Isi Skripsi 

Bagian pokok isi skripsi terdiri dari lima bab, meliputi : 

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang teori-teori yang melandasi judul skripsi 

yang terdiri dari teori tentang kemandirian, teori bimbingan kelompok dan 

pengembangan nilai kemandirian siswa melalui layanan bimbingan kelompok. 

Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, desain 

penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode dan alat 

pengumpul data, validitas dan reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data. 

Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang hasil yang 

diperoleh dalam penelitian tersebut dan pembahasannya. 

Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan yang menyimpulkan dari seluruh 

penelitian secara garis besar, dan saran berisi saran guna pengembangan penelitian 

lebih lanjut. 
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1.5.3 Bagian Akhir Skripsi 

Pada bagian ini terdapat daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian dan 

lampiran yang memuat kelengkapan-kelengkapan dan perhitungan analisis data. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka merupakan suatu komponen yang penting dalam suatu 

penelitian, karena dapat dijadikan sebagai kerangka berfikir bagi peneliti untuk 

memahami dan menerangkan fenomena yang menjadi pusat perhatian peneliti. 

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang melandasi penelitian, yaitu 

penelitian terdahulu, karakter mandiri, layanan bimbingan kelompok, karakter 

mandiri siswa dapat dikembangkan melalui layanan bimbingan kelompok dan 

hipotesis. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini berfokus pada upaya meningkatkan nilai kemandirian siswa 

melalui layanan bimbingan kelompok. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain dengan variabel yang sama. 

Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi peneliti.  

Penelitian Permana (2010) yang berupa Skripsi, hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kemandirian siswa dapat ditingkatkan setelah diberi 

perlakuan berupa program bimbingan dan konseling. Berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa karakter mandiri siswa 

dapat ditingkatkan dengan menggunakan layanan bimbingan dan konseling yaitu 

layanan bimbingan kelompok. 
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Penelitian dilakukan oleh Ratna (2010) yang berupa Skripsi, dengan hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kemandirian siswa dapat ditingkatkan melalui 

layanan informasi karir. Hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah karakter mandiri siswa dapat ditingkatkan melalui salah satu 

layanan dalam bimbingan dan konseling. 

Penelitian lain dilakukan oleh Nurchaili (2010) yang berupa jurnal 

pendidikan, hasil penelitiannya bahwa karakter merupakan perilaku (behavior) 

sehingga untuk diinternalisasi oleh siswa maka harus diteladankan oleh guru. 

Berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu karakter siswa 

khususnya karakter mandiri dapat ditingkatkan melalui berbagai cara. Dalam 

penelitian ini peneliti akan menggunakan layanan bimbingan kelompok untuk 

meningkatkan karakter mandiri siswa. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pusparini (2012) yang berupa 

Skripsi, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada keefektifan dalam 

penggunaan layanan bimbingan kelompok teknik home room untuk meningkatkan 

kemandirian siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian siswa dapat 

dikembangkan melalui bimbingan kelompok. Berhubungan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti bahwa bimbingan kelompok efektif digunakan 

untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan karakter mandiri siswa. 

Penelitian terdahulu yang tercantum di atas mengenai karakter, 

kemandirian dan bimbingan kelompok dapat disimpulkan bahwa karakter mandiri 

dapat ditingkatkan melalui bimbingan kelompok, serta bimbingan kelompok dapat 

digunakan untuk menangani permasalahan yang berhubungan dengan 
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pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang 

diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif, yaitu karakter mandiri. Dimana 

hal ini berkaitan dengan asumsi bahwa karakter mandiri merupakan sikap yang 

mampu berdiri sendiri. Pengembangkan sikap mandiri tersebut, didapatkan 

melalui berbagai informasi dan contoh nyata yang berkaitan dengan karakter 

mandiri dalam layanan bimbingan kelompok.  

 

2.2 Kemandirian 

Setiap individu cenderung mengharapkan potensi dirinya dapat 

berkembang secara optimal kearah yang lebih baik. Hal ini dapat diperoleh 

individu dengan memiliki jiwa mandiri. Pembahasan mengenai kemandirian 

diawali dengan pengertian mandiri, ciri-ciri mandiri, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemandirian, dan upaya pengembangan kemandirian siswa.   

2.2.1 Pengertian Kemandirian 

Mandiri berasal dari kata diri, dimana setiap membahas kata mandiri tidak 

dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai perkembangan diri itu sendiri. 

“Mandiri diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak tergantung 

kepada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri” 

(Chaplin, 1996: 105). Dalam pandangan konformistik/sudut pandang yang 

berpusat pada masyarakat, kemandirian merupakan konformitas terhadap prinsip 

moral kelompok rujukan. Oleh karena itu, “individu yang mandiri adalah individu 

yang berani mengambil keputusan dilandasi oleh pemahaman akan segala 

konsekuensi dari tindakannya” (Ali dan Asrori, 2005: 110).  
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“Mandiri merupakan suatu suasana di mana seseorang mau dan mampu 

mewujudkan kehendak/keinginan dirinya yang terlihat dalam tindakan/perbuatan 

nyata guna menghasilkan sesuatu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya dan 

sesamanya” (Gea, 2003: 195). Kemandirian mempunyai kecenderungan bebas 

berpendapat. Kemandirian merupakan suatu kecenderungan menggunakan 

kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah secara bebas, 

progresif, dan penuh dengan inisiatif. Menurut Desmita (2009: 185) kemandirian 

atau otonom merupakan “kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur 

pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas serta berusaha sendiri untuk 

mengatasi perasaan-perasaan malu dan keragu-raguan”. Dalam berkembangnya 

kemandirian individu dapat ditentukan ketika individu mampu atau tidak dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi.  

Mustari (2011: 94) berpendapat orang yang “mandiri adalah orang yang 

cukup diri (self-sufficient), yaitu orang yang mampu berfikir dan berfungsi secara 

independen tidak perlu bantuan orang lain, tidak menolak resiko dan bisa 

memecahkan masalah, bukan hanya khawatir tentang masalah-masalah yang 

dihadapinya”. Orang yang mandiri akan percaya pada keputusannya sendiri serta 

jarang meminta pendapat atau bimbingan orang lain. Familia (2006: 23) 

mengungkapkan seseorang dikatakan mandiri apabila “orang tersebut mampu 

mengarahkan dan mengurus diri sendiri”. Menurut Erikson (dalam Desmita, 2009: 

185) menyatakan “kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orangtua 

dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, 

yaitu merupakan perkembangan kearah individualitas yang mantap dan berdiri 
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sendiri”. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib 

sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu 

menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu mengatasi 

masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain.   

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa, mandiri 

adalah suatu keadaan yang mampu mengarahkan diri dengan segala daya 

kemampuan diri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain yang terwujud 

dalam tindakan nyata untuk menghasilkan sesuatu dalam pemenuhan kebutuhan 

hidupnya. Hal ini berarti bahwa orang yang berperilaku mandiri mempunyai 

kemampuan untuk menemukan sendiri apa yang dilakukan, menentukan dalam 

memilih kemungkinan-kemungkinan dari hasil perbuatannya dan akan 

memecahkan sendiri masalah-masalah yang dihadapi tanpa harus mengharapkan 

bantuan orang lain.  

Kemandirian dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai cara bersikap, 

berfikir, dan berperilaku individu secara nyata yang menunjukkan suatu kondisi 

mampu mengarahkan diri dengan segala kemampuan yang dimiliki, tidak 

bergantung kepada orang lain dalam hal apapun, dan bertanggung jawab atas apa 

yang dilakukannya.  

Nilai kemandirian merupakan salah satu nilai karakter yang dikembangkan 

dalam pendidikan karakter pada jalur pendidikan menengah pertama. Nilai 

karakter yang dikembangkan tersebut tercakup dalam lima kategori 

(Kemendiknas, 2010), diantaranya nilai karakter dalam hubungannya dengan 

Tuhan, nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri, nilai karakter dalam 
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hubungannya dengan sesama, nilai karakter dalam hubungannya dengan 

lingkungan, dan nilai karakter dalam hubungannya dengan kebangsaan. Setiap 

kategori karakter tersebut terdapat nilai-nilai yang akan dikembangkan dan nilai 

karakter mandiri berada dalam kategori nilai karakter yang hubungannya dengan 

diri sendiri. Nilai kemandirian didefinisikan oleh Kemendiknas (2010: 17) sebagai 

“Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas”. 

 

2.2.2 Ciri-Ciri Kemandirian 

Gea (2003: 195) mengatakan bahwa individu dikatakan mandiri apabila 

memiliki lima ciri sebagai berikut: 1) percaya diri, 2) mampu bekerja sendiri, 3) 

menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya, 4) 

menghargai waktu, dan 5) tanggung jawab.  

Kelima ciri-ciri individu mandiri tersebut, dapat dijelaskan oleh penulis 

sebagai berikut: 1) percaya diri, adalah meyakini pada kemampuan dan penilaian 

diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif, 2) 

mampu bekerja sendiri, adalah usaha sekuat tenaga yang dilakukan secara mandiri 

untuk menghasilkan sesuatu yang membanggakan atas kesungguhan dan keahlian 

yang dimilikinya. 3) menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan 

kerjanya, adalah mempunyai keterampilan sesuai dengan potensi yang sangat 

diharapkan pada lingkungan kerjanya. 4) menghargai waktu, adalah kemampuan 

mengatur jadwal sehari-hari yang diprioritaskan dalam kegiatan yang bermanfaat 

secara efesien, dan 5) tanggung jawab, adalah segala sesuatu yang harus 
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dijalankan atau dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan sesuatu yang sudah 

menjadi pilihannya atau dengan kata lain, tanggung jawab merupakan sebuah 

amanat atau tugas dari seseorang yang dipercayakan untuk menjaganya.  

Sejalan dengan pendapat di atas, Desmita (2009: 185-186)  

mengemukakan orang yang mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya sendiri 
2. mampu mengambil keputusan dan inisistif untuk mengatasi masalah 

yang dihadapi 
3. memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas-tugasnya 
4. bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya 
 

Sedangkan Familia (2006: 45) berpendapat anak yang mandiri memiliki ciri khas  

sebagai berikut:  

“…mempunyai kecenderungan memecahkan masalah daripada 
berkutat dalam kekhawatiran bila terlibat masalah, tidak takut 
mengambil resiko karena sudah mempertimbangkan baik buruknya, 
percaya terhadap penilaian diri sendiri sehingga tidak sedikit-sedikit 
bertanya atau meminta bantuan, mempunyai kontrol yang lebih baik 
terhadap hidupnya”. 

 
Jas (2010: 36) mengatakan orang yang memiliki karakter kemandirian 

terlihat dalam sikap antara lain sebagai berikut:  

1. Saat harus melakukan sesuatu tidak terlalu banyak meminta 
pertimbangan orang lain 

2. Ketika harus mengambil resiko terhadap sesuatu tidak terlalu banyak 
berfikir 

3. Tidak terlalu banyak ragu-ragu dan mengetahui resiko yang akan 
dihadapi 

4. Mengetahui konsekuensi yang akan muncul dan mengetahui manfaat 
dari pekerjaan yang akan diambilnya. 

 
Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

ciri-ciri karakter mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Percaya diri 
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2. Mampu bekerja sendiri 

3. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya 

4. Menghargai waktu 

5. Bertanggung jawab  

6. Memiliki hasrat bersaing untuk maju 

7. Mampu mengambil keputusan 

Dalam penelitian ini, ciri-ciri karakter mandiri yang akan digunakan untuk 

mengembangkan kisi-kisi karakter mandiri siswa SMP hanya enam aspek, yaitu: 

1. Percaya diri 

2. Mampu bekerja sendiri 

3. Menghargai waktu 

4. Bertanggung jawab  

5. Memiliki hasrat bersaing untuk maju 

6. Mampu mengambil keputusan 

 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian 

Sebagai hasil dari proses belajar pencapaian karakter mandiri dipengaruhi 

oleh banyak faktor, Ali dan Asrori (2005: 118-119) mengemukakan bahwa ada 

empat faktor yang mempengaruhi kemandirian remaja, yaitu: 

2.2.3.1 Gen atau keturunan orang tua 

Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan 

anak yang memiliki kemandirian juga. Namun faktor keturunan ini masih menjadi 

perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya bukan sifat 
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kemandirian orang tuanya itu menurun kepada anaknya, melainkan sifat orang 

tuanya muncul berdasarkan cara orang tua mendidik anaknya.  

2.2.3.2 Pola asuh orang tua 

Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi 

perkembangan kemandirian anak remajanya. Orang tua yang terlalu banyak 

melarang atau mengeluarkan kata ”jangan” kepada anak tanpa disertai dengan 

penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan kemandirian anak. 

Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi 

keluarganya akan dapat mendorong kelancaran perkembangan anak. Demikian 

juga, orang tua yang cenderung sering membanding-bandingkan anak yang satu 

dengan lainnya juga akan berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan 

kemandirian anak.  

2.2.3.3 Sistem pendidikan di sekolah 

Sistem pendidikan di sekolah adalah sistem pendidikan yang ada di 

sekolah tempat anak dididik dalam lingkungan formal. Proses pendidikan di 

sekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung 

menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat perkembangan 

kemandirian siswa. Sebaliknya, proses pendidikan di sekolah yang lebih 

menekankan pentingnya penghargaan terhadap anak dan penciptaan 

kompetensi positif akan memperlancar perkembangan kemandirian belajar.  

2.2.3.4 Sistem kehidupan di masyarakat 

Sistem kehidupan masyarakat yang menekankan lingkungan masyarakat 

yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja dalam bentuk berbagai 
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kegiatan, dan tidak berlaku hierarkis akan merangsang dan mendorong 

perkembangan kemandirian remaja. 

Nilai Kemandirian sebagai salah satu tujuan pendidikan, maka perlu 

diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Basri (2004: 53) ada 

fakto lain yang mempengaruhi kemandirian seseorang yaitu faktor di dalam 

dirinya sendiri (faktor endogen) dan faktor yang terdapat di luar dirinya (faktor 

eksogen).  

Faktor endogen merupakan semua keadaan yang bersumber dari dalam 

dirinya, seperti keadaan keturunan dan konstitusi tubuhnya sejak dilahirkan 

dengan segala perlengkapan yang melekat pada diri individu. Misalnya bakat, 

potensi intelektual dan potensi pertumbuhan tubuhnya. Faktor eksogen adalah 

semua keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar dirinya. Faktor eksogen ini 

sering disebut dengan faktor lingkungan keluarga dab masyarakat. Misalnya pola 

pendidikan dalam keluarga, sikap orang tua terhadap anak, lingkungan sosial-

ekonomi. 

Dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai 

kemandirian siswa di atas dapat disimpulkan bahwa, faktor gen atau keturunan, 

pola asuh orang tua, sistem pendidikan disekolah dan sistem kehidupan di 

masyarakat ikut mempengaruhi perkembangan nilai kemandirian siswa. Selain itu 

juga ada beberapa faktor lain yaitu faktor dari dalam diri individu maupun dari 

luar diri individu. Siswa dapat berperilaku mandiri tidak dapat lepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandiriannya.  
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2.2.4 Upaya Pengembangan Kemandirian  

Nilai kemandirian merupakan kecakapan yang berkembang sepanjang 

rentang kehidupan individu, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

pengalaman dan pendidikan. Upaya untuk mengembangkan nilai kemandirian 

melalui ikhtiar pengembangan atau pendidikan sangat diperlukan untuk 

kelancaran perkembangan kemandirian siswa. Pendidikan di sekolah perlu 

melakukan upaya-upaya pengembangan kemandirian siswa. Desmita (2009: 190) 

mengemukakan upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mengembangkan 

kemandirian siswa adalah:  

1) mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 
memungkinkan anak merasa dihargai. 2) mendorong anak untuk 
berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan dalam berbagai 
kegiatan sekolah. 3) memberikan kebebasan kepada anak untuk 
mengekplorasi lingkungan serta mendorong rasa ingin tahu. 4) 
penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak 
membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. 5) menjalin 
hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak.  

 
Sejalan dengan pendapat di atas Ali dan Asrori (2005: 119-120) 

mengemukakan ada sejumlah intervensi yang dapat dilakukan untuk 

pengembangan kemandirian remaja, antara lain sebagai berikut: 1) penciptaan 

partisipasi dan keterlibatan dalam keluarga, yang diwujudkan dalam bentuk saling 

menghargai antaranggota keluarga dan keterlibatan dalam memecahkan masalah 

remaja; 2) penciptaan keterbukaan, yang diwujudkan dalam bentuk toleransi 

terhadap perbedaan pendapat, memberikan alasan terhadap keputusan yang 

diambil bagi remaja, keterbukaan terhadap minat remaja, mengembangkan 

komitmen terhadap tugas remaja, kehadiran dan keakraban hubungan dengan 

remaja; 3) penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan, yang 
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diwujudkan dalam bentuk mendorong rasa ingin tahu remaja, adanya aturan tetapi 

tidak cenderung mengancam apabila ditaati, adanya jaminan rasa aman dan 

kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan; 4) penerimaan positif tanpa syarat, 

yang diwujudkan dalam bentuk tidak membeda-bedakan remaja, menerima remaja 

apa adanya, serta menghargai ekspresi potensi remaja; 5) empati terhadap remaja, 

yang diwujudkan dalam bentuk memahami pikiran dan perasaan remaja, melihat 

persoalan remaja dengan berbagai sudut pandang, dan tidak mudah mencela karya 

remaja; 6) penciptaan kehangatan hubungan dengan remaja, yang diwujudkan 

dalam bentuk interaksi secara akrab, membangun suasana humor dan komunikasi 

ringan dengan remaja, dan bersikap terbuka terhadap remaja. Melalui upaya 

pengembangan kemandirian yang dilakukan oleh keluarga maupun pendidik 

tersebut dapat memicu berkembangnya kemandirian pada diri remaja sehingga 

remaja dapat mencapai perkembangannya secara optimal.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengembangkan kemandirian siswa adalah: melakukan tindakan 

penciptaan kebebasan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan, 

menciptakan hubungan yang akrab, hangat dan harmonis dengan siswa, 

menciptakan keterbukaan, penerimaan positif tanpa syarat,  menciptakan 

kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan serta menciptakan empati kepada 

siswa.  
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2.3 Layanan Bimbingan Kelompok 

Salah satu layanan dalam bimbingan konseling yang diselenggarakan dalam 

situasi kelompok adalah layanan bimbingan kelompok. Pembahasan yang 

berkaitan dengan konsep layanan bimbingan kelompok meliputi pengertian 

bimbingan kelompok, tujuan layanan bimbingan kelompok, jenis-jenis bimbingan 

kelompo, asas-asas layanan bimbingan kelompok, fungsi bimbingan kelompok, 

komponen-komponen layanan bimbingan kelompok, tahap-tahap layanan 

bimbingan kelompok, dan operasionalisasi layanan bimbingan kelompok yang 

semuanya akan diuraikan sebagai berikut: 

2.3.1 Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok 

Dalam bimbingan dan konseling ada beberapa layanan. Salah satu layanan 

yang ada dalam bimbingan dan konseling adalah layanan bimbingan kelompok. 

Prayitno dan Amti (2004: 309) menyatakan bahwa “bimbingan kelompok adalah 

layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok”. Kegiatan 

bimbingan kelompok akan terlihat hidup jika di dalamnya terdapat dinamika 

kelompok. Seperti yang dijelaskan oleh Prayitno (1995: 178) bahwa, “bimbingan 

kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan 

memanfaatkan dinamika kelompok”. 

Bimbingan kelompok memungkinkan individu secara bersama-sama 

melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari nara sumber dan 

membahas secara bersama-sama topik tertentu yang berguna untuk menunjang 

pemahaman dalam kehidupannya sehari-hari dan untuk perkembangan dirinya 

secara optimal. Gazda dalam Prayitno (2004: 309) menjelaskan bahwa 
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“bimbingan kelompok di sekolah merupakan kegiatan informasi kepada 

sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan 

yang tepat”. Dijelaskan pula oleh Romlah (2001: 3) bahwa 

“Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada 
individu secara berkelanjutan dan sistematis, yang dilakukan oleh 
seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus untuk itu, dan 
dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya dan 
lingkungannya, dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya, dan dapat mengembangkan dirinya secara optimal 
untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian 
menyimpulkan bimbingan kelompok sebagai proses pemberian 
bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok”. 
 
Menurut Wibowo (2005: 17) bimbingan kelompok sebagai “suatu kegiatan 

kelompok dimana pimpinan kelompok menyediakan informasi-informasi dan 

mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial atau untuk 

membantu anggota-anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama”. 

Senada dengan pendapat di atas, Sukardi dan Kusmawati (2008: 78) 

mendefinisikan bahwa  

“layanan bimbingan kelompok merupakan layanan bimbingan dan 
konseling yang memungkinkan siswa (konseli) secara bersama-sama 
melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari 
narasumber tertentu (terutama guru pembimbing/konselor) dan 
membahas secara bersama-sama pokok bahasan (topik) tertentu yang 
berguna untuk menunjang pemahaman dalam kehidupannya sehari-
hari dan untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun 
sebagai pelajar, dan untuk pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan atau tindakan tertentu”.  
 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok 

adalah upaya pemberian bantuan dan informasi kepada sejumlah individu, yang 

dilakukan oleh orang yang ahli dengan memanfaatkan dinamika kelompok, untuk 

mencapai tujuan tertentu yang dapat menunjang pemahaman dan perkembangan 
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diri individu dalam kehidupan sehari-hari. Melalui layanan bimbingan kelompok 

tersebut diharapkan individu tersebut mampu menyusun rencana, membuat 

keputusan yang tepat, serta untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman 

terhadap diri sendiri, orang lain dan lingkungan dalam menunjang terbentuknya 

perilaku yang lebih efektif. 

 

2.3.2 Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok 

Setiap pelaksanaan dari kegiatan pasti ada tujuan yang akan dicapai, begitu 

juga dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok sebagai salah 

satu bagian dari layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan dalam 

situasi kelompok memiliki beberapa tujuan. Adapun beberapa tujuan bimbingan 

kelompok yang dikemukakan oleh beberapa beberapa ahli, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

Prayitno (2004: 2) mengemukakan tujuan bimbingan kelompok dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. 

1. Tujuan umum layanan bimbingan kelompok adalah 
berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya 
kemampuan komunikasi peserta layanan.  

2. Tujuan khusus layanan bimbingan kelompok bermaksud 
membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan 
aktual (hangat) dan menjadi perhatian peserta. Melalui dinamika 
kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong 
pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap 
yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. 
Dalam hal ini kemampuan berkomunikasi, verbal maupun non 
verbal ditingkatkan. 

 
Dari tujuan secara umum dan khusus di atas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan bimbingan kelompok adalah untuk menunjang berkembangnya 



 
 

 
 

25

kemampuan sosialisasi anggota kelompok, khususnya kemampuan berkomunikasi 

anggota layanan bimbingan kelompok, baik secara verbal maupun non verbal.   

Tujuan yang bersifat secara umum yaitu untuk semua anggota kelompok dan 

tujuan yang bersifat khusus yaitu untuk pribadi setiap anggota kelompok.  

Sementara Winkel dan Hastuti (2004: 564) mengemukakan tujuan 

bimbingan kelompok yaitu “supaya orang yang dilayani menjadi mampu 

mengatur kehidupan sendiri, memiliki pandangannya sendiri dan tidak sekadar 

meniru pendapat orang lain, mengambil sikap sendiri, dan berani menanggung 

sendiri efek serta konsekuensi dari tindakan-tindakannya”. Layanan bimbingan 

kelompok dimaksudkan untuk “menunjang pemahaman dan kehidupan siswa 

sehari-hari dan untuk perkembangan dirinya baik sebagai individu maupun 

sebagai pelajar serta untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau 

tindakan tertentu” (Sukardi dan Kusmawati, 2008: 78). 

Pendapat lain mengenai tujuan bimbingan kelompok dikemukakan oleh 

Bennet dalam Romlah (2001: 14). Ia menyimpulkan tujuan bimbingan kelompok  

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kesempatan-kesempatan pada siswa belajar hal-hal penting yang 

berguna bagi pengarahan dirinya yang berkaitan dengan masalah pendidikan, 

pekerjaan, pribadi, dan sosial. 

2. Memberikan layanan-layanan penyembuhan melalui kegiatan kelompok 

dengan mempelajari masalah-masalah manusia pada umumnya serta 

menghilangkan ketegangan-ketegangan emosi, menambahkan pengertian 

mengenai dinamika kepribadian, dan mengarahkan kembali energi yang 
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terpakai untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dalam suasana yang 

permisif. 

3. Untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan secara lebih ekonomis dan efektif 

daripada melalui kegiatan bimbingan individual. 

4. Mempelajari masalah-masalah yang umum dialami oleh individu dan dengan 

meredahkan atau menghilangkan hambatan-hambatan emosional melalui 

kegiatan kelompok, maka pemahaman terhadap masalah individu menjadi 

lebih mudah.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa melalui layanan 

bimbingan kelompok diharapkan siswa mampu merencanakan serta mengarahkan 

dirinya, memiliki sikap dan pandangan hidup yang mandiri tidak hanya sekedar 

meniru anggota kelompok, dapat mengungkapkan pendapat di depan umum, 

bersikap terbuka, lebih percaya diri, dapat bersosialisasi dengan baik sehingga 

dapat mencapai perkembangan diri seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan 

dan potensi siswa. 

 

2.3.3 Jenis-Jenis Layanan Bimbingan Kelompok 

Pelaksanaan bimbingan kelompok dapat dikembangkan dua jenis 

kelompok, yaitu “kelompok bebas dan kelompok tugas” (Prayitno, 1995: 25). 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:  

2.3.3.1 Bimbingan kelompok tugas  

Dalam penyelengaraan bimbingan kelompok tugas ini, arti dan isi 

kegiatannya tidak ditentukan oleh para anggota kelompok melainkan diartikan 
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kepada penyelesain tugas. Tugas yang dikerjakan kelompok itu berasal dari 

pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok mengemukakan suatu tugas untuk 

dibahas dan diselenggarakan oleh anggota kelompok. 

2.3.3.2 Bimbingan kelompok bebas 

Dalam kegiatannya, anggota bisa mengemukakan segala pikiran dan 

perasaannya dalam kelompok. Topik yang dibahas berasal dari anggota kelompok. 

Selanjutnya, apa yang disampaikan anggota dalam kelompok itulah yang menjadi 

pokok bahasan kelompok. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis kelompok 

dalam layanan bimbingan kelompok, yaitu kelompok bebas dan kelompok tugas. 

Kelompok bebas adalah topik yang muncul dalam kegiatan kelompok berasal dari 

anggota di dalam kelompok tersebut sedangkan kelompok tugas adalah topik yang 

sudah ditentukan oleh pemimpin kelompok.  

Dalam penelitian ini digunakan topik tugas dimana permasalahan yang 

dibahas dalam kelompok nanti ditentukan oleh pemimpin kelompok. Kelompok 

tugas mengacu pada kelompok yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan 

keorganisasian melalui pengerjaan gugus tugas keorganisasian atau aktivitas-

aktivitas sosial. “Bimbingan kelompok dengan jenis kelompok tugas sangat 

berguna bagi organisasi yang berusaha meningkatkan fungsi dari anggota 

kelompok” (Gibson, 2011: 277). 
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2.3.4 Asas-Asas Layanan Bimbingan Kelompok 

Kegiatan bimbingan kelompok tidak terlepas dari asas-asas yang harus 

dipatuhi agar tujuan bimbingan kelompok dapat tercapai. Prayitno (2004: 14) 

menjelaskan asas-asas bimbingan kelompok sebagai berikut: 

2.3.4.1 Kesukarelaan 

Sikap sukarela harus ada pada diri konselor maupun klien. Klien secara 

sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tanpa adanya paksaan dari 

pihak manapun. Sedangkan pihak konselor hendaknya memberi bantuan secara 

sukarela tanpa ada unsur keterpaksaan. 

2.3.4.2 Keterbukaan 

Asas keterbukaan merupakan asas untuk mempermudah pencapaian tujuan 

bimbingan diharapkan. Anggota kelompok harus terbuka tentang pengalaman 

yang dimilikinya dan mampu menceritakannya kepada anggota kelompok lainnya. 

2.3.4.3 Kegiatan 

Proses bimbingan kelompok berhasil apabila klien dapat mnyelenggarakan 

kegiatan yang dimaksud dalam menyelesaikan topik yang dibahas. Asas kegiatan 

ini menghendaki agar setiap anggota kelompok aktif menemukakan pendapat, 

menyangga, dan aktif berbicara dalam kegiatan kelompok. 

2.3.4.4 Kenormatifan 

Pelaksanaan kegiatan bimbingan kelompok harus berkembang sejalan 

dengan norma-norma yang berlaku. 
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2.3.4.5 Kekinian 

Masalah yang dibahas dalam proses bimbingan kelompok adalah masalah 

sekarang artinya topik–topik yang bersifat aktual. 

2.3.4.6 Kerahasiaan 

Asas kerahasiaan merupakan asas penting dalam layanan bimbingan 

kelompok. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam kelompok semua anggota 

kelompok harus menjaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan pada 

pihak-pihak lain. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi asas dalam 

bimbingan kelompok antara lain asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas 

kegiatan, asas kenormatifan, asas kekinian, dan asas kerahasiaan. 

 

2.3.5 Fungsi Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok dapat dijadikan media pemberian bantuan 

kepada individu dalam suasana kelompok. Layanan bimbingan kelompok 

bertujuan untuk memungkinkan individu secara bersama-sama memperoleh 

berbagai informasi yang bermanfaaat untuk kehidupan sehari-hari baik sebagai 

individu.  Romlah (2001: 3) mengemukakan bahwa “bimbingan kelompok 

ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan 

potensi siswa”. 

Fungsi utama dari layanan bimbingan kelompok adalah: 

2.3.5.1 Fungsi pemahaman adalah pemahaman tentang anggota kelompok 

beserta permasalahannya oleh anggota kelompok itu sendiri maupun 
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dengan lingkungan.  Pemahaman tersebut tidak hanya saling mengenal 

antara anggota, melainkan pemahaman menyangkut latar belakang 

kepribadian, kekuatan dan kelemahannya serta kondisi lingkungannya. 

2.3.5.2 Fungsi pengembangan adalah pengembangan tentang inteligensi, bakat 

dan minat anggota kelompok yang menonjol. Individu  mengembangkan 

segenap aspek yang bervariasi dan komplek sehingga tidak dapat berdiri 

sendiri dengan kegiatan bimbingan kelompok tiap anggota dapat saling 

bantu membantu. 

 

2.3.6 Komponen-Komponen Layanan Bimbingan Kelompok 

Prayitno (2004: 4-13) mengemukakan adanya komponen-komponen yang 

harus diperhatikan sehingga bimbingan kelompok dapat berjalan, yaitu:  

2.3.6.1 Pemimpin Kelompok 

Pemimpin kelompok (PK) adalah konselor yang terlatih dan berwenang 

menyelenggarakan praktik konseling professional. Sebagaimana untuk jenis 

layanan konseling lainnya, konselor memiliki keterampilan khusus 

menyelengarakan bimbingan kelompok. PK diwajibkan menghidupkan dinamika 

kelompok antara semua peserta seintensif mungkin yang mengarah kepada 

pencapaian tujuan–tujuan umum dalam bimbingan kelompok. 

PK agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional, 

hendaknya memiliki karakteristik sebagai seorang yang mampu membentuk dan 

mengarahkan kelompok sehingga terjadi dinamika kelompok, berwawasan luas 
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dan tajam, serta memiliki kemampuan hubungan antar-personal yang hangat dan 

nyaman.  

Sehubungan dengan keterampilan dan sikap yang menyangkut hal-hal 

tersebut di atas, peranan PK menurut Prayitno (2004: 7) yaitu sebagai berikut : 

“Dalam mengarahkan suasana kelompok melalui dinamika kelompok, 
pemimpin kelompok mempunyai peranan: 1) Pembentukan kelompok 
dari sekumpulan (calon) peserta (terdiri dari 8-10 orang), sehingga 
terpenuhi syarat-syarat kelompok yang mampu secara aktif 
mengembangkan dinamika kelompok, 2) Penstrukturan, yaitu 
membahas bersama anggota kelompok apa, mengapa dan bagaimana 
layanan bimbingan kelompok dilaksanakan, 3) Pentahapan kegiatan 
bimbingan kelompok, 4) Penilaian segera (laiseg) hasil layanan 
bimbingan kelompok, dan 5) Tindak lanjut layanan”. 

 
Secara umum hal yang perlu dikuasai oleh pemimpin kelompok adalah 

kemampuan dalam mengelola kelompok. Tugas pemimpin kelompok dikatakan 

berhasil apabila dinamika kelompok dapat terwujud. Apabila dinamika kelompok 

berjalan dengan baik maka akan dicapai tujuan umum maupun tujuan khusus 

bimbingan kelompok dapat tercapai. Dapat disimpulkan pemimpin kelompok 

adalah konselor yang terlatih dan profesional dengan mempunyai keterampilan 

khusus, pemimpin kelompok diwajibkan menghidupkan dinamika kelompok. 

2.3.6.2 Anggota Kelompok 

Tidak semua kumpulan atau individu dapat dijadikan anggota bimbingan 

kelompok.  Untuk terselengaranya bimbingan kelompok seorang konselor harus 

membentuk kumpulan individu menjadi sebuah kelompok sesuai dengan 

persyaratan yang ada.  Besarnya kelompok (jumlah anggota kelompok), dan 

homogenitas/heterogenitas anggota kelompok dapat mempengaruhi kinerja 

kelompok.  Sebaiknya jumlah kelompok tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. 
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Menurut Prayitno (2004: 12) peranan anggota kelompok dalam kegiatan 

bimbingan kelompok yaitu masing-masing anggota kelompok beraktifitas 

langsung dan mandiri dalam bentuk : (1) Mendengar dan memahami, (2) Berpikir 

dan berpendapat, (3) Menganalisis, mengkritisi dan berargumentasi, (4) Merasa, 

berempati dan bersikap, dan (5) Berpartisipasi dalam kegiatan bersama. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan anggota kelompok yaitu 

anggota yang mengikuti dalam pembentukan  kelompok yang memiliki 

persyaratan tertentu, jumlah kelompok jangan terlalu besar.   

2.3.6.3 Dinamika Kelompok 

Kelompok yang baik adalah kelompok yang di dalamnya diwarnai oleh 

semangat yang tinggi, kerjasama yang lancar dan mantap, serta adanya saling 

mempercayai di antara anggota-anggotanya. Kekuatan yang mendorong 

kehidupan dalam kelompok disebut dengan dinamika kelompok. Prayitno (1995: 

23) mendefinisikan dinamika kelompok merupakan “sinergi dari semua faktor 

yang ada dalam suatu kelompok, artinya merupakan pengerahan secara serentak 

semua faktor yang dapat digerakkan dalam kelompok itu”.  

Dalam kegiatan bimbingan kelompok dinamika bimbingan kelompok 

sengaja ditumbuh kembangkan, karena dinamika kelompok adalah hubungan 

interpersonal yang ditandai dengan semangat, kerja sama antar anggota kelompok, 

saling berbagi pengetahuan, pengalaman dan mencapai tujuan kelompok.  

Dinamika kelompok merupakan jiwa dalam kehidupan kelompok yang 

menentukan gerak dan arah untuk mencapai tujuan bimbingan kelompok.  
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Dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok merupakan  kekuatan 

operasional suatu kelompok yang akan memicu adanya proses kelompok dalam 

melakukan pertukaran semangat dan komunikasi di antara anggota kelompok dan 

pemimpin kelompok. Sehingga apabila dinamika kelompok dapat terjadi 

kemungkinan besar tujuan dari bimbingan kelompok dapat tercapai. 

 

2.3.7 Tahap-Tahap Layanan Bimbingan Kelompok 

Tahap dalam kegiatan bimbingan kelompok merupakan suatu kesatuan 

dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Prosedur pelaksanaan dari bimbingan 

kelompok dibagi menjadi empat tahap. Menurut Prayitno (1995: 40-60) yaitu 

tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap pelaksanaan kegiatan, dan tahap 

pengakhiran. Pada masing–masing tahap tersebut mempunyai sub–sub tahap 

dalam pelaksanaan bimbingan kelompok. Di samping keempat tahap itu masih 

ada yang disebut tahap awal. Tahap awal berlangsung sampai berkumpulnya para 

(calon) anggota kelompok dan dimulainya tahap pembentukan. Tahap–tahap 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

2.3.7.1 Tahap pembentukan 

Tahap pembentukan yaitu tahapan untuk membentuk kerumunan sejumlah 

individu menjadi satu kelompok yang siap mengembangkan dinamika kelompok 

dalam mencapai tujuan bersama. Tahap ini merupakan tahap pengenalan dan 

keterlibatan anggota ke dalam kelompok dengan tujuan anggota lebih memahami 

maksud dan tujuan bimbingan kelompok. Pemahaman ini memungkinkan anggota 

untuk berperan secara aktif dalam bimbingan kelompok dan selanjutnya dapat 
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menumbuhkan minat untuk mengikuti bimbingan kelompok. Tahap ini juga 

bertujuan untuk menumbuhkan suasana saling mengenal, saling percaya, saling 

menerima dan membantu antar angota kelompok.  

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah pengungkapan pengertian 

dan tujuan dari kelompok dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling, 

penjelasan cara dan asas-asas bimbingan kelompok, perkenalan dan 

pengungkapan diri dari anggota kelompok, serta melakukan permainan keakraban 

bila diperlukan.     

2.3.7.2 Tahap peralihan 

Tahap peralihan atau disebut juga tahap transisi merupakan tahapan untuk 

mengalihkan kegiatan dari tahap pembentukan ke tahap kegiatan yang lebih 

terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Pada tahap ini pemimpin kelompok 

menegaskan jenis bimbingan kelompok yaitu tugas atau bebas. Kegiatan yang 

dilakukan pemimpin kelompok pada tahap ini adalah menjelaskan kegiatan yang 

akan ditempuh pada tahap berikutnya, menawarkan atau mengamati apakah para 

anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya, membahas suasana 

yang terjadi, dan meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota kelompok. 

Pada tahap peralihan, anggota dimantabkan lagi sebelum masuk ke tahap 

selanjutnya. Anggota juga ditanya mengenai harapan yang ingin dicapai dalam 

kegiatan bimbinan kelompok. Setelah jelas kegiatan apa yang harus dilakukan 

maka tidak akan muncul keraguan atau belum siapnya anggota dalam 

melaksanakan kegiatan dan manfaat yang diperoleh setiap anggota kelompok. 
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2.3.7.3 Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan merupakan tahap inti dari kegiatan bimbingan kelompok. 

Dalam tahap ini, pembahasan topik dilakukan dengan menghidupkan dinamika 

kelompok. Tahap kegiatan ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari 

kehidupan kelompok. Tujuan yang hendak dicapai dalam tahap ini yaitu 

terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi anggota kelompok dan 

terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, baik menyangkut pengembangan 

kemampuan berkomunikasi maupun pendapat yang dikemukakan oleh anggota 

kelompok. 

Kegiatan yang tengah berlangsung pada tahap kegiatan ini yakni semua 

anggota saling bertukar pendapat atau pengalamannya masing–masing secara 

bebas. Para anggota bersikap saling membantu, saling menerima, saling kuat-

menguatkan, dan saling berusaha untuk memperkuat rasa kebersamaan. Pada 

tahap inilah kelompok benar–benar sedang mengarah pada pencapaian tujuan. 

Pada tahap inilah anggota dapat mengembangkan diri, baik pengembangan 

kemampuan berkomunikasi maupun kemampuan sosialisasi. 

Dalam tahap ini, perbedaan kelompok topic tugas dan kelompok topic 

bebas terlihat secara nyata. Kegiatan yang dilakukan pada kelompok topik tugas 

adalah pemimpin kelompok mengemukakan satu topik untuk dibahas oleh 

kelompok, kemudian terjadi tanya jawab antara anggota kelompok dan pemimpin 

kelompok tentang hal-hal yang belum jelas mengenai topik yang dikemukakan 

oleh pemimpin kelompok.  Selanjutnya anggota membahas topik tersebut secara 

mendalam dan tuntas, serta dilakukan kegiatan selingan bila diperlukan.  
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Sedangkan untuk kelompok topik bebas, kegiatan yang dilakukan adalah masing-

masing anggota secara bebas mengemukakan topik bahasan, selanjutnya 

menetapkan topik yang akan dibahas dulu, kemudian anggota membahas secara 

mendalam  dan tuntas, serta diakhiri kegiatan selingan bila perlu. 

Layanan bimbingan kelompok dalam penelitian ini menggunakan topik 

tugas disesuaikan dengan kebutuhan siswa setelah mengetahui hasil analisis alat 

pengumpul data yaitu berupa skala Likert/skala psikologi. 

2.3.7.4 Tahap pengakhiran 

Tahap pengakhiran merupakan tahapan akhir kegiatan untuk melihat 

kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok, serta 

merencanakan kegiatan lanjutan (follow Up). Pada tahap ini, pemimpin kelompok 

menyimpulkan hasil pembahasan dan diungkapkan pada anggota kelompok 

sekaligus melaksanakan evaluasi. Pemimpin kelompok juga membahas tindak 

lanjut (follow up) dari bimbingan kelompok yang telah dilakukan, serta 

menanyakan tentang pesan dan kesan serta ganjalan yang mungkin dirasakan oleh 

anggota selama kegiatan berlangsung. 

Pada tahap akhir ini yang penting adalah bagaimana keterampilan anggota, 

termasuk konselor, dalam mentransfer apa yang telah mereka pelajari dalam 

kelompok itu ke dalam kehidupannya di luar lingkungan kelompok. anggota 

kelompok berupaya merealisasikan rencana–rencana tindakan sampai mencapai 

suatu perubahan perilaku yang diinginkan. Peran pemimpin kelompok disini ialah 

memberikan penguatan (reinforcement) terhadap hasil–hasil yang telah dicapai 
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oleh kelompok itu, khususnya terhadap keikutsertaan secara aktif para anggota 

dan hasil–hasil yang telah dicapai oleh masing–masing anggota kelompok. 

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah upaya pemberian 

bantuan kepada individu melalui kelompok untuk mendapatkan informasi yang 

berguna agar mampu menyusun rencana, membuat keputusan yang tepat, serta 

untuk memperbaiki dan mengembangkan pemahaman terhadap diri sendiri, orang 

lain dan lingkungannya dalam menunjang terbentuknya perilaku yang lebih 

efektif. Bimbingan kelompok memiliki empat tahap yaitu tahap pembentukan, 

peralihan, kegiatan (inti) dan pengakhiran. 

 

2.3.8 Operasionalisasi Layanan Bimbingan Kelompok 

Dalam mempersiapkan penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok, 

agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilaksanakan tahap-tahap layanan 

secara sistematis, tahap-tahap tersebut dapat dioperasionalisasikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 2.1 
Operasionalisasi Layanan Bimbingan Kelompok 

 

No. Komponen 
Bimbingan 

Kelompok (BKp) 
Uraian Kegiatan 

1. Perencanaan  1. Mengidentifikasi 
topik yang akan 
dibahas dalam 
bimbingan 
kelompok (yaitu 
topik tugas) 

 
2. Membentuk 

kelompok  
 

a. Mencari informasi dari 
berbagai sumber: internet, 
buku, dan surat kabar 

b. Menentukan topik yang akan 
dibahas yaitu berkaitan dengan 
karakter mandiri siswa. 
 

a. Mengkoordinir anggota untuk 
mengikuti kegiatan BKp. 

b. Mengkomunikasikan secara 
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3. Menyusun 

jadwal kegiatan 
 
4. Menetapkan 

prosedur layanan 
 
 
 
 
 
 
5. Menetapkan 

fasilatas layanan 
 
 
 
 
 
6. Menyiapkan 

kelengkapan 
administrasi 

langsung mengenai 
penyelenggaraan BKp kepada 
calon anggota. 

 
Menentukan tanggal, waktu dan 
tempat pelaksanaan kegiatan BKp. 
 
a. Menjelaskan tentang adanya 

layanan BKp 
b. Menjelaskan tahap-tahap yang 

akan dilakukan dalam BKp 
c. Menjelaskan tujuan umum 

yang ingin dicapai melalui 
BKp 

 
a. Menyiapkan tempat 
b. Menyiapkan materi 
c. Mengadakan permainan (bila 

perlu) 
d. Menyediakan snack (makanan 

ringan) 
 
a. Menyiapkan daftar hadir 

anggota BKp 
b. Menyiapkan lembar resume 
c. Menyiapkan format observasi 

 
2. Pelaksanaan 1. Mengkomunikasi

kan rencana 
layanan BKp 

 
 
2. Mengkoordinasi

kan kegiatan 
layanan BKp 

 
3. Menyelenggara 

kan layanan BKp 
melalui tahap-
tahap 
pelaksanaannya : 
a. Pembentukan 
b. Peralihan 
c. Kegiatan 
d. Pengakhiran  

a. Bertemu langsung dengan 
anggota 

b. Memberikan informasi 
mengenai kegiatan BKp 
 

a. Membahas topik 
b. Menentukan tempat yang tepat 
c. Menentukan jadwal kegiatan  

 
a. Pembentukan 
1) Mengucapkan salam 
2) Berdo’a dipimpin oleh PK 
3) Membagi daftar hadir 
4) Mengadakan kontrak waktu 
5) Menjelaskan arti bimbingan 

kelompok 
6) Menjelaskan tujuan dari 

kegiatan bimbingan kelompok 
7) Menjelaskan tentang asas-asas 
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bimbingan kelompok 
8) Menjelaskan tentang aturan 

atau norma-norma yang harus 
dipatuhi oleh setiap anggota 
kelompok selama kegiatan 
bimbingan kelompok  

9) Perkenalan dari masing-masing 
anggota dan pemimpin 
kelompok 

10) Menumbuhkan sikap saling 
percaya dan hangat 

11) Menjelaskan peranan anggota 
kelompok dalam kelompok 
tugas 

12) Mengadakan permainan bila 
diperlukan, untuk 
menghangatkan suasana dalam 
kelompok 
 

b. Peralihan 
1) PK menjelaskan kembali 

kegiatan yang akan ditempuh 
pada tahap berikutnya. 

2) PK mengajukan Tanya jawab 
kesiapan anggota kelompok 
memasuki tahap kegiatan. 

3) PK mengenali suasana 
kesiapan anggota kelompok. 

4) PK menjelaskan batasan topic 
yang akan diberikan. 

 
c. Kegiatan 
1) Mengemukakan fenomena 

yang ada 
2) Mengemukakan topik yang 

akan dibahas  
3) Memberi kesempatan masing-

masing anggota untuk 
berpendapat tentang topik yang 
telah ditentukan. 

4) PK mengamati proses dalam 
kelompok. 

5) Melakukan diskusi dan tanya 
jawab berkaitan dengan topik 
yang sedang dibahas. 

6) Memberikan selingan untuk 
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menyegarkan suasana 
 
d. Pengakhiran 
1) PK menginformasikan bahwa 

kegiatan akan segera diakhiri 
2) Pemimpin mengemukakan 

hasil pembahasan 
3) Membahas kegiatan lanjutan 
4) Menanyakan pesan dan kesan 

anggota kelompok. 
5) Mengucapkan terima kasih 
6) Berdo’a 
7) Mengucapkan salam dan 

perpisahan 
 

3. Evaluasi 1. Menetapkan 
materi evaluasi 

 
 
 
 
2. Menetapkan 

prosedur evaluasi
 

3. Menyusun 
instrument 
evaluasi  

4. Mengoptimalisas
ikan instrumen 
evaluasi 

 
5. Mengolah hasil 

instrument 

a. Penguasaan pengetahuan 
b. Mengamati aktivitas anggota 

kelompok dalam kegiatan BKp 
sehingga tercapai tujuan dari 
kelompok 
 

Tanya jawab dan diskusi 
 
 
Menyusun pertanyaan secara 
tertulis (laiseg BKp) 
 
Membuat resum dari hasil 
kegiatan. 
 
 
Membandingkan hasil diskusi. 
 

4. Analisis 
Hasil 
Evaluasi 

1. Menetapkan 
norma/ standar 
analisis 

 
 
2. Melakukan 

analisis 
 
3. Menafsirkan 

hasil analisis 

a. Membuat batasan-batasan dari 
segi aspek yang akan dibahas 

b. Mengamati partisipasi dan 
aktivitas anggota kelompok. 

 
Menafsirkan hasil pembahasan 
 
 
Memperkirakan apa yang 
diharapkan anggota kelompok 
setelah diselenggarakan kegiatan. 
 

5. Tindak 1. Menetapkan a. Mengadakan kegiatan BKp 
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Lanjut jenis dan arah 
tindak lanjut 

 
 
 
2. Mengkomunikasi 

kan rencana 
tindak lanjut 
kepada pihak 
terkait 
 

3. Melaksanakan 
rencana tindak 
lanjut 

 

lanjutan. 
b. Mengungkapkan jenis dan arah 

tindak lanjut pada anggota 
dengan kesepakatan bersama 
 

Mengungkapkan pemberitahuan 
kepada pihak terkait 
 
 
 
 
a. Menentukan waktu dan tujuan 

pelaksanaan tindak lanjut 
b. Menentukan tujuan 

diadakannya tindak lanjut 
 

6. Laporan  1. Menyusun 
laporan layanan 
BKp 

2. Menyampaikan 
laporan kepada 
pihak terkait 

  
3. Mendokumentasi

kan laporan 
layanan 

Membuat laporan hasil kegiatan 
BKp 
 
a. Laporan diserahkan kepada 

pembimbing 
b. Laporan diserahkan kepada 

para anggota 
a. Menggandakan hasil laporan 
b. Menyimpan hasil laporan    
c. Menyampaikan laporan kepada 

pembimbing. 
 

2.4 Meningkatkan Nilai Kemandirian Siswa Melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok 
 
Dalam meningkatkan nilai kemandirian siswa, peneliti menggunakan salah 

satu layanan dalam bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan kelompok. Adapun 

alasan peneliti menggunakan  layanan ini adalah sesuai dengan upaya 

pengembangan kemandirian yang dikemukakan oleh Ali dan Asrori (2005) bahwa 

untuk mengembangkan kemandirian remaja dapat dilakukan cara yaitu: 

penciptaan partisipasi dan keterlibatan remaja, penciptaan keterbukaan, 
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penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan, penerimaan positif tanpa 

syarat, menciptakan empati, serta menciptakan hubungan yang hangat.  

Dalam kegiatan bimbingan kelompok, siswa dilatih untuk berpatisipasi 

aktif mengemukakan pendapat terhadap topik yang dibahas berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya. Hal tersebut membuat siswa terlibat dalam 

suasana yang tumbuh dan berkembang dalam kelompok. Keterlibatan siswa dalam 

kegiatan bimbingan kelompok akan mempengaruhi timbulnya dinamika 

kelompok. 

Dinamika kelompok membuat anggota kelompok mampu berdiri sebagai 

perseorangan yang sedang mengembangkan kediriannya dalam hubungannya 

dengan orang lain. Melalui dinamika kelompok tersebut, siswa memiliki 

hubungan yang akrab dan hangat antar anggota kelompok sehingga menyebabkan 

munculnya keterbukaan di antara siswa. Keterbukaan merupakan asas yang utama 

dalam bimbingan kelompok karena apabila dalam kegiatan bimbingan kelompok 

tidak terdapat keterbukaan maka kegiatan bimbingan kelompok tidak akan dapat 

berjalan secara efektif dan pastinya dinamika kelompok tidak akan muncul. 

Secara langsung dalam bimbingan kelompok mengajarkan kepada anggotanya 

mengembangkan nilai kemandirian. Dalam hal ini kemandirian yang dimaksud 

adalah kemandirian dalam berpendapat yang tidak terbawa oleh pendapat anggota 

lain.yang dapat membuat siswa yang terlibat di dalamnya    

Romlah (2001: 3) mengemukakan bahwa “bimbingan kelompok adalah 

proses pemberian bantuan yang diberikan kepada individu dalam situasi kelompok 

dengan tujuan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan 
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mengembangkan potensi siswa”.  Prayitno (2004: 3)  mengemukakan  bahwa “… 

pembahasan topik-topik dalam bimbingan kelompok mendorong pengembangan 

perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap yang menunjang diwujudkannya 

tingkah laku yang efektif”. Tingkah laku yang efektif yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah kemandirian.  

Dari penjabaran tersebut, maka layanan bimbingan kelompok dapat 

digunakan untuk meningkatkan nilai kemandirian siswa. Asumsinya melalui 

bimbingan kelompok dapat mengajari siswa untuk belajar mandiri 

mengemukakan pendapat, keterbukaan, hubungan yang hangat, serta partisipasi 

dan keterlibatan siswa dalam kelompok. Hal tersebut merupakan upaya untuk 

mengembangkan kemandirian siswa. Dari uraian tersebut maka nampak jelas 

bahwa layanan bimbingan kelompok dapat dipergunakan untuk membantu siswa 

dalam meningkatkan nilai kemandirian siswa. 

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kajian teoritis di atas maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini sebagai berikut: layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan 

nilai kemandirian siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten Jepara. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam suatu penelitian banyak 

ditentukan oleh tepatnya metode yang digunakan. Ketepatan dalam memilih 

metode akan mengatur arah serta tujuan penelitian. Dalam bab ini akan dibahas 

tentang metode penelitian. Ada beberapa hal yang dapat menentukan langkah-

langkah pelaksanaan kegiatan penelitian. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan 

kegiatan penelitian secara sistematis. Adapun langkah-langkah yang harus 

ditentukan adalah (1) jenis penelitian, (2) desain penelitian, (3) variabel penelitian, 

(4) populas, sampel, dan teknik sampling, (5) metode dan alat pengumpul data, (7) 

validitas dan reliabilitas instrumen, (7) teknik analisis data. 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam cara dan sudut 

pandang. Dipandang dari cara penelitiannya, penelitian dapat dibagi menjadi dua 

macam sebagaimana diuraikan oleh Arikunto (2006: 3) yaitu “operation research 

(action research) dan eksperiment”. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah “suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang 

sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu” (Arikunto, 2006: 3).  

Sugiono (2009: 107) mengemukakan bahwa penelitian eksperimen 

merupakan “suatu cara yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 
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tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali”.  Penelitian eksperimen 

dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan (treatment). 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan perlakuan berupa layanan bimbingan 

kelompok sebagai upaya untuk mengembangkan nilai kemandirian siswa. 

 

3.2 Desain Penelitian 

Secara garis besar penelitian eksperimen dibagi menjadi dua desain yaitu 

pre-eksperimental design dan true-eksperimental design (Arikunto, 2006: 84).  

Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-experimental 

design. Menurut Arikunto  (2006: 84) pre-experimental design seringkali 

dipandang sebagai eksperimen yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu sering 

disebut juga dengan istilah “quasi eksperiment” atau eksperimen pura-pura. 

Disebut demikian karena eksperimen jenis ini belum memenuhi persyaratan 

seperti cara eksperimen yang dapat dikatakan ilmiah mengikuti peraturan-

peraturan tertentu.  

Di dalam penelitian pre-eksperimental design terdiri 3 jenis desain yaitu 

(a) one shot case study, (b) pre test and post test, (c) static group comparasion 

(Arikunto, 2006: 84).  Penelitian ini menggunakan desain pre test dan post test, 

karena dalam penelitian ini pengukuran dilakukan sebanyak dua kali, yaitu 

pertama digunakan untuk mengetahui perkembangan nilai kemandirian siswa 

sebelum diberi layanan bimbingan kelompok (pre test) dengan kode O1, 

sedangkan pengukuran yang kedua dilakukan untuk mengetahui perkembangan 

nilai kemandirian siswa setelah diberi layanan bimbingan kelompok (post test) 
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dengan kode O2. Perbedaan antara O1 dan O2 diasumsikan sebagai efek dari 

treatment atau eksperimen yang telah dilakukan. Desain gambar pre test dan post 

test sebagai berikut:  

 

 

Gambar 3.1 
Design pre test dan post test 

 
(Arikunto, 2006: 85) 

Keterangan: 

O1 : Pre test untuk mengukur nilai kemandirian siswa sebelum diberi layanan 

bimbingan kelompok 

X : Perlakuan/treatment (pemberian layanan bimbingan kelompok) 

O2 : Post test untuk mengukur nilai kemandirian siswa setelah diberi layanan 

bimbingan kelompok  

Desain penelitian eksperimen secara konkrit yang akan dilaksanakan di 

SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Pre test 

Pre test dilakukan sebelum pemberian treatment dengan menggunakan 

instrumen skala karakter mandiri. Tujuan pre test adalah untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat kemandirian siswa sebelum diberikan layanan bimbingan 

kelompok. Hasil dari pre test ini akan menjadi bahan perbandingan pada post test. 

3.2.2 Treatment (perlakuan) 

Treatment (perlakuan) yang diberikan adalah berupa layanan bimbingan 

kelompok. Tujuan treatment atau perlakuan adalah untuk meningkatkan nilai 

O1      X        O2 
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kemandirian siswa. Treatment atau perlakuan berupa layanan bimbingan 

kelompok, yang akan dilaksanakan selama delapan kali pertemuan dan masing-

masing pertemuan berlangsung kurang lebih 60 menit. Setiap pertemuan layanan 

bimbingan kelompok dilaksanakan empat tahap yaitu, tahap pembentukan, tahap 

peralihan, tahap kegiatan dan tahap pengakhiran.  

Tabel 3.1 
Rencana Pemberian Layanan Bimbingan Kelompok Topik Tugas 

 

No Kegiatan Topik Tempat Waktu 

1. Pembentukan 
kelompok 

Membuat kesepakatan kontrak 
waktu dengan kelompok 

Aula SMP 3 
Kembang 30 menit 

2. Pertemuan 1 Konsep dan urgensi karakter 
mandiri 

Aula SMP 3 
Kembang 60 menit 

3. Pertemuan 2 Menumbuhkan jiwa mandiri 
Aula SMP 3 
Kembang 60 menit 

4. Pertemuan 3 Mengembangkan rasa percaya 
diri 

Aula SMP 3 
Kembang 60 menit 

5. Pertemuan 4 Menjadi pribadi yang 
bertanggung jawab 

Aula SMP 3 
Kembang 60 menit 

6. Pertemuan 5 Pentingnya menghargai waktu Aula SMP 3 
Kembang 60 menit 

7. Pertemuan 6 Belajar memanfaatkan waktu 
luang 

Aula SMP 3 
Kembang 60 menit 

8. Pertemuan 7 Bertindak kreatif dan inisiatif 
Aula SMP 3 
Kembang 60 menit 

9. Pertemuan 8 Cara mengambil suatu 
keputusan 

Aula SMP 3 
Kembang 60 menit 

 

3.2.3 Post test 

Post test dilakukan setelah pemberian treatment dengan menggunakan 

skala karakter mandiri yang telah digunakan pada saat mengadakan pre test. Post 

test bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari treatment yang telah 

dilakukan dan mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian siswa setelah 

dilakukan treatment.  
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3.2.4 Proses analisis data 

Proses analisis data yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul dengan 

menggunakan perhitungan uji wilcoxon match pairs dan analisis deskriptif 

persentase. Dalam penelitian ini digunakan perhitungan uji wilcoxon match pairs 

karena data yang digunakan dalam penelitian berbentuk ordinal dan memiliki 

hipotesis komparasi dua sampel berpasangan. Uji wilcoxon match pairst tidak 

dilandasi persyaratan data harus berdistribusi normal.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah “suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga dan kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2008: 

38). Dalam penelitian ini akan digunakan dua variabel yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Menurut Sugiyono (2008: 39), variabel bebas adalah “variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel terikat”. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Di dalam variabel penelitian akan dibahas beberapa hal sebagai berikut: 

(1) identifikasi variabel, (2) hubungan antar variabel, dan (3) definisi operasional 

variabel. Penjelasan dari bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti, yaitu variabel 

bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas adalah variabel yang 
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mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok. 

Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

kemandirian siswa.  

3.3.2 Hubungan Antar Variabel 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas (X) 

layanan bimbingan kelompok dan variabel terikat (Y) kemandirian siswa. 

Variabel bebas (X) mempengaruhi variabel terikat (Y). Hubungan antar variabel 

bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.2 
Hubungan Antar Variabel 

 
 
Keterangan : 

X  : Layanan bimbingan kelompok (variabel bebas) 

Y  : Kemandirian siswa (variabel terikat) 

Pemberian layanan bimbingan kelompok sebagai variabel bebas bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kemandirian siswa melalui layanan 

bimbingan kelompok. Dengan demikian layanan bimbingan kelompok ini 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat yaitu berpengaruh terhadap 

kemandirian siswa. 

(X) 
Variabel 
Bebas 

(Y) 
Variabel 
Terikat 
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3.3.3 Definisi Operasional Variabel 

Sesuai dengan identifikasi variabel, dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yang menjadi fokus penelitian. Dua variabel tersebut adalah variabel 

bebas (X) layanan bimbingan kelompok dan variabel terikat (Y) kemandirian 

siswa. Untuk memberikan pemahaman tentang dua variabel tersebut, maka akan 

dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:  

3.3.3.1 Bimbingan Kelompok 

Bimbingan kelompok adalah aktivitas bimbingan yang diberikan oleh 

konselor sebagai pemimpin kelompok kepada beberapa individu (10-15 orang) 

dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk 

membahas topik permasalahan tertentu yang mempunyai fungsi pemahaman dan 

pengembangan. Bimbingan kelompok ini dilaksanakan melalui 4 tahap kegiatan, 

yaitu tahap pembentukan, peralihan, kegiatan dan pengakhiran. 

Dalam penelitian ini bimbingan kelompok dilaksanakan untuk 

mengembangkan nilai karakter mandiri siswa di SMP Negeri 3 Kembang 

Kabupaten Jepara. 

3.3.3.2 Kemandirian Siswa 

kemandirian merupakan cara bersikap, berfikir, dan berperilaku individu 

secara nyata yang menunjukkan kondisi mampu mengarahkan diri dengan segala 

kemampuan yang dimiliki, tidak bergantung kepada orang lain dalam hal apapun, 

dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Adapun indikator bahwa 

seorang siswa mampu mempunyai kemandirian, yaitu : 1) percaya diri, 2) mampu 

bekerja sendiri, 3) menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan 
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kerjanya, 4) menghargai waktu, 5) bertanggung jawab, 6) memiliki hasrat 

bersaing untuk maju, dan 7) mampu mengambil keputusan. 

 

3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006: 130). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 117) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 

Kembang Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, yang berjumlah 36 siswa. 

Pengambilan populasi ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

guru pembimbing dan guru mata pelajaran bahwa kelas VIIIA memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan kelas VIII lainnya. Pengambilan populasi ini 

berdasarkan rekomendasi juga dari guru pembimbing serta beberapa guru mata 

pelajaran.  

3.4.2 Sampel 

”Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2009: 118). Sedangkan menurut Arikunto 

(2006: 131) sampel adalah ”sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang 

dikenai penyelidikan yang dapat mewakili populasi.  
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Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 siswa. 

Pertimbangan jumlah anggota 12 siswa yaitu karena dipandang lebih efisien dan 

efektif. Efesien yang dimaksud adalah mempertimbangkan karena keterbatasan 

waktu, tenaga dan dana. Sedangkan efektif dimaksudkan sejumlah subyek yang 

diambil sebagai sampel dalam penelitian sudah tepat, dalam hal ini pengambilan 

subyek berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian yaitu 

siswa-siswa yang tingkat kemandiriannya sangat rendah, rendah, cukup, tinggi 

dan sangat tinggi.  

3.4.3 Teknik Sampling 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian kali ini adalah dengan 

probability sampling. Probability sampling adalah “teknik pengambilan sampel 

yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel” (Sugiyono, 2008: 82). Penelitian 

ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Teknik 

proportionate stratified random sampling adalah “teknik penentuan sampel 

dimana populasinya mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara 

proporsional” (Sugiyono, 2008: 82). Cara pengambilan sampel secara 

proportionate stratified random sampling ini memberikan hak yang sama kepada 

setiap subyek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel.  

Prosedur pengambilan sampel dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengukur tingkat kemandirian siswa dengan menggunakan skala karakter 

mandiri sekalian melakukan pre test.  
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2. Mengklasifikasikan dan menghitung hasil skala karakter mandiri dalam 

lima kategori, yaitu sangat rendah, rendah, cukup, tinggi dan sangat 

tinggi, sehingga akan diperoleh data siswa yang memiliki kemandirian 

sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. 

3. Mengambil sampel penelitian dengan cara membuat proporsi untuk setiap 

kategori. Dalam penelitian ini akan diambil 12 siswa yang memiliki 

kemandirian  rendah sampai sangat tinggi.  

Dalam penelitian ini diambil sampel 12 siswa dikarenakan di dalam 

bimbingan kelompok dituntut adanya homogenitas dan heterogenitas. Homogen 

karena anggota memiliki tingkat perkembangan yang relatif sama (umur), 

sedangkan heterogen yaitu anggota merupakan pribadi yang unik, karakteristik 

yang berbeda, latar belakang sosial ekonomi yang beragam dan pendidikan yang 

beragam. 

Tabel 3.2 
Sampel Penelitian Bimbingan Kelompok 

 
No. Kode responden 
1. R-01 
2. R-05 
3. R-10 
4. R-13 
5. R-14 
6. R-15 
7. R-18 
8. R-22 
9. R-25 
10. R-30 
11. R-32 
12. R-33 
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3.5 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang terpenting dalam 

penelitian. Mengumpulkan berarti mengamati variabel yang akan diteliti dengan 

metode atau teknik pengumpulan data tertentu. Dalam penelitian ini data yang 

akan dikumpulkan yaitu tingkat kemandirian siswa SMP Negeri 3 Kembang 

Kabupaten Jepara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah skala 

psikologi. 

Skala psikologis adalah alat yang digunakan untuk mengukur atribut 

psikologis. Atribut yang diungkap adalah kemandirian siswa. Alasan 

menggunakan skala psikologi sebagai alat ukur adalah karena variabel karakter 

mandiri merupakan atribut psikologi yang sifatnya tidak tampak. Ditegaskan oleh 

Azwar (2004: 3) bahwa skala psikologi merupakan “alat ukur aspek psikologis 

atau atribut afektif”. Menurut Azwar (2004: 4) karakteristik skala psikologi antara 

lain sebagai berikut : 

1. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak 
langsung mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan 
mengungkap indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan.  

2. Skala psikologi selalu berisi banyak item dikarenakan atribut 
psikologis diungkap secara tidak langsung lewat indikator-
indikator perilaku sedangkan indikator perilaku diterjemahkan 
dalam bentuk item-item.  

3. Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” 
atau “salah”. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan 
secara jujur dan sungguh-sungguh. Hanya saja, jawaban yang 
berbeda akan diinterpretasikan berbeda pula.  

Pertanyaan atau pernyataan dalam skala psikologi digunakan sebagai 

stimulus untuk memancing jawaban yang berupa refleksi dari keadaan responden. 
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Pertanyaan atau pernyataan yang diajukan dirancang untuk mengumpulkan 

indikasi dari aspek kemandirian siswa. Responden tidak mengetahui arah jawaban 

dari pertanyaan atau pernyataan yang dibuat. 

3.5.2 Alat Pengumpul Data 

Skala psikologi digunakan untuk memperoleh data penjaringan sampel, 

pre test dan post test. Penjaringan sampel menggunakan skala karakter mandiri 

untuk mencari informasi siswa yang kemandiriannya sangat rendah sampai ke 

tingkatan yang sangat tinggi, setelah diperoleh sampel maka hasil skala karakter 

mandiri dijadikan sebagai data pre test. Skala karakter mandiri digunakan juga 

pada saat post test, data post test digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemandirian siswa sesudah diberikan treatment.  

Penentuan alat pengumpul data yang akan digunakan dalam penelitian 

ditentukan berdasarkan variabel terikat yang akan diamati yaitu kemandirian 

siswa. Untuk itu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah skala 

karakter mandiri. Pernyataan dalam skala karakter mandiri digunakan sebagai 

stimulus untuk memancing jawaban yang berupa refleksi dari keadaan responden. 

Pernyataan yang diajukan dirancang untuk mengumpulkan indikasi dari aspek 

karakter mandiri siswa.  

Pengukuran kemandirian siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang 

Kabupaten Jepara menggunakan model skala Likert, yaitu ”skala yang digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial” (Sugiono, 2008: 93). Skala Likert berbentuk pernyataan-

pernyataan tertutup dan diberikan secara langsung. Pernyataan tertutup yang 
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dimaksud adalah bentuk pernyataan dimana responden tingal memilih jawaban 

dari alternatif-alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai dengan dirinya.  

Skala Likert dalam penelitian ini memiliki 5 kategori kesetujuan atau 

ketidaksetujuan dan memiliki interval skor 1 sampai 5 (Suryabrata, 1998: 186). 

Jika itemnya berupa pernyataan positif maka skornya 5 untuk jawaban sangat 

sesuai, 4 untuk jawaban sesuai, 3 untuk jawaban kurang sesuai, 2 untuk jawaban 

tidak sesuai, dan 1 untuk jawaban sangat tidak sesuai. Sedangkan untuk 

pernyataan negatif, maka skornya  1 untuk jawaban sangat sesuai, 2 untuk 

jawaban sesuai, 3 untuk jawaban kurang sesuai, 4 untuk jawaban tidak sesuai, dan 

5 untuk jawaban sangat tidak sesuai. Adapun tabel kategori jawaban skala Likert 

sebagai berikut: 

Table 3.3 
Kategori Jawaban Instrumen Penelitian Skala Karakter Mandiri 

 

No Pernyataan Positif No Pernyataan Negatif 
Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

1. SS 5 1. SS 1 
2. S 4 2. S 2 
3. KS 3 3. KS 3 
4. TS 2 4. TS 4 
5. STS 1 5. STS 5 

 

Oleh karena itu interval kelas data ditentukan dengan cara sebagai berikut: 

Prosentase skor maksimal :  x 100%  = 100% 

Prosentase skor minimal  :  x 100% = 20 % 

Rentang prosentase   : 100% - 20%  = 80% 
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Interval kelas prosesntase   : 
%

    = 16% 

Table 3.4 
Kriteria Penilaian Tingkat Karakter Mandiri 

 

Interval Persentase Kategori 

84.0% < χ ≤ 100.0% Sangat tinggi 
68.0% < χ ≤ 84.0% Tinggi 
52.0% < χ ≤ 68.0% Sedang 
36.0% < χ ≤ 52.0% Rendah 
20.0% < χ ≤ 36.0% Sangat rendah 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa siswa yang 

mendapatkan skor sangat rendah, sedang, cukup, tinggi dan sangat tinggi, 

mempunyai kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk diberikan treatment 

agar kemandirian siswa dapat meningkat. 

Pada saat treatment dilakukan, peneliti juga menggunakan lembar 

observasi berupa daftar cek untuk mengamati anggota kelompok selama treatment 

dilakukan. Alasannya yaitu peneliti ingin mengamati perubahan pada indikator 

yang terdapat dalam penelitian. 

Tabel 3.5 
Penskoran Item Daftar Cek Anggota Kelompok 

 
Kode 
Resp 

Indikator Pertemuan Pelaksanaan 
Bimbingan Kelompok 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Percaya diri         

Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk maju         
Berani dalam mengambil keputusan         
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3.5.3 Penyusunan Instrumen 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen 

dilaksanakan dengan beberapa tahap, baik dalam pembuatan maupun uji coba.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 3.3 
Prosedur penyusunan instrumen 

 
 

Bagan di atas merupakan langkah-langkah menyusun instrumen yang 

dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu peneliti membuat dan menyusun kisi-kisi 

instrumen yang meliputi variabel, indikator, deskriptor dan nomor soal, menyusun 

pernyataan, kemudian instrumen jadi berupa skala, selanjutnya direvisi dan 

instrumen jadi. 

Tabel 3.6 
Kisi-kisi instrumen tentang karakter mandiri siswa 

 
Variabel Indikator Deskriptor Item Jml 

+ - 
Karakter 

mandiri 

siswa 

1. Percaya diri 1.1 Berani tampil di muka 

umum 

1.2 Percaya kepada 

kemampuan diri 

sendiri 

1.3 Berani bertanya saat 

1,4 

 

5,7 

 

10,12 

 

2,3 

 

6,8 

 

9,11 

 

4 

 

4 

 

4 

 

Revisi Instrumen Jadi 

Kisi-kisi 
Instrumen Instrumen Uji Coba 
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menemui kesulitan  

1.4 Berani 

mengemukakan  

pendapat 

1.5 Berbicara lancar saat 

berada di hadapan 

orang banyak 

13,15 

 

17,18 

14 

 

16 

3 

 

3 

 2. Bekerja 

sendiri 

2.1 Melakukan tugas 

tanpa diperintah orang 

lain 

2.2 Menyelesaikan tugas 

tanpa bantuan orang 

lain 

2.3 Mempunyai kepuasan 

dengan usaha sendiri 

2.4 Puas dengan hasil 

yang diperoleh 

20,21,

22 

23,25 

 

 

27.29 

 

31,32 

 

19 

 

24,26 

 

 

28,30 

 

33 

4 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 3. Menghargai 

waktu 

3.1 Membuat jadwal 

kegiatan sehari-hari 

3.2 Melakukan kegiatan 

sesuai jadwal yang 

telah dibuat 

3.3 Memanfaatkan waktu 

luang untuk kegiatan 

yang bermanfaat 

3.4 Tidak menunda 

pekerjaan 

34,37 

 

39,40 

 

 

41,42,

44 

 

46,47,

48 

35.36 

 

38 

 

 

43 

 

 

45 

4 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 4. Tanggung 

jawab 

4.1 Menyelesaikan tugas 

yang diberikan 

dengan penuh 

50,52 

 

 

49,51 

 

 

4 
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tanggung jawab 

4.2 Berani mengakui 

kesalahan 

4.3 Berani menerima 

resiko atas perbuatan 

yang dilakukan 

54,55,

56 

57,59 

53 

 

58 

4 

 

3 

 5. Memiliki 

hasrat 

bersaing 

untuk maju 

5.1 Rasa ingin tahu yang 

tinggi 

5.2 Menyukai hal-hal 

yang baru 

5.3 Mempunyai ide-ide 

yang murni 

5.4 Mempunyai 

kreatifitas yang tinggi 

60,62,

63 

65,67 

 

68,69,

71 

72,73 

61 

 

64,66 

 

70 

 

74 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 6. Berani 

dalam 

mengambil 

keputusan 

6.1 Berani mengambil 

keputusan dengan 

berdasarkan pada 

informasi yang 

lengkap  

6.2 Hati-hati dalam 

mengambil keputusan 

6.3 Mampu 

menyelesaikan 

masalah sendiri 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.6.1 Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto (2006: 168) validitas adalah “suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen”. 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. Dalam 

penelitian ini menggunakan uji validitas internal, dimana instrumen dikatakan 

valid apabila kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional (teoretis) telah 

mencerminkan apa yang diukur (Sugiyono, 2009: 174).  

Sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data, skala karakter mandiri 

akan terlebih dahulu diujicobakan kepada siswa SMP Negeri 3 Kembang. Hasil 

uji coba akan dianalisis dengan menggunakan analisis butir. Skor yang ada pada 

item dikorelasikan  dengan skor total. Hasil analisis kemudian dikonsultasikan 

dengan harga kritik r product moment dengan taraf signifikansi (ά) = 5%. Apabila 

r hitung lebih besar dari r kritik product moment maka instrumen dikatakan valid 

dan dapat digunakan untuk mengambil data. Alasannya adalah untuk mengetahui 

tingkat kesesuaian atau kesejajaran antara hasil tes dengan kriteria. Validitas 

empiris dari tes ini dicari melalui uji coba tes dengan menggunakan korelasi 

product moment angka kasar dengan rumus sebagai berikut: 

rxy = 
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
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Keterangan : 

rxy : koefisien korelasi antara skor item dan skor validitas 

N : jumlah subyek 

∑X  : jumlah skor item 

∑Y  : jumlah skor total 

∑ XY  : jumlah perkalian skor item dengan skor total 

∑ 2X  : jumlah kuadrat skor item 

∑ 2Y  : jumlah kuadrat skor total 

        (Arikunto, 2006: 274) 

3.6.2 Reliabilitas Instrumen 

Arikunto (2006: 178) mengemukakan bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai kepercayaan yang 

tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Dengan kata lain 

sebuah tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tepat. Reliabel tes dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. Adapun rumus Alpha adalah sebagai berikut : 

r 11  = 
∑

 

Keterangan : 

r 11  : reliabilitas instrument 

k : banyaknya butir soal/ pertanyaan 
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∑ σ  : jumlah varians butir 

σ  : varians total   

(Arikunto, 2006: 196) 

Untuk mencari varians dengan butir dengan rumus : 

( ) ( )

Ν
Ν
Χ∑

−Χ∑
=

2
2

2bσ  

Keterangan : 

σ b2    = Varians tiap butir 

Χ        = Jumlah skor butir 

Ν        = Jumlah responden 

Dari hasil perhitungan dengan rumus Alpha, kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel interpretasi nilai r (reliabilitas). Apabila angka analisis yang 

diperoleh dari hasil perhitungan (r analisis atau r 11 ) mempunyai reliabilitas tinggi, 

maka instrumen tersebut adalah reliabel atau dapat dipercaya untuk digunakan 

dalam penelitian. 

3.6.3 Hasil Uji Coba Instrumen penelitian 

3.6.3.1 Uji Validitas Instrumen Skala Karakter Mandiri 

Berdasarkan hasil pengujian validitas item dengan menggunakan rumus 

product moment, diketahui bahwa dari 87 item yang diajukan terhadap 40 

responden diperoleh diperoleh 23 item yang tidak valid. Dari 23 nomor item 

tersebut antara lain 7, 8, 12, 17, 24, 29, 31, 35, 39, 42, 46, 53, 56, 59, 60, 63, 65, 

69, 71, 75, 79, 80, dan 84. Item yang tidak valid tersebut kemudian dibuang dan 

tidak digunakan dalam penelitian, karena telah terwakili oleh item yang lain 
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sesuai dengan indikator dalam instrumen.  Sehingga instrumen karakter mandiri 

siswa dalam penelitian ini adalah 64 item pernyataan.  

3.6.3.2 Uji Reliabilitas Instrumen Skala Karakter Mandiri 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha 

terdapat 40 responden, skala karakter mandiri siswa dinyatakan reliabel, karena 

r11> rtabel dengan nilai r11 = 0,941 dan rtabel = 0,312. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah. 

Dengan analisis data ini akan diperoleh hasil pengungkapan data yang telah 

diungkap melalui instrumen penelitian dan menghasilkan bukti terhadap adanya 

hal yang diteliti. 

3.7.1 Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui hasil penelitian 

dalam bentuk angka. Analisis data kuantitatif yang digunakan yaitu analisis 

deskriptif persentase dan uji wilcoxon. 

3.7.1.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan : 

(1) Tingkat karakter mandiri siswa sebelum mendapatkan layanan bimbingan 

kelompok  (pre test). 

(2) Tingkat karakter mandiri siswa setelah mendapatkan layanan bimbingan 

kelompok (post test). 
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Adapun rumus yang digunakan : 

%  =  

Keterangan : 

% : Persentase yang dicari 

n : Jumlah skor yang diperoleh 

N : Jumlah skor yang diharapkan      

3.7.1.2 Uji Wilcoxon 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode statistic non 

parametric, dengan menggunakan uji wilcoxon match pairst. Hal ini dikarenakan 

data yang diperoleh dalam penelitian ini berbentuk ordinal. Data ordinal adalah 

data yang memiliki rangking dan jarak antara keduanya tidak diketahui.  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

statistic non parametrik dengan menggunakan rumus “wilcoxon match pairst”, 

yaitu untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya 

berbentuk ordinal” (Sugiyono, 2007: 134). Selain itu uji wilcoxon match pairst 

tidak menerapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang 

merupakan induk sampel penelitian. Uji wilcoxon match pairst tidak dilandasi 

persyaratan data harus berdistribusi normal.  

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan indeks tabel wilcoxon, jika hasil 

analisis lebih besar dari indeks tabel wilcoxon maka kemandirian siswa dapat 

ditingkatkan melalui layanan bimbingan kelompok. Cara pengambilan keputusan 

menggunakan taraf signifikansi 5% melalui ketentuan sebagai berikut: 

(1) Ho ditolak dan Ha diterima apabila Zhitung lebih besar atau sama dengan Ztabel. 

%100x
N
n
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(2) Ho diterima dan Ha ditolak apabila Zhitung lebih kecil dari Ztabel. 

3.7.2 Analisis Data Kualitatif 

Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang berupa kalimat.  

Analisis data kualitatif digunakan untuk menafsirkan hasil analisis data kuantitatif 

dan untuk mengetahui hasil penelitian menggunakan kalimat. Analisis data 

kualitatif diperoleh berdasarkan penafsiran hasil observasi dan penafsiran dari 

hasil analisis data menggunakan rumus analisis deskriptif persentase dan analisis 

data wilcoxon match pairs test. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya 

meningkatkan nilai kemandirian siswa melalui layanan bimbingan kelompok pada 

siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten Jepara Tahun Ajaran 

2012/2013. 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka berikut akan 

dikemukakan hasil penelitian yang meliputi hasil analisis deskriptif kuantitatif dan 

hasil analisis deskriptif kualitatif.  

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai sampel adalah siswa kelas 

VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten Jepara sebanyak 12 siswa.  

Pelaksanaan penelitian untuk meningkatkan nilai kemandirian siswa melalui 

layanan bimbingan kelompok dimulai dari tanggal 8 November 2012 sampai 5 

Januari 2013. Hasil secara kuantitatif meliputi: (1) hasil perhitungan deskriptif 

persentase tingkat kemandirian siswa sebelum pelaksanaan bimbingan kelompok 

(pre test), (2) tingkat kemandirian siswa sesudah pelaksanaan bimbingan 

kelompok (post test), (3) perbedaan tingkat kemandirian siswa sebelum dan 

sesudah pelaksanaan bimbingan kelompok, dan (4) hasil uji wilcoxon yaitu untuk 
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menguji bahwa layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kemandirian 

siswa.  

4.1.1.1 Kemandirian Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten 
Jepara Sebelum Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok 
 

Sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu meningkatkan kemandirian siswa 

kelas VIIIA melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa SMP Negeri 3 

Kembang Kabupaten Jepara, maka akan diuraikan terlebih dahulu tingkat 

kemandirian siswa sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok (pre test). 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab 3 bahwa metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu skala psikologis (skala karakter mandiri siswa). Skala 

karakter mandiri siswa terdiri dari enam indikator, yaitu indikator percaya diri, 

bekerja sendiri, menghargai waktu, tanggung jawab, memiliki hasrat bersaing 

untuk maju, dan berani dalam mengambil keputusan. Skala karakter mandiri 

diberikan (pre test) kepada siswa kelas VIIIA  sejumlah 36 siswa, diperoleh hasil 

kondisi awal kemandirian siswa sebanyak 10 siswa berada pada kategori tinggi 

(prosentase antara 68%-84%), 17 siswa berada pada kategori sedang (prosentase 

antara 52%-68%), dan 9 siswa berada pada kategori rendah (prosentase antara 

36%-52%). Komposisi hasil pre test skala kemandirian siswa kelas VIIIA seperti 

terlihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 
Komposisi Hasil Pre Test Kemandirian Siswa Kelas VIIIA 

 
No Kriteria Jumlah Prosentase 
1. Sangat Tinggi - - 
2. Tinggi 10 27,7% 
3. Sedang 17 47,2% 
4. Rendah 9 25% 
5. Sangat Rendah - - 

 
Berdasarkan hasil tabel 4.1 di atas, dapat diketahui hasil pre test 

kemandirian siswa pada kategori tinggi terdapat 10 siswa, pada kategori sedang 

17 siswa, dan pada kategori rendah terdapat 9 siswa. Berdasarkan hasil tersebut 

perlu adanya upaya meningkatkan kemandirian siswa, dan upaya yang akan 

dilakukan adalah melalui layanan bimbingan kelompok. Peneliti mengambil 

sampel dengan cara proportionate stratified random sampling untuk diberikan 

perlakuan berupa bimbingan kelompok dengan jumlah peserta 12 siswa. 

Proportionate stratified random sampling merupakan cara pengambilan sampel 

secara acak berdasarkan strata. Adapun proporsi anggota kelompok untuk 

diberikan layanan bimbingan kelompok berdasarkan hasil pre test adalah sebagai 

berikut:  
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Tabel 4.2 
Kemandirian Siswa 

Sebelum Mendapat Layanan Bimbingan Kelompok 

 
Berdasarkan tabel 4.2 tersebut dapat diketahui, anggota layanan bimbingan 

kelompok dalam penelitian ini adalah 3 siswa yang memiliki kemandirian dengan 

kategori tinggi, 6 siswa yang memiliki kemandirian dengan kategori sedang, dan 3 

siswa yang memiliki kemandirian dengan kategori rendah. Dapat disimpulkan 12 

responden yang diteliti memiliki kemandirian dengan kategori sedang dengan 

prosentase 63,18%. Kemandirian dalam kategori sedang tersebut didapatkan dari 

jumlah skor 6 indikator (dalam persentase) tiap responden, yaitu indikator percaya 

diri, bekerja sendiri, menghargai waktu, tanggung jawab, memiliki hasrat bersaing 

untuk maju, dan berani dalam mengambil keputusan dibagi dengan jumlah 

responden.  Hasil kemandirian siswa kelas sebelum mendapat layanan bimbingan 

kelompok dapat diperjelas dengan diagram di bawah ini: 

 

 

No. Kode Responden Skor Persentase 
(%) 

Kategori 

1. R-01 260 81.25% Tinggi 
2. R-05 171 53,44% Sedang 
3. R-10 212 66,25% Sedang 
4. R-13 196 61,25% Sedang 
5. R-14 150 46,88% Rendah 
6. R-15 246 76,88% Tinggi 
7. R-18 213 66,56% Sedang 
8. R-22 157 49,06% Rendah 
9. R-25 260 81,25% Tinggi 
10. R-30 155 48,44% Rendah 
11. R-32 191 59,69% Sedang 
12. R-33 215 67,19% Sedang 

Rata-rata 2426 63,18% Sedang 
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Tabel 4.3 
Kemandirian Siswa Pada Tiap Indikator Sebelum Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Kelompok 
 

 
N
o 

 
Kod

e 
Resp 

Indikator 
1 2 3 4 5 6 

% Kr
i 

% Kr
i 

% Kr
i 

% Kr
i 

% Kr
i 

% Kr
i 

1 R-01 74,2
9 

T 93,3
3 

ST 74,5
5 

T 82,5
0 

T 86,0
0 

ST 77,7
8 

T 

2 R-05 47,1
4 R 

53,3
3 

S 70,9
1 

T 55,0
0 S 

48,0
0 

R 46,6
7 

R 

3 R-10 65,7
1 S 

65,0
0

S 70,9
1 T

65,0
0 S

64,0
0

S 66,6
7 S

4 R-13 64,2
9 S 

60,0
0 

S 63,6
4 

S 57,5
0 S 

60,0
0 

S 60,0
0 

S 

5 R-14 38,5
7 R 

40,0
0 

R 43,6
3 

R 47,5
0 R 

58,0
0 

S 60,0
0 

S 

6 R-15 84,2
9 ST 

76,6
7 

T 76,3
6 

T 85,0
0 ST 

68,0
0 

S 68,8
9 

T 

7 R-18 57,1
4 S 

61,6
7 

S 85,4
5 

ST 70,0
0 T 

60,0
0 

S 68,8
9 

T 

8 R-22 50,0
0 R 

51,6
7 

R 54,5
5 

S 50,0
0 R 

38,0
0 

R 48,8
9 

R 

9 R-25 77,1
4 T 

83,3
3

T 83,6
4

ST 92,5
0 ST

80,0
0

T 73,3
3 

T 

10 R-30 45,7
1 R 

46,6
7 

R 47,2
7 

R 60,0
0 S 

48,0
0 

R 46,6
7 

R 

11 R-32 57,1
4 S 

68,3
3 

T 61,8
2 

S 52,5
0 S 

56,0
0 

S 59,6
9 

S 

12 R-33 67,1
4 S 

70,0
0 

T 70,9
1 

T 70,0
0 T 

60,0
0 

S 64,4
4 

S 

Rata-rata 60,7
1 S 

64,1
7 

S 66,9
7 

S 65,6
3 S 

60,5
0 

S 61,8
5 

S 

 
Keterangan: 

1 : Indikator percaya diri 

2 : Indikator bekerja sendiri 

3 : Indikator menghargai waktu 

4 : Indikator tanggung jawab 

5 : Indikator memiliki hasrat bersaing untuk maju 

6 : Indikator berani dalam mengambil keputusan 
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Berdasarkan perhitungan hasil pre test perindikator pada table 4.3 di atas 

dapat diketahui, bahwa indikator percaya diri memiliki kategori sedang dengan 

persentase sebesar 60,71%. Indikator percaya diri tersebut terdiri dari aspek  

berani tampil di muka umum, percaya kepada kemampuan diri sendiri, berani 

bertanya saat menemui kesulitan, berani mengemukakan pendapat, dan berbicara 

lancar saat berada di hadapan orang banyak. Indikator kedua adalah bekerja 

sendiri memiliki kategori sedang dengan persentase 64%. Indikator bekerja 

sendiri tersebut terdiri dari aspek melakukan tugas tanpa diperintah orang lain, 

menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain, mempunyai kepuasan dengan 

usaha sendiri, puas dengan hasil yang diperoleh. Indikator ketiga adalah 

menghargai waktu memiliki kategori sedang dengan persentase 67%. Indikator 

menghargai waktu tersebut terdiri dari aspek  membuat jadwal kegiatan sehari-

hari, melakukan kegiatan sesuai jadwal yang telah dibuat, memanfaatkan waktu 

luang untuk kegiatan yang bermanfaat, dan tidak menunda pekerjaan.  

Indikator keempat adalah tanggung jawab memiliki kategori sedang 

dengan persentase 66%. Indikator tanggung jawab tersebut terdiri dari aspek 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, berani 

mengakui kesalahan, dan berani menerima resiko atas perbuatan yang dilakukan. 

indikator kelima adalah memiliki hasrat bersaing untuk maju memiliki kategori 

sedang dengan persentase 62%. Indikator memiliki hasrat bersaing untuk maju 

tersebut terdiri dari aspek rasa ingin tahu yang tinggi, menyukai hal-hal yang baru, 

mempunyai ide-ide yang murni, dan mempunyai kreatifitas yang tinggi. Indikator 

keenam adalah berani dalam mengambil keputusan memiliki kategori sedang 
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berbeda, tergantung dari jumlah maksimal skor yang diperoleh tiap indikator. 

Jumlah item pernyataan indikator percaya diri 14 item pernyataan, indikator 

bekerja sendiri 12 item pernyataan, indikator menghargai waktu 11 item 

pernyataan, indikator tanggung jawab 8 item pernyataan, indikator memiliki 

hasrat bersaing untuk maju 10 item pernyataan, dan indikator berani dalam 

mengambil keputusan 9 item pernyataan. 

4.1.1.2 Kemandirian Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten 
Jepara Sesudah Mendapatkan Layanan Bimbingan Kelompok 

Sesudah dilaksanakan bimbingan kelompok selama delapan kali 

pertemuan kemudian dilaksanakan post test untuk mengetahui tingkat 

kemandirian siswa. Hasil post test selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan 

terangkum pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.4 
Kemandirian Siswa 

Sesudah Mendapat Layanan Bimbingan Kelompok 

 
 

No. Kode 
Responden 

Skor Persentase
(%) 

Kategori 

1. R-01 284 88,75% Sangat Tinggi 
2. R-05 195 60,94% Sedang 
3. R-10 238 74,38% Tinggi 
4. R-13 250 78,13% Tinggi 
5. R-14 190 59,38% Sedang 
6. R-15 269 84,06% Sangat Tinggi 
7. R-18 247 77,19% Tinggi 
8. R-22 188 58,75% Sedang 
9. R-25 274 85,63% Sangat Tinggi 
10. R-30 220 68,75% Tinggi 
11. R-32 222 69,38% Tinggi 
12. R-33 252 78,75% Tinggi 

Rata-rata 2829 73,67% Tinggi 
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Tabel 4.5 
Kemandirian Siswa Pada Tiap Indikator Sesudah Pelaksanaan Layanan 

Bimbingan Kelompok 
 

N
o 

Kod
e 

Resp 

Indikator 
1 2 3 4 5 6 

% Kr
i 

% Kr
i 

% Kr
i 

% Kr
i 

% Kr
i 

% Kr
i 

1 R-01 92,8
6 

ST 96,6
7 

ST 83,6
4 

T 90,0
0 

T 88,0
0 

ST 86,6
7 

ST 

2 R-05 60,0
0 S 

58,3
3 

S 76,3
6 

T 67,5
0 S 

56,0
0 

S 55,5
6 

S 

3 R-10 78,5
7 T 

71,6
7

T 80,0
0 T

75,0
0 T

72,0
0

T 73,3
3 T

4 R-13 77,1
4 T 

83,3
3 

T 83,6
4 

T 80,0
0 T 

82,0
0 

T 73,3
3 

T 

5 R-14 60,0
0 S 

58,3
3 

S 56,3
6 

S 57,5
0 S 

64,0
0 

S 64,4
4 

S 

6 R-15 91,4
3 ST 

85,0
0 

ST 85,4
5 

ST 90,0
0 ST 

80,0
0 

T 84,4
4 

ST 

7 R-18 75,7
1 T 

76,6
7 

T 89,0
9 

ST 77,5
0 T 

74,0
0 

T 75,5
6 

T 

8 R-22 61,4
3 S 

63,3
3 

S 63,6
4 

S 60,0
0 S 

52,0
0 

R 62,2
2 

S 

9 R-25 84,2
9 ST 

88,3
3

ST 89,0
9

ST 92,5
0 ST

86,0
0

ST 77,7
8 

T 

10 R-30 77,1
4 T 

70,0
0 

T 67,2
7 

S 77,5
0 T 

70,0
0 

T 71,1
1 

T 

11 R-32 68,5
7 T 

78,3
3 

T 70,9
1 

T 67,5
0 S 

68,0
0 

S 68,8
9 

T 

12 R-33 81,4
3 T 

78,3
3 

T 83,6
4 

T 82,5
0 T 

80,0
0 

T 82,2
2 

T 

Rata-rata 75,7
1 T 

75,6
9 

T 77,4
2 

T 76,4
6 T 

72,6
7 

T 72,9
6 

T 

Keterangan: 

1. : Indikator percaya diri 

2 : Indikator bekerja sendiri 

3 : Indikator menghargai waktu 

4 : Indikator tanggung jawab 

5 : Indikator memiliki hasrat bersaing untuk maju 

6 : Indikator berani dalam mengambil keputusan 

Berdasarkan perhitungan hasil post test perindikator pada table 4.5 di atas 

dapat diketahui, bahwa kemandirian siswa dari setiap indikator sesudah diberikan 
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layanan bimbingan kelompok memiliki kategori tinggi. Indikator menghargai 

waktu berada pada tingkatan tertinggi pertama dan pada tingkatan terakhir adalah 

indikator berani dalam mengambil keputusan. 

Indikator percaya diri memiliki kategori tinggi dengan persentase sebesar 

75,71%%. Indikator percaya diri tersebut terdiri dari aspek  berani tampil di muka 

umum, percaya kepada kemampuan diri sendiri, berani bertanya saat menemui 

kesulitan, berani mengemukakan pendapat, dan berbicara lancar saat berada di 

hadapan orang banyak. Indikator kedua adalah bekerja sendiri memiliki kategori 

tinggi dengan persentase 75,69%. Indikator bekerja sendiri tersebut terdiri dari 

aspek melakukan tugas tanpa diperintah orang lain, menyelesaikan tugas tanpa 

bantuan orang lain, mempunyai kepuasan dengan usaha sendiri, puas dengan hasil 

yang diperoleh. Indikator ketiga adalah menghargai waktu memiliki kategori 

tinggi dengan persentase 77,42%. Indikator menghargai waktu tersebut terdiri dari 

aspek  membuat jadwal kegiatan sehari-hari, melakukan kegiatan sesuai jadwal 

yang telah dibuat, memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, 

dan tidak menunda pekerjaan.  

Indikator keempat adalah tanggung jawab memiliki kategori tinggi dengan 

persentase 76,46%. Indikator tanggung jawab tersebut terdiri dari aspek 

menyelesaikan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, berani 

mengakui kesalahan, dan berani menerima resiko atas perbuatan yang dilakukan. 

indikator kelima adalah memiliki hasrat bersaing untuk maju memiliki kategori 

tinggi dengan persentase 72,67%. Indikator memiliki hasrat bersaing untuk maju 

tersebut terdiri dari aspek rasa ingin tahu yang tinggi, menyukai hal-hal yang baru, 
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6 : Indikator berani dalam mengambil keputusan 

4.1.1.3 Kemandirian Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten 
Jepara Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Layanan Bimbingan 
Kelompok 

Perbedaan kemandirian siswa sebelum dan sesudah layanan bimbingan 

kelompok pada siswa SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten Jepara, lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.6 
Perbedaan Kemandirian Siswa Sebelum Dan Sesudah  

Layanan Bimbingan Kelompok 
 

No Kode 
Resp 

Pre Test Post Test Kenaika
n (%) Skor 

(%) Kriteria Skor 
(%) Kriteria 

1. R-01 81.25% Tinggi 88,75% Sangat Tinggi 7,50% 
2. R-05 53,44% Sedang 60,94% Sedang 7,50% 
3. R-10 66,25% Sedang 74,38% Tinggi 8,13% 
4. R-13 61,25% Sedang 78,13% Tinggi 16,88% 
5. R-14 46,88% Rendah 59,38% Sedang 12,50% 
6. R-15 76,88% Tinggi 84,06% Sangat Tinggi 7,19% 
7. R-18 66,56% Sedang 77,19% Tinggi 10,63% 
8. R-22 49,06% Rendah 58,75% Sedang 9,69% 
9. R-25 81,25% Tinggi 85,63% Sangat Tinggi 4,38% 
10
. 

R-30 
48,44% Rendah 68,75% Tinggi 20,31% 

11
. 

R-32 
59,69% Sedang 69,38% Tinggi 9,69% 

12
. 

R-33 
67,19% Sedang 78,75% Tinggi 11,56% 

Rata-rata 63,18
% Sedang 73,67% Tinggi 10,49% 

 

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat diketahui perbedaan kemandirian siswa 

sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok. Untuk lebih 

jelasnya maka dapat diuraikan sebagai berikut: 
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Sebelum memperoleh layanan bimbingan kelompok, kemandirian siswa 

berada pada kategori yang berbeda-beda. Diketahui dari hasil perhitungan pre test 

yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa tiga siswa termasuk dalam kategori 

rendah, enam siswa dalam kategori sedang, tiga siswa termasuk kategori tinggi. 

Secara keseluruhan skor persentase rata-rata karakter mandiri siswa sebelum 

mendapat layanan bimbingan kelompok adalah 63,18% termasuk dalam kategori 

sedang. kemandirian dalam kategori sedang tersebut didapatkan dari jumlah skor 

6 indikator (dalam persentase) tiap responden, yaitu indikator percaya diri, bekerja 

sendiri, menghargai waktu, tanggung jawab, memiliki hasrat bersaing untuk maju, 

dan berani dalam mengambil keputusan dibagi dengan jumlah responden. 

Sedangkan berdasarkan data hasil penelitian terhadap kemandirian siswa  

setelah memperoleh layanan bimbingan kelompok, secara keseluruhan mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari peningkatan persentase skor rata-rata 

yang diperoleh, dimana tiga siswa termasuk dalam kategori sedang, 6 siswa 

termasuk kategori tinggi dan tiga siswa termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Keseluruhan skor persentase rata-rata kemandirian siswa sesudah mendapat 

layanan bimbingan kelompok adalah 73,67% termasuk dalam kategori tinggi. 

kemandirian dalam kategori tinggi tersebut didapatkan dari jumlah skor 6 

indikator (dalam persentase) tiap responden yang mengalami peningkatan, yaitu 

indikator percaya diri, bekerja sendiri, menghargai waktu, tanggung jawab, 

memiliki hasrat bersaing untuk maju, dan berani dalam mengambil keputusan 

dibagi dengan jumlah responden. Adapun hasil kemandirian siswa sebelum dan 
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Tabel 4.7 
Perbedaan Kemandirian Siswa Sebelum Dan Sesudah  

Bimbingan Kelompok Pada Tiap Indikator 
 

No Indikator Pre Test Post Test Kenaikan 
(%) Skor 

(%) Kriteria Skor 
(%) 

Kriteri
a 

1. Percaya diri 60,71 Sedang 75,71 Tinggi 15,00 
2. Bekerja sendiri 64,17 Sedang 75,69 Tinggi 11,53 
3. Menghargai waktu 66,97 Sedang 77,42 Tinggi 10,45 
4. Tanggung jawab 65,63 Sedang 76,46 Tinggi 10,83 

5. Memiliki hasrat 
bersaing untuk maju 60,50 Sedang 73,67 Tinggi 12,17 

6. Berani dalam 
mengambil keputusan 61,85 Sedang 72,67 Tinggi 11,11 

Rata-rata 63,30 Sedang 75,15 Tinggi 11,85 
 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan 

kemandirian siswa kelas VIIIA per indikator mengalami kenaikan. Secara 

keseluruhan dapat dilihat bahwa kemandirian siswa kelas VIIIA per indikator  

sebelum memperoleh layanan bimbingan kelompok (pre test) menunjukkan 

persentase sebesar 63,30% dan masuk dalam kategori sedang. Setelah mendapat 

layanan bimbingan kelompok (post test) kemandirian siswa kelas VIIIA 

menunjukkan persentase sebesar 75,27% dan masuk dalam kategori tinggi. 

Indikator percaya diri mengalami peningkatan sebesar 15,00%, dalam indikator 

percaya diri tersebut terdapat beberapa aspek yang mengalami peningkatan antara 

lain berani tampil di muka umum, percaya kepada kemampuan diri sendiri, berani 

bertanya saat menemui kesulitan, berani mengemukakan pendapat, dan berbicara 

lancar saat berada di hadapan orang banyak.  
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 Indikator bekerja sendiri mengalami peningkatan sebesar 11,52%, dimana 

dalam indikator bekerja sendiri terdapat beberapa aspek yang mengalami 

peningkatan antara lain melakukan tugas tanpa diperintah orang lain, 

menyelesaikan tugas tanpa bantuan orang lain, mempunyai kepuasan dengan 

usaha sendiri, puas dengan hasil yang diperoleh. Indikator menghargai waktu 

mengalami peningkatan sebesar 10,45%, dimana dalam indikator menghargai 

waktu terdapat beberapa aspek yang mengalami peningkatan antara lain membuat 

jadwal kegiatan sehari-hari, melakukan kegiatan sesuai jadwal yang telah dibuat, 

memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat, dan tidak menunda 

pekerjaan. Indikator tanggung jawab mengalami peningkatan sebesar 10,83%, 

dimana dalam indikator tanggung jawab  terdapat beberapa aspek yang 

mengalami peningkatan antara lain menyelesaikan tugas yang diberikan dengan 

penuh tanggung jawab, berani mengakui kesalahan, dan berani menerima resiko 

atas perbuatan yang dilakukan. 

Indikator memiliki hasrat bersaing untuk maju mengalami peningkatan 

sebesar 13,17%, dimana dalam indikator memiliki hasrat bersaing untuk maju 

terdapat beberapa aspek yang mengalami peningkatan antara lain rasa ingin tahu 

yang tinggi, menyukai hal-hal yang baru, mempunyai ide-ide yang murni, dan 

mempunyai kreatifitas yang tinggi. Indikator berani dalam mengambil keputusan 

mengalami peningkatan sebesar 10,83%, dimana dalam indikator berani dalam 

mengambil keputusan terdapat beberapa aspek yang mengalami peningkatan 

antara lain berani mengambil keputusan berdasarkan pada informasi yang 
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lengkap, hati-hati dalam mengambil keputusan, dan mampu menyelesaikan 

masalah sendiri.  

Dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan pada tiap-tiap indikator 

kemandirian siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten Jepara antara 

sebelum dan sesudah diberi layanan bimbingan kelompok yaitu dari tingkat rata-

rata sedang sebesar 63,30% menjadi tingkat rata-rata tinggi sebesar 75,27%.  

4.1.1.4 Layanan Bimbingan Kelompok Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan 
Kemandirian Siswa Kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten 
Jepara 

 
Analisis data yang digunakan untuk mengetahui apakah layanan 

bimbingan kelompok dapat meningkatkan kemandirian siswa adalah dengan 

analisis statistik non parametrik yaitu Uji Wilcoxon.  

Tabel 4.8 
Tabel Penolong untuk Uji Wilcoxon 

 

Siswa XA1 XB2 
Beda Tanda jenjang 

XB2-XA1 Jenjang + - 

R-01 260 283 +23 3 3 0,0 
R-25 257 274 +17 1,5 1,5 0,0 
R-15 246 263 +17 1,5 1,5 0,0 
R-32 190 215 +25 5 5 0,0 
R-10 212 238 +26 6 6 0,0 
R-13 196 227 +31 10 10 0,0 
R-18 213 243 +30 9 9 0,0 
R-33 215 242 +27 7,5 7,5 0,0 
R-05 171 195 +24 4 4 0,0 
R-22 157 184 +27 7,5 7,5 0,0 
R-30 155 192 +37 11,5 11,5 0,0 
R-14 149 186 +37 11,5 11,5 0,0 

Jumlah 78 0 
Sumber: data yang diolah 

Keterangan : 

XA1  : Skor hasil pre-test 
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XA2  : Skor hasil post-test 

XB2-XA1 :  Nilai Post test-Nilai Pre Test 

Jenjang : dicari berdasarkan no urut XB2-XA1 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan analisis uji wilcoxon dengan 

menggunakan taraf kesalahan 5% diperoleh Zhitung = 78 dan Ztabel = 14 sehingga 

diperoleh Zhitung > Ztabel. Dengan demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kemandirian siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 

Kembang Kabupaten Jepara meningkat setelah memperoleh layanan bimbingan 

kelompok.  

 

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Kualitatif 

Hasil  analisis deskriptif kualitatif memaparkan hasil pengamatan selama 

proses bimbingan kelompok dari pertemuan pertama sampai pertemuan 

kedelapan. Kemudian untuk evaluasi akhir dari pemberian layanan bimbingan 

kelompok, para anggota kelompok diberikan lembar penilaian segera (laiseg) 

setiap selesai pertemuan, yang di dalamnya berisi tentang pemahaman, perasaan 

dan rencana apa yang akan dilakukan berkaitan dengan materi yang baru saja 

disampaikan oleh pemimpin kelompok. Berikut ini hasil pengamatan selama 

proses pelaksanaan bimbingan kelompok selama delapan kali pertemuan, yaitu:  

4.1.2.1 Pertemuan Pertama 

Pada pertemuan pertama ini topik yang dibahas adalah konsep dan urgensi 

karakter mandiri. Suasana yang tercipta pada pertemuan pertama belum 

sepenuhnya menyenangkan karena hanya 4 orang anggota kelompok yang aktif.  
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Dari 12 anggota bimbingan kelompok diantaranya masih ada delapan 

anggota yang belum aktif dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok Dari 

beberapa indikator karakter mandiri, empat anggota kelompok sudah 

menunjukkan indikator percaya diri karena mereka berani mengemukakan 

pendapatnya di dalam kelompok. Anggota kelompok yang karakter mandirinya 

sudah nampak baik yaitu R-1 karena Ia berani mengemukakan pendapat, 

menghargai waktu karena saat diminta berpendapat langsung mengemukakan 

pendapatnya, dan mengeluarkan pendapat berdasarkan pemikirannya sendiri. 

Sedangkan untuk indikator yang lain, seperti tanggung jawab, pada pertemuan 

pertama ini hanya ditunjukkan oleh R-25, memiliki hasrat untuk maju ditunjukkan 

oleh R-18 dan R R-15 karena mereka terlihat tertarik dengan kegiatan yang 

dilakukan. Sedangkan untuk indikator yang lain belum ditunjukkan oleh masing-

masing anggota kelompok. Pembahasan topik ini berjalan lancar dan tujuan dari 

pelaksanaan bimbingan kelompok dapat tercapai karena diakhir pembahasan 

anggota kelompok dapat memberikan contoh siswa yang memiliki karakter 

mandiri di dalam kehidupannya. (Penjelasan ini bersumber dari matrik 

pengamatan siswa selama kegiatan bimbingan kelompok, halaman 225). 

4.1.2.2 Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan yang kedua ini topik yang dikembangkan adalah cara 

menumbuhkan karakter mandiri. Pada pertemuan kedua ini belum ada kemajuan 

yang signifikan, anggota kelompok masih banyak yang diam, akan tetapi lebih 

baik daripada pertemuan pertama. Pencapaian indikator-indikator karakter 

mandiri siswa juga masih rendah, lima dari dua belas anggota kelompok hanya 
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menunjukkan indikator percaya diri. Namun ada peningkatan pada indikator 

menghargai waktu yang mulai ditunjukkan oleh R-4 dan R-25 yang ditandai 

dengan dengan cepat menjawab pertanyaan anggota kelompok tanpa harus 

menunggu ditunjuk.  Peningkatan indikator bertanggung jawab ditunjukkan oleh 

R-1 dan R-6 karena mereka terlihat berani mempertanggungjawabkan setiap 

perkataan yang diucapkan terbukti sangat hati-hati dengan ucapan yang 

dikeluarkan. Tujuan dalam kegiatan bimbingan kelompok yang kedua ini dapat 

tercapai karena saat di akhir kegiatan pemimpin kelompok bertanya tentang cara 

menumbuhkan karakter mandiri salah satu anggota kelompok dapat menjelaskan, 

dan saat anggota kelompok ditanya sebagai pelajar apa yang dapat dilakukan agar 

dapat memiliki karakter mandiri dan anggota kelomok berpendapat belajar tanpa 

disuruh orang lain, mengerjakan tugas tanpa menyontek teman, mengerjakan PR 

tanpa mengandalkan bantuan teman, dan tidak menyontek saat ulangan. 

Pada tahap pertemuan kali ini, dinamika kelompok mulai muncul, R-1, R-

13, R-18, dan R-25 tetap aktif memberikan tanggapan dan ide-ide dalam kegiatan 

bimbingan kelompok. Selain dari keempat responden tersebut, R-15 mulai aktif 

mengemukakan pendapatnya tanpa ditunjuk. Sedangkan peserta lain masih 

cenderung malu dalam menyampaikan ide serta gagasannya dan masih sebatas 

menyimak, tetapi mereka kalau ditunjuk untuk dimintai pendapat mau 

mengemukakan pendapatnya.  Pembahasan topik ini dapat berjalan lancar sampai 

diakhir kegiatan. (Penjelasan ini bersumber dari matrik pengamatan siswa selama 

kegiatan bimbingan kelompok, halaman 225). 
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4.1.2.3 Pertemuan Ketiga 

Pada tahap pertemuan kali ini, dinamika kelompok sudah telihat terbukti 

anggota kelompok mulai nyaman, dapat berinteraksi dalam kelompok. Topik yang 

dikembangkan pada pertemuan ketiga ini adalah membangun percaya diri. R-1, R-

13, R-18, R-25, R-15 tetap aktif menyumbangkan tanggapan dan ide-ide dalam 

kegiatan bimbingan kelompok. Pada pertemuan ini, R-30 dan R-33 juga mulai 

berani mengemukakan pendapatnya. Sedangkan peserta lain masih cenderung 

malu dan ragu-ragu dalam menyampaikan ide serta gagasannya terkait topik yang 

dibahas. Tetapi mereka tetap mau mengemukakan pendapatnya saat ditunjuk oleh 

pemimpin kelompok. Hal ini dimaksudkan agar dapat memancing anggota 

kelompok yang belum aktif dapat belajar mengemukakan pendapatnya. 

Pembahasan topik ini berjalan lancar sampai diakhir kegiatan. 

Kegiatan pada pertemuan ketiga sangat menarik, karena dalam pertemuan 

ini anggota kelompok sangat memperhatikan materi yang disampaikan oleh 

pemimpin kelompok dan anggota kelompok juga sudah mulai aktif. Pada 

indikator-indikator karakter mandiri juga mengalami peningkatan, seperti 

indikator percaya diri, menghargai waktu dan tanggung jawab sudah mulai 

ditunjukkan oleh para anggota kelompok seperti R-30 dan R-33. Pada pertemuan 

ini, indikator bekerja sendiri juga ditunjukkan oleh R13, R-15, R-18, dan R-25. 

(Penjelasan ini bersumber dari matrik pengamatan siswa selama kegiatan 

bimbingan kelompok, halaman 225). 
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4.1.2.4 Pertemuan Keempat 

Topik yang dikembangkan dalam kegiatan yang keempat ini adalah 

menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Pada tahap pertemuan kali ini, dinamika 

kelompok sangat tampak terbukti anggota kelompok dapat berinteraksi dalam 

kelompok, santai, nyaman. R-30 dan R-32, R-33  sudah mulai mengemukakan 

pendapatnya sendiri tanpa harus ditunjuk oleh pemimpin kelompok. Sedangkan 

peserta lain masih cenderung malu dalam menyampaikan ide serta gagasannya 

terkait topik yang dibahas. Tetapi mereka tetap mau mengemukakan pendapatnya 

saat ditunjuk oleh pemimpin kelompok. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

memancing anggota kelompok yang belum aktif tersebut dapat belajar 

mengemukakan pendapatnya.  

Pada pertemuan keempat ini sudah mulai terlihat peningkatan pada 

masing-masing indikator karakter mandiri terutama indikator tanggung jawab 

percaya diri hampir semua anggota kelompok menunjukkan sikap percaya diri 

terutama percaya diri saat berbicara dalam kelompok, kecuali R-2, R-3, R-5, dan 

R-8 yang masih malu-malu saat mengemukakan pendapatnya dan ikut pendapat 

anggota kelompok yang lain. R-1 dan R-9 pada pertemuan ini sudah menunjukkan 

indikator mampu mengambil keputusan. Pembahasan topik ini berjalan lancar 

sampai diakhir kegiatan. (Penjelasan ini bersumber dari matrik pengamatan siswa 

selama kegiatan bimbingan kelompok, halaman 225). 

4.1.2.5 Pertemuan Kelima 

Pada pertemuan kelima ini, topik yang dibahas adalah menghargai waktu. 

Menurut R-1 mneghargai waktu adalah tidak menyai-nyiakan waktu. Disamping 
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itu R-25 juga berpendapat bahwa kalo kita menghargai waktu maka kita akan 

mendapat manfaat waktu tidak akan terbuang secara sia-sia. Interaksi anggota 

kelompok pada pertemuan kelima berlangsung lebih dinamis dibandingkan pada 

pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini dapat dikatakan dinamika 

kelompok berhasil dicapai karena masing-masing anggota kelompok sudah 

merasa akrab satu sama lain. Di samping itu, pencapaian indikatornya sebagian 

besar mengalami peningkatan. R-1, R-15, R-25, R-13, R-18, R-30, R-33 dan R-32 

sangat aktif mengemukakan pendapat. Pada pertemuan ini juga R-10 mulai berani 

mengemukakan pendapat atas kemauan sendiri. R-10 pada pertemuan ini juga 

menunjukkan indikator menghargai waktu dan tanggung jawab. Sedangkan tiga 

orang peserta lain mau mengemukakan pendapat saat ditunjuk dan mereka dapat 

mengemukakan pendapatnya. Pembahasan topik ini berjalan lancar sampai diakhir 

kegiatan. (Penjelasan ini bersumber dari matrik pengamatan siswa selama 

kegiatan bimbingan kelompok, halaman 225). 

4.1.2.6 Pertemuan Keenam 

Pada pertemuan ini topik yang dibahas adalah cara memanfaatkan waktu 

luang. Para anggota kelompok terlihat ketertarikannya mengikuti bimbingan 

kelompok ini karena materi yang diberikan pemimpin kelompok sangat menarik 

perhatian anggota kelompok, seperti yang dtunjukkan oleh R-1 dan R-6 dalam 

mengemukakan pendapatnya hanya mengetahui bahwa waktu luang adalah waktu 

yang tidak ada kegiatan yang dilakukan atau waktu untuk bersantai-santai. R-22 

juga menemukakan pendapatnya waktu luang merupakan waktu untu bersantai-

santai. Pada tahap pertemuan kali ini, dinamika kelompok sangat tampak. R-1, R-



 
 

 
 

92

15, R-25, R-13, R-18, R-30, R-33 dan R-32, R-10 terlihat aktif mengemukakan 

pendapat dan mereka saling bertukar pengalaman. R-22 juga sudah terlihat aktif 

dalam berpendapat, sedangkan R-14 dan R-5 mereka sudah mau mengemukakan 

pendapatnya.  

Pemimpin kelompok bertanya kepada anggota kelompok apa manfaat 

yang di dapatkan setelah kita dapat mengisi waktu luang. R-18 mengemukakan 

pendapatnya bahwa kalau kita mengisi waktu luang maka waktu tidak akan 

terbuang sia-sia. Kemudian R-30 mengemukakan pendapatnya kalau kita mengisi 

waktu luang bermanfaat untuk menenangkan pekiran. Pembahasan topik ini 

berjalan lancar sampai diakhir kegiatan. Pada pertemuan ini R-8 menunjukkan 

indikator menghargai waktu dan indikator bekerja sendiri.R-5 dan R-14 pada 

pertemuan ini sudah menunjukkan indikator percaya diri dan menghargai waktu. 

(Penjelasan ini bersumber dari matrik pengamatan siswa selama kegiatan 

bimbingan kelompok, halaman 225). 

4.1.2.7 Pertemuan Ketujuh 

Topik yang dibahas dalam pertemuan kedelapan adalah bertindak kreatif 

dan inisiatif. Pada tahap pertemuan kali ini, dinamika kelompok terlihat sangat 

mantap dan semua anggota sudah berpartisipasi. Pada pertemuan ini semua 

anggota kelompok terlihat sangat aktif dan sangat merespon terhadap topik yang 

dibahas. Masing-masing anggota kelompok sudah berani mengemukakan apa 

yang menjadi ide dan pendapatnya terhadap topik yang dibahas. Begitu juga R-14 

dan R-5 juga sudah terlihat aktif mengemukakan  pendapatnya. Saat pemimpin 

kelompok bertanya kepada anggota kelompok tentang pengertian kreatif dan 
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inisiatif, anggota kelompok langsung mengemukakan pendapatnya, seperti 

pendapat yang dikemukakan R-14 kreatif merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh orang yang suka membuat barang unik sedangkan inisiatif adalah 

berkreatifitas. Hal ini terbukti bahwa R-14 sudah berani mengemukakan 

pendapatnya. R-5 juga memberikan pendapatnya kreatif merupakan menciptakan 

hal yang baru. Kemudian pemimpin kelompok menyimpulkan bahawa kreatif 

merupakan merupakan daya cipta atau kemampuan untuk mencipta. Anak yang 

kreatif adalah anak yang dapat mengembangkan kemampuan berfikirnya dengan 

baik. Inisiatif adalah mengembangkan dan memberdayakan kreatifitas daya fikir 

untuk merencanakan ide baru.  

Pembahasan topik tentang bertindak kreatif dan inisiatif  dibahas dengan 

tuntas sampai dengan ciri-ciri orang kreatif dan inisiatif, sehingga anggota 

kelompok dapat memahami dan mengaplikasikan apa yang didapatkan dalam 

bimbingan kelompok dalam kehidupannya sehari-hari. Pencapaian masing-masing 

indikator juga mengalami peningkatan. (Penjelasan ini bersumber dari matrik 

pengamatan siswa selama kegiatan bimbingan kelompok, halaman 225). 

4.1.2.8 Pertemuan Kedelapan 

Pada pertemuan kedelapan ini semua anggota kelompok yang terdiri dari 

12 siswa berpartisipasi aktif, dari mulai ada yang bertanya, menjawab, 

mengungkapkan pendapatnya. Materi yang dibahas dalam pertemuan ini adalah 

cara mengambil suatu keputusan. Masing-masing anggota kelompok 

mengemukakan pendapatnya tentang materi yang di bahas. R-1 berpendapat 

keputusan merupakan dimana kita memutuskan tentang sesuatu hal. R-33 
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berpendapat keputusan merupakan tindakan memutuskan sesuatu. R-32 

berpendapat keputusan menentukan hal yang benar dan salah, R-25 berpendapat 

keputusan adalah memutuskan keputusan yang baik. Pada sub topik kedua tentang 

cara mengambil keputusan masing-masing anggota kelompok mengemukakan apa 

yang menjadi ide dan pendapatnya terhadap sub topik yang dibahas. Hal ini 

menunjukkan bahwa indikator-indikator karakter mandiri telah dapat dicapai 

seluruh anggota kelompok, dimana anggota kelompok saling bertukar pikiran dan 

pendapat sehingga dapat tercipta dinamika kelompok. Pembahasan topik ini 

berjalan lancar sampai diakhir kegiatan. (Penjelasan ini bersumber dari matrik 

pengamatan siswa selama kegiatan bimbingan kelompok, halaman 225). 

Tabel 4.9 
Kondisi Kemandirian Sebelum dan Sesudah Dilaksanakan Layanan 

Bimbingan Kelompok 
 

Kategori 
Kriteria 
Sampel 

Penelitian 
Hasil Pre test 

Kondisi Kemandirian 
Sebelum Layanan 

Bimbingan Kelompok 

Kondisi Kemandirian 
Sesudah Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Tinggi Kondisi kemandirian siswa 
pada kategori kriteria tinggi 
terdapat tiga orang siswa. 
Sebelum layanan bimbingan 
kelompok, masing-masing 
siswa tersebut memiliki hasil 
pre test dengan persentase 
81,25%, 76,88%, dan 81,25%. 
Berdasarkan pengamatan yang 
dilakukan sebelum dilakukan 
layanan bimbingan kelompok, 
ketiga siswa telah 
menunjukkan sikap yang 
percaya diri terlihat dari sikap 
yang menunjukkan berani 
berbicara mengemukakan 
pendapatnya dengan bertanya 

Sesudah dilakukan kegiatan 
bimbingan kelompok, kondisi 
kemandirian siswa mengalami 
kecenderungan perubahan 
kearah yang lebih baik. 
Terbukti dari hasil post test 
karakter mandiri siswa terjadi 
peningkatan persentase dengan 
kategori kriteria ketiga siswa 
menjadi sangat tinggi. 
Berdasarkan pengamatan yang 
dilakukan selama proses 
layanan bimbingan kelompok, 
ketiga siswa pada awal-awal 
kegiatan terlihat sangat aktif 
dan sudah berani berbicara 
mengemukakan pendapatnya 



 
 

 
 

95

kepada peneliti tentang 
kegiatan yang akan dilakukan. 
Salah satu siswa telah memiliki 
rasa tanggung jawab yang 
tinggi yang terbukti dari sikap 
saat pertama mengikuti 
kegiatan dia datang lebih awal 
dan keseriusannya akan 
mengikuti kegiatan yang 
diadakan. Ketiga siswa 
memiliki sikap antusias tinggi 
terhadap kegiatan yang akan 
dilakukan.  Disamping itu, 
ketiga siswa tersebut juga 
memunjukkan sikap yang 
canggung saat memasuki 
suasana bimbingan kelompok 
yang pertama yang terlihat dari 
mereka malu-malu berbicara 
memberikan pendapatnya.  

dibandingkan dengan anggota 
kelompok yang lainnya. Ketiga 
siswa ini juga terlihat mudah 
menyatu berinteraksi dengan 
anggota kelompoknya. Pada 
proses layanan bimbingan 
kelompok terkadang siswa 
dalam kategori ini kurang 
konsentrasi dan pada awal 
kegiatan terkadang 
memperhatikan situasi di luar 
kelompok. Pada awal 
pertemuan indikator karakter 
mandiri yang telah ditunjukkan 
adalah percaya diri, bekerja 
sendiri dan tanggung jawab 
serta dalam proses pelaksanaan 
bimbingan kelompok sampai 
yang terakhir, indikator-
indikator karakter mandiri 
mulai muncul dan mengalami 
peningkatan. 
 

Sedang  Kriteria sampel penelitian pada 
kategori sedang terdapat enam 
orang siswa. Kondisi keenam 
siswa sebelum dilaksanakan 
layanan bimbingan kelompok 
sangat bervariasi, terbukti dari 
hasil pre test yang 
menunjukkan angka berbeda-
beda pada masing-masing 
individu dan sikap mereka 
sebelum mengikuti layanan 
bimbingan kelompok. 
Indikator karakter mandiri 
siswa pada kategori sedang 
sebelum dilaksanakan layanan 
bimbingan kelompok belum 
muncul sepenuhnya tetapi ada 
dua orang siswa telah 
menunjukkan indikator percaya 
diri. Pada awal pertemuan 
mereka cenderung diam, 
berbicara sendiri dengan 
anggota lain, memperhatikan 

Kondisi kemandirian siswa 
mengalami peningkatan 
sesudah dilakukan layanan 
bimbingan kelompok. Hal 
tersebut terbukti dari adanya 
peningkatan persentase hasil 
post test dan pengamatan yang 
dilakukan selama proses 
bimbingan kelompok. Kategori 
kriteria kemandirian siswa juga 
mengalami peningkatan dari 
kategori sedang menjadi tinggi, 
tetapi ada satu siswa yang tidak 
mengalami peningkatan 
kategori. Berdasarkan 
pengamatan yang dilakukan 
selama proses layanan 
bimbingan kelompok, pada 
awal pertemuan keenam siswa 
sering memperhatikan situasi 
yang ada di luar kelompok, 
diam dan membuat suasana 
tidak kondusif tetapi dalam 
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situasi di luar kelompok dan 
ada salah satu anggota 
kelompok yang membuat 
suasana menjadi tidak 
kondusif. Diantara keenam 
orang siswa, ada dua siswa dari 
antara mereka pada awal 
pertemuan yang mulai aktif 
berpendapat dan mampu 
berinteraksi dengan suasana 
dalam kelompok.  

proses sampai pertemuan ke 
delapan siswa tersebut dapat 
merubah sikapnya dan berlahan 
setiap pertemuan mengalami 
peningkatan kearah yang lebih 
baik terutama karakter 
mandirinya. Pada siswa 
kategori kriteria sedang 
indikator-indikator karakter 
mandiri pada pertemuan 
pertama hanya muncul pada 
indikator percaya diri dan 
berlahan pada pertemuan kedua 
sampai kedelapan indikator-
indikator karakter mandiri 
mulai muncul. 
 

Rendah Kondisi kemandirian siswa 
pada kategori kriteria rendah 
terdapat tiga orang siswa. 
Masing-masing siswa tersebut 
memiliki persentase hasil pre 
test yang bervariasi. Sebelum 
pelaksanaan layanan 
bimbingan kelompok ketiga 
orang anak tersebut belum 
menunjukkan indikator 
karakter mandiri, siswa 
cenderung lebih banyak diam, 
tidak berani dan sulit untuk 
berinteraksi dalam kelompok. 
Berdasarkan hasil pengamatan 
ketiga siswa tersebut pada awal 
pertemuan terlihat cenderung 
banyak diam dan 
memperhatikan situasi di luar 
kelompok tetapi salah satu dari 
mereka sudah mulai terlihat 
serius mengikuti kegiatan 
layanan bimbingan kelompok. 
Pada awal pertemuan dua 
orang anggota kelompok 
kurang begitu serius mengikuti 
kegiatan. 

Kondisi kemandirian siswa 
pada kategori rendah setelah 
dilakukan layanan bimbingan 
kelompok cenderung 
mengalami peningkatan. Dari 
hasil post test dapat dilihat 
peningkatan persentase dan 
peningkatan kategori kriteria 
dari rendah menjadi sedang dan 
tinggi. Berdasarkan hasil 
pengamatan yang dilakukan 
indikator karakter mandiri 
mulai terlihat pada pertemuan 
ketiga, yaitu indikator percaya 
diri dan hasrat bersaing untuk 
maju, dan untuk pertemuan 
selanjutnya sampai terakhir 
berlahan indikator-indikator 
karakter mandiri mulai muncul 
pada diri siswa. Saat proses 
bimbingan kelompok, pada 
awal pertemuan ketiga anggota 
kelompok masih terlihat pasif 
dan mereka baru mulai aktif 
pada pertemuan ketiga. Pada 
awalnya anggota kelompok 
pada kategori ini bersikap diam 
dan belum berani 
mengemukakan pendapatnya 
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tetapi berlahan selama proses 
bimbingan kelompok anggota 
kelompok mulai berani 
berpendapat dan berinteraksi 
dengan suasana dalam 
kelompok dan mereka pada 
akhir proses bimbingan 
kelompok mereka semua aktif 
berpendapat.  

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan pada tujuan dan hasil penelitian, maka akan dibahas secara 

implisit tentang gambaran kemandirian siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 

Kembang Kabupaten Jepara sebelum diberi layanan bimbingan kelompok, 

gambaran kemandirian siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten 

Jepara sesudah diberi layanan bimbingan kelompok, dan perbedaan kemandirian 

siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten Jepara sebelum dan 

sesudah diberi layanan bimbingan kelompok. 

Berdasarkan perhitungan analisis deskriptif persentase, dapat diketahui 

bahwa sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok, gambaran kemandirian 

siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Kembang Kabupaten Jepara yang berjumlah 36 

siswa secara umum diperoleh skor 62,61% termasuk dalam kategori sedang 

dimana 10 siswa masuk dalam kategori tinggi, 17 siswa masuk dalam kategori 

sedang, dan 9 siswa masuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa belum memiliki kemandirian yang baik.  

Penelitian ini diberikan kepada 12 siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 

Kembang Kabupaten Jepara meskipun hasil pre test secara umum menunjukkan 

kategori sedang. Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara proportionate 



 
 

 
 

98

stratified random sampling dengan menunjuk 12 siswa yang terdiri dari 3 siswa 

dalam kategori rendah, 6 siswa dalam kategori sedang, dan 3 siswa dalam kategori 

tinggi. Berdasarkan perhitungan analisis persentase kedua belas siswa tersebut 

termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 63,18%. Pengambilan sampel 

ini dianggap lebih efektif karena untuk memenuhi homogenitas dan heterogenitas 

kelompok. Homogen karena anggota memiliki tingkat perkembangan yang relatif 

sama (umur), sedangkan heterogen yaitu anggota merupakan pribadi yang unik, 

karakteristik yang berbeda, latar belakang sosial ekonomi yang beragam dan 

pendidikan yang beragam. Kondisi kemandirian siswa sebelum diberi perlakuan 

berupa layanan bimbingan kelompok belum optimal sehingga perlu ditingkatkan. 

Siswa yang kemandirian dalam kategori rendah maupun sedang dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya percaya diri, tidak mampu bekerja 

sendiri, tidak mampu menghargai waktu, tidak mampu bertanggung jawab, tidak 

memiliki hasrat bersaing untuk maju, dan tidak berani dalam mengambil 

keputusan. 

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan tercapai yaitu meningkatkan 

kemandirian siswa, sehingga siswa yang tingkat karakter mandirinya rendah dan 

sedang diharapkan dapat dikembangkan dan meningkat menjadi tinggi bahkan 

sangat tinggi. Sedangkan siswa yang sudah memiliki kemandirian yang tinggi 

dapat dipertahankan atau ditingkatkan menjadi sangat tinggi. Dengan demikian, 

siswa dapat mengembangkan diri dan mencapai tingkat kemandirian yang lebih 

baik.   
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Peningkatan kemandirian siswa dapat terjadi karena adanya faktor stimulus 

dari dalam dan luar. Dalam hal ini, peneliti mencoba mengembangkan karakter 

mandiri siswa dengan memberikan stimulus dari luar yaitu dengan pemberian 

layanan bimbingan kelompok. Pada pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, 

dinamika kelompok memiliki peranan penting dalam mengembangkan 

kemandirian siswa, dimana anggota kelompok saling berinteraksi membahas topik 

yang diberikan oleh pemimpin kelompok, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya 

jawab untuk lebih memperdalam materi. Sehingga siswa mengetahui tujuan 

diadakannya layanan bimbingan kelompok, yakni sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemandiriannya. Sedangkan stimulus dari dalam yaitu stimulus 

yang berasal dari anggota kelompok itu sendiri untuk bisa atau mampu memiliki 

karakter mandiri. 

Gambaran kemandirian siswa berdasarkan perhitungan analisis deskriptif, 

dapat diketahui bahwa sesudah diberikan layanan bimbingan kelompok 

kemandirian siswa termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 73,67%. 

tidak ditemukan sama sekali siswa yang memiliki kemandirian dengan kategori 

rendah dan sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mendapat 

perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok selama delapan kali pertemuan 

terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 10,49%. Hal ini juga 

terlihat selama proses pengamatan bahwa siswa telah menunjukkan karakteristik 

individu yang memiliki kemandirian yang baik yaitu memiliki percaya diri, 

mampu bekerja sendiri, menghargai waktu, mampu bertanggung jawab, memiliki 

hasrat bersaing untuk maju, dan berani dalam mengambil keputusan. Dari enam 
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indikator kemandirian siswa, indikator yang masuk dalam skor peningkatan 

tertinggi adalah indikator percaya diri sebesar 15,00%. Sedangkan peningkatan 

indikator terendah setelah diberikan layanan bimbingan kelompok terdapat pada 

indikator menghargai waktu sebesar 10,45%.  

Bimbingan kelompok dalam penelitian ini merupakan upaya pemberian 

bantuan kepada siswa secara kelompok agar siswa mendapatkan informasi tentang 

cara meningkatkan kemandirian sehingga siswa mampu meningkatkan potensi 

sampai terwujudnya kemandirian dalam kehidupannya meskipun saat pencapaian 

tujuan menemui berbagai kesulitan. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ada 

empat tahap yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap 

pengakhiran. 

Menurut Prayitno (2004: 3) layanan bimbingan kelompok dapat digunakan 

untuk mengubah dan mengembangkan sikap dan perilaku yang tidak efektif 

menjadi  lebih efektif.  Melalui layanan bimbingan kelompok siswa dilatih untuk 

mampu melakukan kegiatan secara berkelompok untuk mencapai tujuan bersama. 

Bimbingan kelompok sebagai media dalam upaya membimbing individu yang 

memerlukan bantuan, dalam hal ini yaitu individu yang memerlukan bantuan 

untuk mengembangkan karakter mandiri dengan memanfaatkan dinamika 

kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Prayitno (1995: 23) bahwa dinamika 

kelompok merupakan “sinergi dari semua faktor yang ada dalam suatu kelompok, 

artinya merupakan pengerahan secara serentak semua faktor yang dapat 

digerakkan dalam kelompok itu. Jadi dalam bimbingan kelompok memanfaatkan 

suatu dinamika kelompok, hal ini agar individu dapat aktif dalam membahas topik 
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yang dikemukakan dalam bimbingan kelompok, dimana kegiatan bimbingan 

kelompok ini dapat membuat anggotanya lebih berani mengungkapkan 

pendapatnya secara bertanggungjawab dan lebih menghargai perbedaan pendapat 

antar anggota kelompok.  

Kemandirian yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda-beda. Sebagian orang 

ada yang memiliki karakter mandiri yang tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini dapat 

dipengaruhi dari berbagai faktor yang mempengaruhi tingkatan karakter mandiri 

seseorang, diantaranya dari faktor gen atau keturunan dari orang tua, pola asuh 

orang tua kepada anak, sistem kehidupan di masyarakat, sistem pendidikan di 

sekolah yang kurang mengajari anak untuk mandiri (Ali dan Asrori, 2005: 118-

119). Pada umumnya kemandirian diperoleh melalui proses kebiasaan yang telah 

dilakukan dari anak usia sedini mungkin. Sebagai seorang siswa harus memiliki 

kemandirian karena hal tersebut dapat menunjang prestasi di sekolah yang akan 

dihasilkan oleh anak tersebut dalam mencapai hidup yang sukses. Berbagai hal 

yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemandirian siswa dibahas 

pada layanan bimbingan kelompok dengan suasana akrab, terbuka, dan hangat. 

Oleh karena itu, layanan bimbingan kelompok yang diberikan berisikan materi-

materi yang berkaitan dengan cara meningkatkan kemandirian siswa. 

Dalam kegiatan bimbingan kelompok, setiap anggota kelompok mempunyai 

hak sama untuk melatih diri dalam mengemukakan pendapatnya, membahas topik 

yang berkaitan dengan upaya peningkatan kemandirian siswa dengan tuntas, 

anggota dapat saling bertukar informasi, memberi saran dan pengalaman. Dengan 

demikian, apa yang disampaikan dalam bimbingan kelompok diharapkan lebih 
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mengena mengingat bentuk komunikasi yang dijalani bersifat multi arah. 

Bimbingan kelompok dalam penelitian ini bertujuan untuk membahas topik-topik 

mengenai kemandirian. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan 

topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, 

sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif yang dapat 

mendorong pengembangan dan peningkatan kemandirian siswa dalam kehidupan 

sehari-hari baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis analisis data diperoleh perhitungan pada 

tabel uji wilcoxon, dengan jumlah Zhitung = 78 sedangkan Ztabel untuk n =12 dengan 

taraf kesalahan 5% nilainya adalah 14, sehingga diperoleh Zhitung 78 > Ztabel 14. 

Dengan demikian maka Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya kemandirian siswa 

meningkat setelah memperoleh layanan bimbingan kelompok. Terkait dengan 

uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian siswa sebelum dan 

sesudah memperoleh layanan bimbingan kelompok adalah berbeda dan 

mengalami peningkatan.  

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan sebaik mungkin, namun 

penelitian ini tetap memiliki keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Berkaitan dengan alat pengumpul data yang hanya menggunakan skala 

karakter mandiri sehingga data yang dihasilkan masih jauh dari sempurna. 
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Seharusnya disertai juga dengan hasil pengamatan dalam waktu yang lama 

sebelum dilakukan penelitian. 

2. Berkaitan dengan intensitas bertemu dengan siswa hanya pada waktu 

treatment sehingga peneliti kurang maksimal dan tidak secara kontinuitas 

dalam memantau perkembangan kemandirian siswa pada waktu proses 

belajar mengajar dan dalam kehidupannya sehari-hari.  

3. Keterbatasan yang ketiga berkaitan dengan konten. Dalam menyusun 

instrument penelitian, peneliti mengacu pada indikator orang yang 

memiliki kemandirian yang berjumlah 7 indikator tetapi hanya diadopsi 6 

indikator orang yang memiliki kemandirian yang disesuaikan dengan 

karakteristik perkembangan siswa SMP.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya meningkatkan nilai 

kemandirian siswa melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas VIIIA 

SMP Negeri 3 Kembang Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 

2012/2013 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Tingkat kemandirian siswa sebelum mendapat layanan bimbingan 

kelompok termasuk dalam kategori sedang.  

5.1.2 Tingkat kemandirian siswa sesudah mendapat layanan bimbingan 

kelompok termasuk dalam kategori tinggi (73,67%). Hal tersebut ditandai 

dengan sikap siswa yang memiliki percaya diri, mampu bekerja sendiri, 

mampu menghargai waktu, mampu bertanggung jawab, memiliki hasrat 

bersaing untuk maju, dan berani dalam mengambil keputusan.  

5.1.3 Ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kemandirian sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan bimbingan kelompok. Dari hasil uji wilcoxon 

menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak dengan demikian 

kemandirian siswa dapat ditingkatkan melalui layanan bimbingan 

kelompok.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini terbukti bahwa layanan bimbingan 

kelompok ternyata mampu meningkatkan kemandirian siswa kelas VIIIA SMP 

Negeri 3 Kembang Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Tahun 2012/2013, 

maka saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah:  

5.1.1 Guru bimbingan dan konseling hendaknya memasukkan layanan 

bimbingan kelompok sebagai salah satu program bimbingan dan konseling 

di sekolah dan memberikan layanan bimbingan kelompok kepada siswa 

karena selama ini siswa belum pernah mengikuti bimbingan kelompok.  

5.1.2 Guru bimbingan dan konseling mengkomunikasikan kepada siswa bahwa 

bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan 

konseling yang harus dilaksanakan. 
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Kisi-Kisi Skala Karakter Mandiri Siswa Sebelum Try Out 
 

Variabel Indikator Deskriptor Item Jml 
+ - 

Karakter 

mandiri 

siswa 

1. Percaya diri A. Berani tampil di muka 

umum 

B. Percaya kepada 

kemampuan diri sendiri 

C. Berani bertanya saat 

menemui kesulitan 

D. Berani mengemukakan  

pendapat 

E. Berbicara lancar saat 

berada di hadapan 

orang banyak 

1,4 

 

5,7 

 

10,12 

 

13,15 

 

17,18 

2,3 

 

6,8 

 

9,11 

 

14 

 

16 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 2. Bekerja 

sendiri 

A. Melakukan tugas tanpa 

diperintah orang lain 

B. Menyelesaikan tugas 

tanpa bantuan orang 

lain 

C. Mempunyai kepuasan 

dengan usaha sendiri 

D. Puas dengan hasil yang 

diperoleh 

20,21,

22 

23,25 

 

 

27.29 

 

31,32 

 

19 

 

24,26 

 

 

28,30 

 

33 

4 

 

4 

 

 

4 

 

3 

 3. Menghargai 

waktu 

A. Membuat jadwal 

kegiatan sehari-hari 

B. Melakukan kegiatan 

sesuai jadwal yang 

telah dibuat 

C. Memanfaatkan waktu 

luang untuk kegiatan 

yang bermanfaat 

34,37 

 

39,40 

 

 

41,42,

44 

 

35.36 

 

38 

 

 

43 

 

 

4 

 

3 

 

 

4 

 

 



 
 

 
 

D. Tidak menunda 

pekerjaan 

46,47,

48 

45 4 

 4. Tanggung 

jawab 

A. Menyelesaikan tugas 

yang diberikan dengan 

penuh tanggung jawab 

B. Berani mengakui 

kesalahan 

C. Berani menerima resiko 

atas perbuatan yang 

dilakukan 

50,52 

 

 

54,55,

56 

57,59 

49,51 

 

 

53 

 

58 

4 

 

 

4 

 

3 

 5. Memiliki 

hasrat 

bersaing 

untuk maju 

A. Rasa ingin tahu yang 

tinggi 

B. Menyukai hal-hal yang 

baru 

C. Mempunyai ide-ide 

yang murni 

D. Mempunyai kreatifitas 

yang tinggi 

60,62,

63 

65,67 

 

68,69,

71 

72,73 

61 

 

64,66 

 

70 

 

74 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 6. Berani 

dalam 

mengambil 

keputusan 

A. Berani mengambil 

keputusan dengan 

berdasarkan pada 

informasi yang lengkap 

B. Hati-hati dalam 

mengambil keputusan 

C. Mampu menyelesaikan 

masalah sendiri 

76,77,

79 

 

 

81,82,

84 

85,87 

75.78 

 

 

 

80,83 

 

86 

5 

 

 

 

5 

 

3 

                                     Jumlah 54 33 87 
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Kata Pengantar 
 

Dalam rangka penyelesaian studi, saya bermaksud untuk mengadakan 

penelitaian. Penelitian ini membutuhkan data dari Saudara selaku siswa di SMP 

Negeri 3 Kembang Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Sehubungan dengan 

hal tersebut, kami mohon Saudara untuk mengisi skala karakter mandiri ini. 

Saya harap Saudara memberikan data dengan sebenar-benarnya. Apapun data 

yang Saudara berikan semata-mata untuk keperluan penelitian dan dijamin 

kerahasiaannya. 

Atas kesediaan dan partisipasinya, saya mengucapkan terima kasih. 
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Petunjuk Pengisian Skala Karakter Mandiri 
 

Nama :                    

 L/P 

Kelas : 

TTL : 

 

Berikut ini terdapat 87 buah pernyataan. Baca dan pahami baik-baik setiap 

pernyataan. Saudara diminta untuk mengemukakan apakan pernyataan-pernyataan 

tersebut sesuai dengan diri Saudara, dengan cara member tanda silang (X) pada 

salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Adapun pilihan jawaban tersebut adalah 

sebagai berikut: 

SS : Apabila pernyataan tersebut sangat  sesuai dengan keadaan yang saudara  

rasakan. 

S : Apabila pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan yang saudara  rasakan. 

KS : Apabila pernyataan tersebut kurang  sesuai dengan keadaan saudara. 

TS : Apabila pernyataan tersebut tidak  sesuai dengan keadaan saudara. 

STS : Apabila pernyataan tersebut sangat  tidak sesuai dengan keadaan yang 

saudara  rasakan. 

Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban 

yang dianggap salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan 

diri Saudara. Isilah senua pernyataan, jangan ada yang terlewati. 

Contoh: 

No  

Pernyataan 

SS S KS TS STS 

1 Sebagai siswa saya belajar agar mendapatkan prestasi 

yang memuaskan 

 X    



 
 

 
 

 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Saat guru meminta siswa untuk maju ke depan 

kelas, saya dengan senang hati maju ke depan 

kelas. 

     

2. Saya merasa cemas saat berbicara di depan 

kelas. 

     

3. Bagi saya tampil di muka umum merupakan  

perbuatan yang menakutkan. 

     

4. Bagi saya mengikuti lomba adalah hal yang 

menyenangkan. 

     

5. Saya percaya pada diri saya kalau saya mampu 

untuk mengerjakan setiap tugas yang 

diberikan oleh guru. 

     

6. Dalam mengerjakan tugas saya lebih percaya 

dengan jawaban teman daripada jawaban saya 

sendiri. 

     

7. Saya adalah orang yang tau tentang kelebihan 

dan kekurangan saya. 

     

8. Saya merasa tidak memiliki kemampuan untuk 

menciptakan prestasi di sekolah. 

     

9. Saya tidak berani bertanya kepada guru jika 

kurang paham terhadap materi pelajaran yang 

dijelaskan. 

     

10. Saya senang karena setiap pelajaran 

berlangsung selalu diberi kesempatan oleh 

guru untuk bertanya. 

     

11. Ketika guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya, saya tidak memanfaatkan 

     



 
 

 
 

kesempatan itu. 

12. Saya bertanya kepada teman ketika ada 

kesulitan belajar. 

     

13. Saya berani mengemukakan pendapat saat 

guru memberi kesempatan siswa untuk 

berpendapat. 

     

14. Saya menjadi tidak percaya diri jika 

mempunyai pendapat yang berbeda dengan 

teman. 

     

15. Saya berani mengemukakan pendapat yang 

berbeda dengan teman saat pelajaran 

berlangsung. 

     

16. Saya grogi saat mengemukakan pendapat di 

hadapan orang banyak. 

     

17. Saya berbicara lancar ketika berbicara di 

depan kelas. 

     

18. Saat menggunakan bahasa yang baik dan jelas, 

saat saya berbicara di hadapan orang banyak. 

     

19. Saya belajar ketika disuruh oleh orang tua.      

20. Saya menyelesaikan tugas sekolah dengan 

tepat waktu. 

     

21. Ketika ada tugas, saya segera 

menyelesaikannya tanpa menunggu perintah 

orang lain. 

     

22. Di rumah saya mempelajari kembali pelajaran 

yang telah diajarkan guru. 

     

23. Apabila mendapat tugas dari sekolah, saya 

kerjakan sendiri tanpa minta bantuan orang 

lain. 

     

24. Saya tidak dapat mengatasi sendiri hambatan      



 
 

 
 

yang muncul dalam menyelesaikan tugas. 

25. Saya akan meminta bantuan kepada teman 

apabila saya benar-benar tidak mampu untuk 

menyelesaikannya. 

     

26. Saya mengandalkan teman untuk membantu 

menyelesaikan tugas saya. 

     

27. Saya merasa puas dengan hasil kerja saya.      

28. Saya lebih percaya dengan hasil kerja teman 

daripada hasil kerja saya sendiri. 

     

29. Bagi saya hasil bukan merupakan hal yang 

utama, yang terpenting adalah kemauan untuk 

berusaha. 

     

30. Saya tidak yakin dengan hasil usaha saya 

sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. 

     

31. Apapun hasil yang saya dapatkan saya merasa 

puas. 

     

32. Saya berusaha agar apa yang saya lakukan 

hasilnya memuaskan. 

     

33. Saya menjadi tidak bersemangat jika hasil 

yang saya peroleh tidak sesuai dengan yang 

saya harapkan. 

     

34. Setiap hari saya membuat jadwal kegiatan 

yang saya lakukan. 

     

35. Kegiatan yang saya lakukan tanpa 

perencanaan terlebih dahulu. 

     

36. Saya tidak senang melakukan kegiatan yang 

terjadwal. 

     

37. Kegiatan yang saya lakukan dapat berjalan 

lancar dengan membuat jadwal kegiatan 

sehari-hari. 

     



 
 

 
 

38. Saya sering tidak mematuhi jadwal kegiatan 

yang telah saya buat. 

     

39. Saya tidak akan melakukan kegiatan di luar 

jadwal yang saya buat kecuali itu sangat 

mendesak. 

     

40. Saya melakukan kegiatan setiap hari sesuai 

dengan jadwal yang saya buat. 

     

41. Saya menggunakan waktu luang untuk 

membantu orang tua. 

     

42. Saya bermain dengan teman saat saya 

mempunyai waktu luang. 

     

43. Saya sering memanfaatkan waktu luang untuk 

kegiatan yang tidak bermanfaat. 

     

44. Saat ada waktu luang, saya gunakan untuk 

mengerjakan tugas sekolah dan belajar. 

     

45. Saya suka menunda waktu untuk mengerjakan 

tugas. 

     

46. Saya merasa gelisah apabila tugas yang 

diberikan oleh guru belum saya kerjakan. 

     

47. Ketika saya mendapatkan tugas dari guru, saya 

segera  menyelesaikannya sesampainya di 

rumah. 

     

48. Saat saya mempunyai kesempatan untuk 

menyelesaikan tugas, saya segera 

menyelesaikannya. 

     

49. Saya meminta teman menyelesaikan tugas-

tugas yang diberikan kepada saya. 

     

50. Saya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.      

51. Saya berhenti mengerjakan tugas walaupun 

belum selesai. 

     



 
 

 
 

52. Saya tidak akan melakukan kegiatan lain 

sebelum tugas saya selesai. 

     

53. Dengan mengakui kesalahan saya merasa 

tidak ada beban di hati saya. 

     

54. Saya akan meminta maaf saat saya berbuat 

kesalahan kepada orang lain. 

     

55. Saat saya melakukan kesalahan, saya takut 

untuk mengakuinya. 

     

56. Bagi saya, orang yang berani mengakui 

kesalahan adalah orang yang berjiwa besar. 

     

57. Saya menerima dengan lapang dada sanksi 

yang diberikan, saat saya melakukan 

perbuatan yang salah. 

     

58. Saya takut menanggung resiko dari setiap 

perbuatan yang saya lakukan. 

     

59. Setiap perbuatan yang saya lakukan pasti ada 

resikonya. 

     

60. Saya selalu ingin tahu tentang sesuatu yang 

baru. 

     

61. Ketika saya gagal mengerjakan sesuatu atau 

tugas, saya malas untuk mencobanya lagi. 

     

62. Saya terus berusaha walaupun apa yang saya 

kerjakan menurut saya adalah hal yang sulit. 

     

63. Saya mencari informasi yang mendukung 

untuk menjawab rasa ingin tahu saya tentang 

hal yang baru 

     

64. Saya tidak suka dengan hal-hal baru yang 

penuh tantangan. 

     

65. Belajar tentang hal yang baru dapat 

menghilangkan kejenuhan. 

     



 
 

 
 

66. Keingintauan saya rendah untuk menemukan 

sesuatu yang baru setiap kali belajar.  

     

67. Saya suka menyelesaikan tugas sekolah 

dengan cara yang unik. 

     

68. Saya mempunyai ide yang cemerlang untuk 

mengatasi kesulitan saya. 

     

69. Teman-teman senang dengan ide yang saya 

utarakan. 

     

70. Saya suka meniru hasil karya orang lain.      

71. Saya senang menciptakan hasil karya 

berdasarkan ide saya sendiri. 

     

72. Saya merasa termasuk anak yang kreatif.      

73. Saya membuat ringkasan setiap kali saya 

belajar. 

     

74. Saya tidak bisa nenetapkan cara belajar yang 

efektif bagi diri saya. 

     

75. Saya tidak sanggung membuat keputusan 

untuk diri saya sendiri. 

     

76. Sebelum saya mengambil keputusan, saya 

mencari informasi yang lengkap tentang 

keputusan yang akan saya ambil. 

     

77. Saya dapat mengambil keputusan terhadap 

masalah yang saya hadapi tanpa melibatkan 

orang lain. 

     

78. Saya berani mengambil keputusan namun 

terkadang takut dengan resiko yang akan saya 

tanggung. 

     

79. Saya yakin dengan keputusan yang saya ambil 

walaupun orang lain memberikan pendapat 

berbeda. 

     



 
 

 
 

80. Dalam mengambil keputusan saya banyak 

pertimbangan. 

     

81. Saya dapat mengambil keputusan tanpa 

merasa ragu-ragu. 

     

82. Saya berfikir ulang sebelum menentukan 

keputusan yang akan saya ambil. 

     

83. Saya tidak dapat mempertimbangkan tentang 

resiko baik dan buruk dari keputusan yang 

saya ambil. 

     

84. Keputusan yang saya ambil adalah keputusan 

yang paling tepat. 

     

85. Masalah yang saya alami selalu saya 

selesaikan sendiri. 

     

86. Keberadaan teman dalam menyelesaikan 

masalah sangat  berarti bagi saya. 

     

87. Saya tidak meminta pendapat orang lain untuk 

menyelesaikan masalah saya. 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Kisi-Kisi Skala Karakter Mandiri Siswa Setelah Try Out 
 

Variabel Indikator Deskriptor Item Jml 
+ - 

Karakter 

mandiri 

siswa 

1. Percaya diri A. Berani tampil di muka 

umum 

B. Percaya kepada 

kemampuan diri sendiri 

C. Berani bertanya saat 

menemui kesulitan 

D. Berani mengemukakan  

pendapat 

E. Berbicara lancar saat 

berada di hadapan 

orang banyak 

1,4 

 

5 

 

8 

 

10,12 

 

14 

2,3 

 

6 

 

7,9 

 

11 

 

13 

4 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 2. Bekerja 

sendiri 

A. Melakukan tugas tanpa 

diperintah orang lain 

B. Menyelesaikan tugas 

tanpa bantuan orang 

lain 

C. Mempunyai kepuasan 

dengan usaha sendiri 

D. Puas dengan hasil yang 

diperoleh 

16,17,

18 

19,20 

 

 

22 

 

25 

 

15 

 

21 

 

 

23,24 

 

26 

4 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 3. Menghargai 

waktu 

A. Membuat jadwal 

kegiatan sehari-hari 

B. Melakukan kegiatan 

sesuai jadwal yang 

telah dibuat 

C. Memanfaatkan waktu 

luang untuk kegiatan 

yang bermanfaat 

27,29 

 

31 

 

 

32,34 

 

 

28 

 

30 

 

 

33 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

 



 
 

 
 

D. Tidak menunda 

pekerjaan 

36,37 35 3 

 4. Tanggung 

jawab 

A. Menyelesaikan tugas 

yang diberikan dengan 

penuh tanggung jawab 

B. Berani mengakui 

kesalahan 

C. Berani menerima resiko 

atas perbuatan yang 

dilakukan 

39,41 

 

 

42 

 

44 

38,40 

 

 

43 

 

45 

4 

 

 

2 

 

2 

 5. Memiliki 

hasrat 

bersaing 

untuk maju 

A. Rasa ingin tahu yang 

tinggi 

B. Menyukai hal-hal yang 

baru 

C. Mempunyai ide-ide 

yang murni 

D. Mempunyai kreatifitas 

yang tinggi 

47 

 

50 

 

51 

 

53,54 

46 

 

48,49 

 

52 

 

55 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 6. Berani 

dalam 

mengambil 

keputusan 

A. Berani mengambil 

keputusan berdasarkan 

pada informasi yang 

lengkap  

B. Hati-hati dalam 

mengambil keputusan 

C. Mampu menyelesaikan 

masalah sendiri 

56,57 

 

 

 

59,60 

 

62,64 

58 

 

 

 

61 

 

63 

3 

 

 

 

3 

 

3 

                                     Jumlah 36 28 64 
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Kata Pengantar 
 

Dalam rangka penyelesaian studi, saya bermaksud untuk mengadakan 

penelitaian. Penelitian ini membutuhkan data dari Saudara selaku siswa di SMP 

Negeri 3 Kembang Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara. Sehubungan dengan 

hal tersebut, kami mohon Saudara untuk mengisi skala karakter mandiri ini. 

Saya harap Saudara memberikan data dengan sebenar-benarnya. Apapun data 

yang Saudara berikan semata-mata untuk keperluan penelitian dan dijamin 

kerahasiaannya. 

Atas kesediaan dan partisipasinya, saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

    Peneliti 

 

 

    Priskila Hesti Anomsari 

    1301408051  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Petunjuk Pengisian Skala Karakter Mandiri 
 

Nama :                    L/P 

Kelas : 

TTL : 

Berikut ini terdapat 64 buah pernyataan. Baca dan pahami baik-baik setiap 

pernyataan. Saudara diminta untuk mengemukakan apakan pernyataan-pernyataan 

tersebut sesuai dengan diri Saudara, dengan cara member tanda silang (X) pada 

salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Adapun pilihan jawaban tersebut adalah 

sebagai berikut: 

SS : Apabila pernyataan tersebut sangat  sesuai dengan keadaan yang saudara  

rasakan. 

S : Apabila pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan yang saudara  rasakan. 

KS : Apabila pernyataan tersebut kurang  sesuai dengan keadaan yang saudara  

rasakan. 

TS : Apabila pernyataan tersebut tidak  sesuai dengan keadaan yang saudara  

rasakan. 

STS : Apabila pernyataan tersebut sangat  tidak sesuai dengan keadaan yang 

saudara  rasakan. 

Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban 

yang dianggap salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan 

diri Saudara. Isilah senua pernyataan, jangan ada yang terlewati. 

Contoh: 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Sebagai siswa saya belajar agar mendapatkan prestasi 

yang memuaskan 

 X    

 

 



 
 

 
 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Saat guru meminta siswa untuk maju ke depan 

kelas, saya dengan senang hati maju ke depan 

kelas. 

     

2. Saya merasa cemas saat berbicara di depan 

kelas. 

     

3. Bagi saya tampil di muka umum merupakan  

perbuatan yang menakutkan. 

     

4. Bagi saya mengikuti lomba adalah hal yang 

menyenangkan. 

     

5. Saya percaya pada diri saya kalau saya mampu 

untuk mengerjakan setiap tugas yang 

diberikan oleh guru. 

     

6. Dalam mengerjakan tugas saya lebih percaya 

dengan jawaban teman daripada jawaban saya 

sendiri. 

     

7. Saya tidak berani bertanya kepada guru jika 

kurang paham terhadap materi pelajaran yang 

dijelaskan. 

     

8. Saya senang karena setiap pelajaran 

berlangsung selalu diberi kesempatan oleh 

guru untuk bertanya. 

     

9. Ketika guru memberikan kesempatan siswa 

untuk bertanya, saya tidak memanfaatkan 

kesempatan itu. 

     

10. Saya berani mengemukakan pendapat saat 

guru memberi kesempatan siswa untuk 

berpendapat. 

     

11. Saya menjadi tidak percaya diri jika 

mempunyai pendapat yang berbeda dengan 

     



 
 

 
 

teman. 

12. Saya berani mengemukakan pendapat yang 

berbeda dengan teman saat pelajaran 

berlangsung. 

     

13. Saya grogi saat mengemukakan pendapat di 

hadapan orang banyak. 

     

14. Saat menggunakan bahasa yang baik dan jelas, 

saat saya berbicara di hadapan orang banyak. 

     

15. Saya belajar ketika disuruh oleh orang tua.      

16. Saya menyelesaikan tugas sekolah dengan 

tepat waktu. 

     

17. Ketika ada tugas, saya segera 

menyelesaikannya tanpa menunggu perintah 

orang lain. 

     

18. Di rumah saya mempelajari kembali pelajaran 

yang telah diajarkan guru. 

     

19. Apabila mendapat tugas dari sekolah, saya 

kerjakan sendiri tanpa minta bantuan orang 

lain. 

     

20. Saya akan meminta bantuan kepada teman 

apabila saya benar-benar tidak mampu untuk 

menyelesaikannya. 

     

21. Saya mengandalkan teman untuk membantu 

menyelesaikan tugas saya. 

     

22. Saya merasa puas dengan hasil kerja saya.      

23. Saya lebih percaya dengan hasil kerja teman 

daripada hasil kerja saya sendiri. 

     

24. Saya tidak yakin dengan hasil usaha saya 

sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. 

     

25. Saya berusaha agar apa yang saya lakukan      



 
 

 
 

hasilnya memuaskan. 

26. Saya menjadi tidak bersemangat jika hasil 

yang saya peroleh tidak sesuai dengan yang 

saya harapkan. 

     

27. Setiap hari saya membuat jadwal kegiatan 

yang saya lakukan. 

     

28. Saya tidak senang melakukan kegiatan yang 

terjadwal. 

     

29. Kegiatan yang saya lakukan dapat berjalan 

lancar dengan membuat jadwal kegiatan 

sehari-hari. 

     

30. Saya sering tidak mematuhi jadwal kegiatan 

yang telah saya buat. 

     

31. Saya melakukan kegiatan setiap hari sesuai 

dengan jadwal yang saya buat. 

     

32. Saya menggunakan waktu luang untuk 

membantu orang tua. 

     

33. Saya sering memanfaatkan waktu luang untuk 

kegiatan yang tidak bermanfaat. 

     

34. Saat ada waktu luang, saya gunakan untuk 

mengerjakan tugas sekolah dan belajar. 

     

35. Saya suka menunda waktu untuk mengerjakan 

tugas. 

     

36. Ketika saya mendapatkan tugas dari guru, saya 

segera  menyelesaikannya sesampainya di 

rumah. 

     

37. Saat saya mempunyai kesempatan untuk 

menyelesaikan tugas, saya segera 

menyelesaikannya. 

     

38. Saya meminta teman menyelesaikan tugas-      



 
 

 
 

tugas yang diberikan kepada saya. 

39. Saya menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.      

40. Saya berhenti mengerjakan tugas walaupun 

belum selesai. 

     

41. Saya tidak akan melakukan kegiatan lain 

sebelum tugas saya selesai. 

     

42. Saya akan meminta maaf saat saya berbuat 

kesalahan kepada orang lain. 

     

43. Saat saya melakukan kesalahan, saya takut 

untuk mengakuinya. 

     

44. Saya menerima dengan lapang dada sanksi 

yang diberikan, saat saya melakukan 

perbuatan yang salah. 

     

45. Saya takut menanggung resiko dari setiap 

perbuatan yang saya lakukan. 

     

46. Ketika saya gagal mengerjakan sesuatu atau 

tugas, saya malas untuk mencobanya lagi. 

     

47. Saya terus berusaha walaupun apa yang saya 

kerjakan menurut saya adalah hal yang sulit. 

     

48. Saya tidak suka dengan hal-hal baru yang 

penuh tantangan. 

     

49. Keingintauan saya rendah untuk menemukan 

sesuatu yang baru setiap kali belajar.  

     

50. Saya suka menyelesaikan tugas sekolah 

dengan cara yang unik. 

     

51. Saya mempunyai ide yang cemerlang untuk 

mengatasi kesulitan saya. 

     

52. Saya suka meniru hasil karya orang lain.      

53. Saya merasa termasuk anak yang kreatif.      

54. Saya membuat ringkasan setiap kali saya      



 
 

 
 

belajar. 

55. Saya tidak bisa nenetapkan cara belajar yang 

efektif bagi diri saya. 

     

56. Sebelum saya mengambil keputusan, saya 

mencari informasi yang lengkap tentang 

keputusan yang akan saya ambil. 

     

57. Saya dapat mengambil keputusan terhadap 

masalah yang saya hadapi tanpa melibatkan 

orang lain. 

     

58. Saya berani mengambil keputusan namun 

terkadang takut dengan resiko yang akan saya 

tanggung. 

     

59. Saya dapat mengambil keputusan tanpa 

merasa ragu-ragu. 

     

60. Saya berfikir ulang sebelum menentukan 

keputusan yang akan saya ambil. 

     

61. Saya tidak dapat mempertimbangkan tentang 

resiko baik dan buruk dari keputusan yang 

saya ambil. 

     

62. Masalah yang saya alami selalu saya 

selesaikan sendiri. 

     

63. Keberadaan teman dalam menyelesaikan 

masalah sangat  berarti bagi saya. 

     

64. Saya tidak meminta pendapat orang lain untuk 

menyelesaikan masalah saya. 

     

 



 
 

Hasil Validitas dan Reliabilitas Uji Coba Instrumen 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 R‐1 4 1 3 5 5 4 5 2 4 5 3 2 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 3 5
2 R‐2 5 2 4 5 5 5 5 2 4 5 5 2 5 2 5 3 2 4 5 4 5 4 4 3 5
3 R‐3 5 1 3 5 5 3 5 2 2 5 3 1 5 1 4 2 5 5 3 5 5 3 3 2 5
4 R‐4 4 1 3 5 4 4 4 3 2 5 1 4 2 2 3 1 5 4 4 2 4 3 3 1 5
5 R‐5 4 3 2 5 4 3 5 3 3 4 3 5 4 2 4 2 4 5 3 3 4 4 3 2 4
6 R‐6 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5
7 R‐7 4 3 3 4 5 4 4 4 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 5 4 3 3 2 5
8 R‐8 4 1 3 4 4 3 5 2 2 3 1 3 4 2 5 2 2 4 3 3 3 1 4 2 4
9 R‐9 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 3 3 4
10 R‐10 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 4 3 3 3 4
11 R‐11 4 3 3 4 4 5 3 3 3 5 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3
12 R‐12 4 3 4 4 5 1 5 3 2 3 2 5 3 1 2 1 4 5 4 4 5 2 3 1 5
13 R‐13 4 2 2 5 4 5 3 5 2 5 1 5 3 1 3 1 3 5 5 3 5 5 2 3 5
14 R‐14 4 3 4 4 5 3 3 2 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4
15 R‐15 4 3 5 5 4 1 4 5 4 4 3 3 5 3 4 2 3 5 4 4 5 4 3 4 4
16 R‐16 5 3 4 4 5 4 5 2 3 5 5 1 5 4 5 4 2 5 2 5 4 5 4 4 4
17 R‐17 3 4 3 4 5 5 3 5 4 4 4 4 5 3 4 3 5 4 2 4 5 4 5 3 3
18 R‐18 4 4 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 5 3 3 2 4
19 R‐19 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 2 5
20 R‐20 5 3 2 5 5 4 4 3 3 5 4 3 5 3 5 4 5 5 2 5 5 4 3 3 3
21 R‐21 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 5
22 R‐22 3 3 3 5 4 5 4 3 1 5 2 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 2 5
23 R‐23 4 3 4 4 5 5 5 3 4 5 5 3 4 4 3 2 2 5 5 4 4 4 3 3 5
24 R‐24 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4
25 R‐25 4 1 1 4 4 2 5 4 2 4 3 5 3 2 3 2 4 5 1 4 4 3 4 3 4
26 R‐26 2 1 2 3 3 2 4 1 1 3 1 4 3 1 3 1 1 4 1 3 2 1 3 2 4
27 R‐27 4 1 1 4 4 2 4 1 2 4 3 5 4 1 5 2 4 5 1 4 4 4 5 2 2
28 R‐28 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4
29 R‐29 4 1 2 4 5 3 2 5 1 3 2 5 3 2 3 1 3 3 4 3 3 3 2 1 5
30 R‐30 4 1 2 5 5 3 5 4 2 5 2 4 5 2 5 1 4 3 2 2 2 4 2 2 2
31 R‐31 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 3
32 R‐32 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 2
33 R‐33 5 3 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 3 3 3 2 3 5 3 3 4 4 3 4 4
34 R‐34 4 2 3 3 4 5 5 5 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 3 2 4
35 R‐35 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4
35 R‐36 5 3 5 5 4 5 2 5 5 4 4 5 5 4 5 2 3 3 3 5 5 4 3 1 4
37 R‐37 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 5
38 R‐38 5 1 4 4 4 5 4 4 5 5 5 2 4 3 4 3 5 4 5 4 5 5 4 3 4
39 R‐39 5 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 2 2 3 1 4 5 3 4 2 5
40 R‐40 4 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2

ΣX 165 100 130 171 173 147 164 144 124 171 129 146 156 113 157 99 140 170 136 152 167 143 140 101 163

ΣX2
697 292 462 749 763 597 706 576 436 751 471 582 640 367 645 289 530 744 526 606 725 549 522 283 699

ΣXY 52881 32412 42102 54766 55532 47626 52572 46329 40477 54859 42120 46114 50507 37090 50648 32542 44924 54479 43950 49179 53842 46299 45225 32492 52384

rxy 0.3846 0.417691 0.5339 0.33695 0.5346 0.5154 0.2765 0.2931 0.6609 0.4208 0.6732 ‐0.273 0.703 0.7691 0.57588 0.7369 0.25127 0.3412 0.3822 0.6925 0.594 0.59015 0.5395 0.2926 0.37938

rtabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312

Kriteria valid valid valid valid valid valid tidak tidak valid valid valid tidak valid valid valid valid tidak valid valid valid valid valid valid tidak valid

σb
2

0.4094 1.05 0.9875 0.44938 0.3694 1.4194 0.84 1.44 1.29 0.4994 1.3744 1.2275 0.79 1.1944 0.71937 1.0994 1 0.5375 1.59 0.71 0.69437 0.94437 0.8 0.6994 0.86937

V
al
id
it
as
 R
el
ia
bi
lit
as

no kode



 
 

 
 

 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
5 5 1 5 2 5 5 3 4 3 5 4 4 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5
4 4 4 5 4 5 4 4 5 1 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3
4 5 1 4 3 4 5 3 4 2 2 5 3 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 3 3 2 4 5
3 5 4 5 3 5 4 3 3 4 3 2 2 4 3 5 5 2 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4
3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 3 5 5
5 4 5 5 5 2 5 4 5 4 3 5 2 5 5 5 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 5 3 4 4 2 4 2 3 4 2 3 3 5 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 5 5
1 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 1 4 3 4 5 2 3 1 5 3 4 4 3 3 5 5
4 4 4 4 3 2 5 3 3 4 3 3 3 2 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 4
3 4 2 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4
4 4 5 4 3 4 2 3 2 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 5 5
3 5 1 5 4 5 5 2 2 2 3 3 5 1 2 5 5 3 5 4 5 4 5 5 4 2 3 5
4 5 5 5 3 3 5 3 2 1 1 4 1 5 3 4 3 1 3 1 5 3 5 3 3 1 3 5
3 4 3 5 4 4 5 3 5 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 5 3 4 2 5 5
5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4
5 3 4 4 5 2 3 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 4 5 4 1 5 5 5 4 5 4 4
3 5 3 5 3 5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5
5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5
3 5 4 5 3 5 4 2 5 3 4 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 3 4 4
4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 1 4 4 2 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4
4 5 5 5 5 5 4 1 3 2 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5
2 5 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 5
3 5 3 4 3 5 5 2 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4
3 3 2 5 2 3 4 2 1 1 2 2 1 4 1 4 5 2 2 4 3 2 2 5 3 3 2 5
4 4 2 4 2 4 3 2 3 2 1 5 2 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 3 4 3 3 4
3 4 3 4 3 5 4 4 3 2 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 5
5 4 3 4 3 4 5 1 3 5 3 2 3 3 1 5 4 2 4 3 5 3 4 1 3 3 3 4
5 5 4 5 2 5 4 2 2 4 5 4 1 5 4 5 4 1 3 2 5 3 5 5 3 2 4 4
4 4 4 4 2 3 4 1 5 2 3 4 2 5 4 3 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3
4 4 3 4 3 2 4 3 2 3 2 4 1 2 2 4 3 3 3 4 5 3 4 4 3 3 5 5
5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 4 5 2 2 2 2 5 4 3 4 4 4 5 3 3 3 5
4 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5
3 4 3 3 3 4 5 3 2 3 3 5 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 2 5
3 5 4 5 3 5 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5
4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 5 3 2 3 2 5 5 5 3 2 2 5 5 5 4 4 4 2
5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 2 5 3 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5
4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4

153 178 148 180 140 166 171 118 140 121 139 152 120 137 134 175 154 142 165 139 167 153 173 166 148 135 156 178

619 806 604 822 528 728 751 388 536 407 533 604 428 521 486 787 630 568 707 535 737 611 771 722 564 489 642 814

49127 56991 47648 57502 45450 53214 54833 38241 45378 38882 45129 48957 39096 43741 43339 56127 48818 46260 53354 45040 53217 49414 55656 53400 47647 43690 50271 56842

0.32517 0.3768 0.3252 0.2287 0.6725 0.26013 0.3925 0.5017 0.5596 0.2562 0.5847 0.5083 0.5127 0.0673 0.52126 0.4002 ‐0.1905 0.62371 0.7507 0.51337 0.01476 0.64696 0.55688 0.4398 0.60195 0.5769 0.48393 0.1455

0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312

valid valid valid tidak valid tidak valid valid valid tidak valid valid valid tidak valid valid tidak valid valid valid tidak valid valid valid valid valid valid tidak

0.84437 0.3475 1.41 0.3 0.95 0.9775 0.4994 0.9975 1.15 1.0244 1.2494 0.66 1.7 1.2944 0.9275 0.5344 0.9275 1.5975 0.6594 1.29938 0.99437 0.64437 0.56937 0.8275 0.41 0.8344 0.84 0.5475



 
 

 
 

 

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
5 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5
5 5 5 5 4 5 2 5 5 3 1 5 3 5 5 4 3 5 5 3 2 4 5 5
5 3 5 5 3 4 4 3 4 5 3 4 3 5 5 4 3 5 5 3 4 3 4 5
3 3 5 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 1 3 3
5 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 3 5 3 4 4 4 5 2 2 4 3
5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 4 5 4 5 5 1 5 5 2 5 4 3 5 5
5 2 5 4 2 4 4 4 5 3 2 4 2 4 5 3 3 5 4 3 3 2 4 4
4 3 5 4 1 4 5 2 3 5 3 5 1 5 5 3 3 5 4 2 1 2 5 4
5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 4 3 5 5
4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4
5 3 5 4 2 4 3 5 3 2 2 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3
5 3 5 5 1 5 2 4 5 3 1 5 4 2 3 3 4 5 3 3 1 1 5 2
4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 3 5 2 3 2 2 4 5 4 3 2 1 5 3
5 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4
5 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 2 3 3 4 4
5 4 5 5 3 2 4 5 5 3 4 2 1 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4
5 4 5 5 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4
4 2 5 5 2 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4
5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 1 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5
5 3 5 4 4 2 4 3 5 5 3 4 4 3 5 2 3 5 4 4 4 3 4 5
5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4
4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 3 4 5
5 3 5 5 1 5 2 5 4 2 1 5 4 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2
5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4
5 4 4 5 1 5 4 3 4 5 2 3 3 4 4 4 2 5 4 3 2 3 4 4
5 5 5 5 1 5 4 2 1 4 5 4 4 3 3 4 5 5 3 2 2 5 2 4
5 4 3 4 2 5 3 1 4 5 2 3 3 4 4 4 2 5 4 3 4 3 4 4
5 3 5 4 3 4 5 5 5 4 3 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3
5 2 5 3 2 4 4 3 4 4 3 5 3 1 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3
5 1 4 5 2 5 5 3 5 4 4 4 2 3 5 4 2 5 3 2 4 1 4 4
4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 2 4 5 1 4 3 4 2 3 3 4
4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 3 1 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4
4 5 5 4 2 5 5 4 4 5 1 5 4 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3
4 3 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 2 4 3 5 5 4 4 2 2 4 3
4 3 5 4 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 5 3 3 3 3
5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 3 5 4 4 3 4 4 2 3 3 5 2
5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 3 2 2 4 4 4
5 2 2 4 2 2 3 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 1 3
5 5 5 5 2 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 3 2 5 4
4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4

187 143 187 176 122 163 159 155 161 152 123 162 130 127 158 135 148 183 146 136 123 117 160 152

885 553 891 790 438 693 659 639 683 614 427 686 452 453 654 485 588 855 558 500 419 379 674 606

59821 46014 59776 56434 39996 51686 50787 50002 51693 48383 39762 51832 41788 40952 50922 43212 47806 58507 46985 43911 39949 37546 51506 48889

0.3733 0.3469 0.2458 0.4543 0.6782 ‐0.2153 0.1287 0.4917 0.33401 ‐0.0295 0.4038 0.2017 0.3369 0.3418 0.5254 0.1863 0.50509 0.24478 0.4624 0.46618 0.584 0.2209 0.4484 0.4281

0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312

valid valid tidak valid valid tidak tidak valid valid tidak valid tidak valid valid valid tidak valid tidak valid valid valid tidak valid valid

0.2694 1.0444 0.4194 0.39 1.6475 0.7194 0.6744 0.9594 0.87438 0.91 1.2194 0.7475 0.7375 1.2444 0.7475 0.7344 1.01 0.44437 0.6275 0.94 1.019 0.9194 0.85 0.71



 
 

 
 

 

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
5 5 2 4 5 3 2 5 4 4 362 131044
2 5 4 4 5 4 3 4 2 3 356 126736
2 5 5 3 4 3 4 5 2 2 324 104976
2 4 4 2 4 3 3 3 1 2 277 76729
2 3 4 3 5 4 3 2 1 1 306 93636
4 4 3 4 5 5 2 4 1 3 372 138384
1 4 3 2 4 3 5 3 2 4 308 94864
1 4 4 1 4 3 4 5 3 3 286 81796
2 5 5 4 5 2 5 4 1 3 317 100489
2 3 3 3 4 1 5 5 3 3 292 85264
2 4 4 2 3 2 3 2 3 3 284 80656
1 5 4 3 5 1 4 2 2 2 293 85849
2 4 4 2 5 2 5 2 1 1 293 85849
2 4 3 2 5 3 3 3 1 1 315 99225
3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 348 121104
3 5 1 4 3 4 5 4 3 4 360 129600
3 5 1 4 3 4 5 4 2 5 344 118336
2 4 3 3 4 3 3 3 2 2 306 93636
3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 386 148996
3 5 3 3 4 3 4 5 2 2 334 111556
3 4 2 4 5 3 5 3 2 3 371 137641
3 1 4 5 4 5 5 5 2 5 355 126025
2 4 4 3 3 4 2 2 2 4 323 104329
4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 376 141376
2 4 3 3 4 2 3 3 2 2 292 85264
4 4 2 4 1 3 4 4 2 1 251 63001
2 4 5 3 5 2 2 3 3 1 282 79524
3 3 4 3 4 3 3 3 3 2 323 104329
1 4 5 2 3 2 3 2 1 1 273 74529
1 4 3 2 5 2 4 3 3 2 296 87616
1 5 4 3 2 2 4 5 3 3 287 82369
2 2 3 3 4 4 3 1 3 3 281 78961
3 4 2 2 5 3 5 2 1 3 300 90000
2 4 5 3 4 2 4 3 2 3 313 97969
3 4 4 4 4 4 3 3 1 3 320 102400
3 4 2 2 5 4 4 3 2 2 324 104976
2 5 4 2 4 4 4 5 2 1 333 110889
2 5 2 2 5 4 3 3 2 2 316 99856
2 5 4 3 5 3 3 3 5 5 361 130321
3 4 4 3 4 3 4 2 2 3 302 91204

95 165 137 120 166 123 147 133 92 110 12742 4101304

259 709 513 390 722 415 575 489 256 360 k 87

30892 52783 43335 38860 53297 39898 46834 42822 29815 35994 σt
2        = 1058.4975

0.52976 0.2028 ‐0.225 0.5625 0.3528 0.5741 0.0059 0.32321 0.3708 0.611099 Σσb
2    = 73.885625

0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312

valid tidak tidak valid valid valid tidak valid valid valid

0.83438 0.7094 1.09438 0.75 0.8275 0.9194 0.8694 1.16938 1.11 1.4375

Y Y2



 
 

 
 

PROGRAM HARIAN 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

Sekolah :  SMP Negeri 3 Kembang       Bulan  :  November 2012-Januari 2013 

Kelas  :  VIIIA         Praktikan :  Priskila Hesti Anomsari 

No. Hari/Tanggal Waktu Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan 
Layanan/ 
Pendukun

g 

Materi layanan Alat Bantu Tempat Pelaksana Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Rabu, 14 

November 2012 

10.00- 

selesai 

Kelas VIIIA Himpunan 

data 

Pemberian skala 

karakter mandiri 

siswa 

Lembar skala 

karakter mandiri 

siswa dan alat tulis 

Ruang kelas 

VIIIA 

Priskila 

Hesti A 

Pre test 

2. Sabtu, 17 

November 2012 

11.45-

selesai 

R-1, R-5, R-

10, R-13, R-

14, R-15, R-

18, R-22, R-

25, R-30, R-

32, R-33 

Layanan 

bimbingan 

kelompok 

Konsep dan urgensi 

karakter mandiri 

Alat permainan 

(kertas dan bolpoin) 

Perpustakaan 

SMP Negeri 

3 Kembang 

Priskila 

Hesti A 

Pertemuan 1 

3. Rabu, 21 

November 2012 

12.40-

13.40 

R-1, R-5, R-

10, R-13, R-

14, R-15, R-

18, R-22, R-

25, R-30, R-

32, R-33 

Layanan 

bimbingan 

kelompok 

Menumbuhkan 

jiwa mandiri 

Alat permainan 

(kertas yang berisi 

tulisan dan bolpoin) 

Perpustakaan 

SMP Negeri 

3 Kembang 

Priskila 

Hesti A 

Pertemuan 2 



 
 

 
 

4. Selasa, 27 

November 2012 

11.45-

12.45 

R-1, R-5, R-

10, R-13, R-

14, R-15, R-

18, R-22, R-

25, R-30, R-

32, R-33 

Layanan 

bimbingan 

kelompok 

Menumbuhkan rasa 

percaya diri 

Alat permainan 

(tempat duduk 

masing-masing 

peserta) 

Perpustakaan 

SMP Negeri 

3 Kembang 

Priskila 

Hesti A 

Pertemuan 3 

5. Sabtu, 1 

Desember 2012 

12.40-

13.40 

R-1, R-5, R-

10, R-13, R-

14, R-15, R-

18, R-22, R-

25, R-30, R-

32, R-33 

Layanan 

bimbingan 

kelompok 

Menjadi pribadi 

yang bertanggung 

jawab 

Alat permainan 

(kertas cerita) 

Perpustakaan 

SMP Negeri 

3 Kembang 

Priskila 

Hesti A 

Pertemuan 4 

6. Sabtu, 8 

Desember 2012 

11.45-

12.45 

R-1, R-5, R-

10, R-13, R-

14, R-15, R-

18, R-22, R-

25, R-30, R-

32, R-33 

Layanan 

bimbingan 

kelompok 

Pentingnya 

menghargai waktu 

Alat 

permainan(kertas 

yang berisi nama 

keluarga satwa) 

Perpustakaan 

SMP Negeri 

3 Kembang 

Priskila 

Hesti A 

Pertemuan 5 

7. Selasa, 11 

Desember 2012 

10.30-

11.30 

R-1, R-5, R-

10, R-13, R-

14, R-15, R-

18, R-22, R-

25, R-30, R-

32, R-33 

Layanan 

bimbingan 

kelompok 

Belajar 

memanfaatkan 

waktu luang 

Alat permainan 

(kertas yang berisi 

tulisan dan bolpoin) 

Perpustakaan 

SMP Negeri 

3 Kembang 

Priskila 

Hesti A 

Pertemuan 6 

8. Sabtu, 15 

Desember 2012 

09.00-

10.00 

R-1, R-5, R-

10, R-13, R-
Layanan 

bimbingan 

Bertindak kreatif 

dan inisiatif 

- Perpustakaan 

SMP Negeri 

Priskila 

Hesti A 

Pertemuan 7 



 
 

 
 

14, R-15, R-

18, R-22, R-

25, R-30, R-

32, R-33 

kelompok 3 Kembang 

9. Kamis, 3 

Januari 2013 

09.30-

10.30 

R-1, R-5, R-

10, R-13, R-

14, R-15, R-

18, R-22, R-

25, R-30, R-

32, R-33 

Layanan 

bimbingan 

kelompok 

Cara mengambil 

suatu keputusan 

Alat permainan (bola 

tenis) 

Perpustakaan 

SMP Negeri 

3 Kembang 

Priskila 

Hesti A 

Pertemuan 8 

10. Sabtu, 5 Januari 

2013 

10.30-

11.00 

R-1, R-5, R-

10, R-13, R-

14, R-15, R-

18, R-22, R-

25, R-30, R-

32, R-33 

Himpunan 

data 

Pemberian skala 

karakter mandiri 

siswa 

Lembar skala 

karakter mandiri 

siswa dan alat tulis 

Perpustakaan 

SMP Negeri 

3 Kembang 

Priskila 

Hesti A 

Post  test 

 

 

Jepara,       November 2012 

Guru Pembimbing,        Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd        Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004       NIM. 1301408051 
 



 
 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

A. Identitas Layanan 

1. Topik    :  Konsep dan urgensi karakter mandiri 

2. Bidang Bimbingan  :  Pribadi 

3. Jenis Layanan   :  Bimbingan kelompok 

4. Fungsi Layanan  :  Pemahaman dan pengembangan 

5. Sasaran   :  12 siswa anggota bimbingan kelompok 

6. Pemberi Layanan  :  Priskila Hesti Anomsari 

7. Tempat Penyelenggaraan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

8. Waktu dan Tanggal  :  60 menit/ 17 November 2012  

B. Tujuan Layanan 

1. Standar Kompetensi  : 

Mengetahui konsep dan urgensi karakter mandiri dalam kehidupan di 

sekolah maupun kehidupan sehari-hari. 

2. Kompetensi Dasar  : 

a. Siswa dapat menjelaskan konsep dan urgensi karakter mandiri 

b. Siswa dapat mencontohkan memiliki karakter mandiri dalam 

kehidupan sehari-hari 

C. Materi/Isi   :  

1. Pengertian karakter mandiri 

2. Ciri-ciri individu yang memiliki karakter mandiri 

3. Pentingnya memiliki karakter mandiri  

D. Metode    :  Diskusi dan tanya jawab 

E. Media    :  Materi layanan, alat permainan 

F. Uraian Kegiatan 

No. Kegiatan Pemimpin Kelompok Kegiatan Anggota kelompok 

1. Tahap Pembentukan 

a. Salam pembuka 

 

a. Merespon salam pemimpin 



 
 
 

 
 

 

b. Membina hubungan baik dengan 

cara saling memperkenalkan diri 

c. Mengungkapkan pengertian, 

tujuan, asas dan tata cara 

pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

d. Mengadakan permainan untuk 

menghangatkan suasana (latar 

belakang nama saya) 

kelompok 

b. Saling memperkenalkan diri 

 

c. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

 

d. Melaksanakan permainan 

(latar belakang nama saya) 

2. Tahap Peralihan 

a. Menjelaskan kegiatan yang akan 

ditempuh 

 

b. Menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

 

a. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

b. Memberikan jawaban atas 

kesiapan untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

3. Tahap Kegiatan 

a. Mengungkapkan bahwa 

bimbingan kelompok hanya 

membahas topik umum yang 

dibutuhkan oleh para anggota, 

sehingga anggota dapat 

memahaminya 

b. Mempersilahkan anggota 

kelompok untuk membahas 

topik  yang akan dibahas yaitu 

konsep dan urgensi karakter 

mandiri 

 

a. Mendengarkan dan memahami 

penjelasan pemimpin 

kelompok 

 

 

 

b. Anggota kelompok 

memberikan pendapat, 

pertanyaan, maupun jawaban 

tentang topik yang dibahas 

yaitu tentang konsep dan 

urgensi karakter mandiri 



 
 
 

 
 

4. Tahap Pengakhiran 

a. Mengungkapkan hasil 

pembahasan dan 

menyimpulkannya 

b. Pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk 

memberikan kesan dan pesan 

terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

c. Mengemukan pertemuan 

selanjutnya 

d. Salam penutup 

 

a. Memperhatikan kesimpulan 

yang disampaikan pemimpin 

kelompok 

b. Masing-masing anggota 

kelompok memberikan kesan 

pesan 

 

 

c. Membahas dan menentukan 

kegiatan selanjutnya 

d. Menjawab salam 

G. Evaluasi 

1. Penilaian Proses  : penilaian selama proses berlangsung, 

dengan melihat keaktifan dan partisipasi anggota dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok 

2. Penilaian Segera  : siswa mengungkapkan mengenai 

pemahaman, perasaan serta kegiatan yang akan dilakukan setelah 

mengikuti layanan 

H. Rencana Tindak lanjut 

Tindak lanjut dapat dilakukan apabila siswa belum merasa cukup dengan 

hasil yang telah dicapai, hal ini dapat dilakukan pada layanan bimbingan 

kelompok berikutnya. 

Jepara,       November 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

A. Identitas Layanan 

1.  Topik    :  Menumbuhkan Karakter Mandiri 

2. Bidang Bimbingan  :  Pribadi 

3. Jenis Layanan   :  Bimbingan kelompok 

4. Fungsi Layanan  :  Pemahaman dan pengembangan 

5. Sasaran   :  12 siswa anggota bimbingan kelompok 

6. Pemberi Layanan  :  Priskila Hesti Anomsari 

7. Tempat Penyelenggaraan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

8. Waktu dan Tanggal  :  50 menit/ 21 November 2012  

B. Tujuan Layanan 

9. Standar Kompetensi  : 

Mengetahui cara menumbuhkan karakter mandiri dalam kehidupan di 

sekolah maupun kehidupan sehari-hari. 

10. Kompetensi Dasar  : 

a. Siswa dapat menjelaskana cara menumbuhkan karakter mandiri 

b. Siswa dapat melatih diri menerapkan cara menumbuhkan karakter 

mandiri dalam kehidupan di sekolah maupun kehidupan sehari-hari 

C. Materi/Isi   :  Cara menumbuhkan karakter mandiri 

D. Metode    :  Diskusi dan tanya jawab 

E. Media    :  Materi layanan, alat permainan 

F. Uraian Kegiatan 

No. Kegiatan Pemimpin Kelompok Kegiatan Anggota kelompok 

1. Tahap Pembentukan 

e. Salam pembuka 

 

f. Mengungkapkan pengertian, 

tujuan, asas dan tata cara 

 

e. Merespon salam pemimpin 

kelompok 

f. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 



 
 
 

 
 

pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

g. Mengadakan permainan untuk 

menghangatkan suasana 

(mencipta kata) 

pemimpin kelompok 

 

g. Melaksanakan permainan 

(mencipta kata) 

2. Tahap Peralihan 

c. Menjelaskan kegiatan yang akan 

ditempuh 

 

d. Menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

 

c. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

d. Memberikan jawaban atas 

kesiapan untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

3. Tahap Kegiatan 

c. Mengungkapkan bahwa 

bimbingan kelompok hanya 

membahas topik umum yang 

dibutuhkan oleh para anggota, 

sehingga anggota dapat 

memahaminya 

d. Mempersilahkan anggota 

kelompok untuk membahas 

topik  yang akan dibahas yaitu 

cara menumbuhkan jiwa mandiri

 

c. Mendengarkan dan memahami 

penjelasan pemimpin 

kelompok 

 

 

 

d. Anggota kelompok 

memberikan pendapat, 

pertanyaan, maupun jawaban 

tentang topik yang dibahas 

tentang cara menumbuhkan 

jiwa mandiri 

4. Tahap Pengakhiran 

e. Mengungkapkan hasil 

pembahasan dan 

menyimpulkannya 

f. Pemimpin kelompok meminta 

 

e. Memperhatikan kesimpulan 

yang disampaikan pemimpin 

kelompok 

f. Masing-masing anggota 



 
 
 

 
 

anggota kelompok untuk 

memberikan kesan dan pesan 

terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

g. Mengemukan pertemuan 

selanjutnya 

h. Salam penutup 

kelompok memberikan kesan 

pesan 

 

 

g. Membahas dan menentukan 

kegiatan selanjutnya 

h. Menjawab salam 

G. Evaluasi 

3. Penilaian Proses  : penilaian selama proses berlangsung, 

dengan melihat keaktifan dan partisipasi anggota dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok 

4. Penilaian Segera (laiseg) : siswa mengungkapkan mengenai 

pemahaman, perasaan serta kegiatan yang akan dilakukan setelah 

mengikuti layanan 

H. Rencana Tindak lanjut 

Tindak lanjut dapat dilakukan apabila siswa belum merasa cukup dengan 

hasil yang telah dicapai, hal ini dapat dilakukan pada layanan bimbingan 

kelompok berikutnya. 

 

Jepara,       November 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

A. Identitas Layanan 

1. Topik    :  Membangun percaya diri 

2. Bidang Bimbingan  :  Pribadi dan sosial 

3. Jenis Layanan   :  Bimbingan kelompok 

4. Fungsi Layanan  :  Pemahaman dan pengembangan 

5. Sasaran   :  12 siswa anggota bimbingan kelompok 

6. Pemberi Layanan  :  Priskila Hesti Anomsari 

7. Tempat Penyelenggaraan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

8. Waktu dan Tanggal  :  50 menit/ 27 November 2012  

B. Tujuan Layanan 

9. Standar Kompetensi  : 

Mengetahui cara membangun rasa percaya diri dalam kehidupan di 

sekolah maupun kehidupan sehari-hari. 

10. Kompetensi Dasar  : 

a. Siswa dapat menjelaskan cara membangun percaya diri 

b. Siswa dapat mencontohkan penerapan kepercayaan diri di sekolah dan 

kehidupan sehari-hari 

c. Siswa dapat membangun kepercayaan diri di sekolah dan kehidupan 

sehari-hari 

C. Materi/Isi   :  

1. Pengertian percaya diri 

2. Pentingnya memiliki percaya diri 

3. Karakteristik individu yang memiliki percaya diri dan kurang percaya diri 

4. Langkah membangun percaya diri 

D. Metode    :  Ceramah, diskusi dan tanya jawab 

E. Media    :  Materi layanan, alat permainan 

 

 



 
 
 

 
 

F. Uraian Kegiatan 

No. Kegiatan Pemimpin Kelompok Kegiatan Anggota kelompok 

1. Tahap Pembentukan 

h. Salam pembuka 

 

i. Mengungkapkan pengertian, 

tujuan, asas dan tata cara 

pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

j. Mengadakan permainan untuk 

menghangatkan suasana (cepat 

memperoleh tempat duduk) 

 

h. Merespon salam pemimpin 

kelompok 

i. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

 

k. Melaksanakan permainan 

(cepat memperoleh tempat 

duduk) 

2. Tahap Peralihan 

e. Menjelaskan kegiatan yang akan 

ditempuh 

 

f. Menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

 

e. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

f. Memberikan jawaban atas 

kesiapan untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

3. Tahap Kegiatan 

e. Mengungkapkan bahwa 

bimbingan kelompok hanya 

membahas topik umum yang 

dibutuhkan oleh para anggota, 

sehingga anggota dapat 

memahaminya 

f. Mempersilahkan anggota 

kelompok untuk membahas 

topik  yang akan dibahas yaitu 

membangun rasa percaya diri 

 

e. Mendengarkan dan memahami 

penjelasan pemimpin 

kelompok 

 

 

 

f. Anggota kelompok 

memberikan pendapat, 

pertanyaan, maupun jawaban 

tentang topik yang dibahas 



 
 
 

 
 

yaitu membangun rasa 

percaya diri 

4. Tahap Pengakhiran 

i. Mengungkapkan hasil 

pembahasan dan 

menyimpulkannya 

j. Pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk 

memberikan kesan dan pesan 

terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

k. Mengemukan pertemuan 

selanjutnya 

l. Salam penutup 

 

i. Memperhatikan kesimpulan 

yang disampaikan pemimpin 

kelompok 

j. Masing-masing anggota 

kelompok memberikan kesan 

pesan 

 

 

k. Membahas dan menentukan 

kegiatan selanjutnya 

l. Menjawab salam 

G. Evaluasi 

5. Penilaian Proses  : penilaian selama proses berlangsung, 

dengan melihat keaktifan dan partisipasi anggota dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok 

6. Penilaian Segera (laiseg) : siswa mengungkapkan mengenai 

pemahaman, perasaan serta kegiatan yang akan dilakukan setelah 

mengikuti layanan 

H. Rencana Tindak lanjut 

Tindak lanjut dapat dilakukan apabila siswa belum merasa cukup dengan 

hasil yang telah dicapai, hal ini dapat dilakukan pada layanan bimbingan 

kelompok berikutnya. 

Jepara,       November 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 



 
 
 

 
 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

A. Identitas Layanan 

A. Topik    :  Menjadi Pribadi yang Bertanggung Jawab 

1. Bidang Bimbingan  :  Pribadi dan sosial 

2. Jenis Layanan   :  Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan  :  Pemahaman dan pengembangan 

4. Sasaran   :  12 siswa anggota bimbingan kelompok 

5. Pemberi Layanan  :  Priskila Hesti Anomsari 

6. Tempat Penyelenggaraan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

7. Waktu dan Tanggal  :  60 menit/ 1 Desember 2012  

B. Tujuan Layanan 

8. Standar Kompetensi  : 

Mengetahui tentang konsep tanggung jawab 

9. Kompetensi Dasar  : 

a. Siswa dapat menjelaskan cara menjadi pribadi yang bertanggung 

jawab 

b. Siswa dapat menerapkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan 

sehari-hari 

C. Materi/Isi   :   

1. Pengertian tanggung jawab 

2. Karakteristik orang yang bertanggung jawab 

3. Belajar bertanggung jawab 

D. Metode    :  Ceramah, diskusi dan tanya jawab 

E. Media    :  Materi layanan, alat permainan 

F. Uraian Kegiatan 

No. Kegiatan Pemimpin Kelompok Kegiatan Anggota kelompok 

1. Tahap Pembentukan 

l. Salam pembuka 

 

j. Merespon salam pemimpin 



 
 
 

 
 

 

m. Mengungkapkan pengertian, 

tujuan, asas dan tata cara 

pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

n. Mengadakan permainan untuk 

menghangatkan suasana 

(menirukan suara binatang) 

kelompok 

k. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

 

l. Melaksanakan permainan 

(menirukan suara binatang) 

2. Tahap Peralihan 

g. Menjelaskan kegiatan yang akan 

ditempuh 

 

h. Menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

 

g. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

h. Memberikan jawaban atas 

kesiapan untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

3. Tahap Kegiatan 

g. Mengungkapkan bahwa 

bimbingan kelompok hanya 

membahas topik umum yang 

dibutuhkan oleh para anggota, 

sehingga anggota dapat 

memahaminya 

h. Mempersilahkan anggota 

kelompok untuk membahas 

topik  yang akan dibahas yaitu 

menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab 

 

g. Mendengarkan dan memahami 

penjelasan pemimpin 

kelompok 

 

 

 

h. Anggota kelompok 

memberikan pendapat, 

pertanyaan, maupun jawaban 

tentang topik yang dibahas 

yaitu pribadi yang 

bertanggung jawab 

4. Tahap Pengakhiran 

m. Mengungkapkan hasil 

 

m. Memperhatikan kesimpulan 



 
 
 

 
 

pembahasan dan 

menyimpulkannya 

n. Pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk 

memberikan kesan dan pesan 

terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

o. Mengemukan pertemuan 

selanjutnya 

p. Salam penutup 

yang disampaikan pemimpin 

kelompok 

n. Masing-masing anggota 

kelompok memberikan kesan 

pesan 

 

 

o. Membahas dan menentukan 

kegiatan selanjutnya 

p. Menjawab salam 

G. Evaluasi 

7. Penilaian Proses  : penilaian selama proses berlangsung, 

dengan melihat keaktifan dan partisipasi anggota dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok 

8. Penilaian Segera (laiseg) : siswa mengungkapkan mengenai 

pemahaman, perasaan serta kegiatan yang akan dilakukan setelah 

mengikuti layanan 

H. Rencana Tindak lanjut 

Tindak lanjut dapat dilakukan apabila siswa belum merasa cukup dengan 

hasil yang telah dicapai, hal ini dapat dilakukan pada layanan bimbingan 

kelompok berikutnya. 

 

Jepara,       Desember 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

A. Identitas Layanan 

1. Topik    :  Menghargai waktu 

1. Bidang Bimbingan  :  Pribadi 

2. Jenis Layanan   :  Bimbingan kelompok 

3. Fungsi Layanan  :  Pemahaman dan pengembangan 

4. Sasaran   :  12 siswa anggota bimbingan kelompok 

5. Pemberi Layanan  :  Priskila Hesti Anomsari 

6. Tempat Penyelenggaraan :  Aula SMP Negeri 3 Kembang 

7. Waktu dan Tanggal  :  50 menit/8 Desember 2012  

B. Tujuan Layanan 

8. Standar Kompetensi  : 

Mengetahui konsep tentang menghargai waktu. 

9. Kompetensi Dasar  : 

a. Siswa dapat menjelaskan konsep menghargai waktu 

b. Siswa dapat menerapkan konsep menghargai waktu dalam kehidupan 

sehari-hari 

C. Materi/Isi   :  

11. Arti menghargai waktu 

12. Manfaat menghargai waktu 

13. Dampak tidak menghargai waktu 

14. Cara belajar menghargai waktu 

D. Metode    :  Diskusi dan tanya jawab 

E. Media    :  Materi layanan, alat permainan 

F. Uraian Kegiatan 

No. Kegiatan Pemimpin Kelompok Kegiatan Anggota kelompok 

1. Tahap Pembentukan 

o. Salam pembuka 

 

m. Merespon salam pemimpin 



 
 
 

 
 

 

p. Mengungkapkan pengertian, 

tujuan, asas dan tata cara 

pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

q. Mengadakan permainan untuk 

menghangatkan suasana 

(keluarga satwa) 

 

kelompok 

n. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

 

o. Melaksanakan permainan 

(keluarga satwa) 

2. Tahap Peralihan 

i. Menjelaskan kegiatan yang akan 

ditempuh 

 

j. Menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

 

i. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

j. Memberikan jawaban atas 

kesiapan untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

3. Tahap Kegiatan 

i. Mengungkapkan bahwa 

bimbingan kelompok hanya 

membahas topik umum yang 

dibutuhkan oleh para anggota, 

sehingga anggota dapat 

memahaminya 

j. Mempersilahkan anggota 

kelompok untuk membahas 

topik  yang akan dibahas yaitu 

pentingnya menghargai waktu 

 

i. Mendengarkan dan memahami 

penjelasan pemimpin 

kelompok 

 

 

 

j. Anggota kelompok 

memberikan pendapat, 

pertanyaan, maupun jawaban 

tentang topik yang dibahas 

yaitu pentingnya menghargai 

waktu 

4. Tahap Pengakhiran  



 
 
 

 
 

q. Mengungkapkan hasil 

pembahasan dan 

menyimpulkannya 

r. Pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk 

memberikan kesan dan pesan 

terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

s. Mengemukan pertemuan 

selanjutnya 

t. Salam penutup 

q. Memperhatikan kesimpulan 

yang disampaikan pemimpin 

kelompok 

r. Masing-masing anggota 

kelompok memberikan kesan 

pesan 

 

 

s. Membahas dan menentukan 

kegiatan selanjutnya 

t. Menjawab salam 

 

G. Evaluasi 

A. Penilaian Proses  : penilaian selama proses berlangsung, 

dengan melihat keaktifan dan partisipasi anggota dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok 

B. Penilaian Segera (laiseg) : siswa mengungkapkan mengenai 

pemahaman, perasaan serta kegiatan yang akan dilakukan setelah 

mengikuti layanan 

H. Rencana Tindak lanjut 

Tindak lanjut dapat dilakukan apabila siswa belum merasa cukup dengan 

hasil yang telah dicapai, hal ini dapat dilakukan pada layanan bimbingan 

kelompok berikutnya. 

 

Jepara,       Desember 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 
 



 
 
 

 
 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

A. Identitas Layanan 

1. Topik    :  Belajar memanfaatkan waktu luang 

2. Bidang Bimbingan  :  Pribadi 

3. Jenis Layanan   :  Bimbingan kelompok 

4. Fungsi Layanan  :  Pemahaman dan pengembangan 

5. Sasaran   :  12 siswa anggota bimbingan kelompok 

6. Pemberi Layanan  :  Priskila Hesti Anomsari 

7. Tempat Penyelenggaraan :  Aula SMP Negeri 3 Kembang 

8. Waktu dan Tanggal  :  50 menit/ 11 Desember 2012  

B. Tujuan Layanan 

9. Standar Kompetensi  : 

Mengetahui konsep cara memanfaatkan waktu luang. 

10. Kompetensi Dasar  : 

a. Siswa dapat menjelaskan cara memanfaatkan waktu luang 

b. Siswa dapat mengisi waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat 

C. Materi/Isi   :   

1. Pengertian waktu luang 

2. Manfaat mengisi waktu luang 

3. Kegiatan yang bisa dilakukan saat memiliki waktu luang 

4. Cara mengisi waktu luang 

D. Metode    :  Diskusi dan tanya jawab 

E. Media    :  Materi layanan, alat permainan 

F. Uraian Kegiatan 

No. Kegiatan Pemimpin Kelompok Kegiatan Anggota kelompok 

1. Tahap Pembentukan 

r. Salam pembuka 

 

 

p. Merespon salam pemimpin 

kelompok 



 
 
 

 
 

s. Mengungkapkan pengertian, 

tujuan, asas dan tata cara 

pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

t. Mengadakan permainan untuk 

menghangatkan suasana 

(Mencipta kata) 

q. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

 

u. Melaksanakan permainan 

(Mencipta kata) 

 

2. Tahap Peralihan 

k. Menjelaskan kegiatan yang akan 

ditempuh 

 

l. Menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

 

k. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

l. Memberikan jawaban atas 

kesiapan untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

3. Tahap Kegiatan 

k. Mengungkapkan bahwa 

bimbingan kelompok hanya 

membahas topik umum yang 

dibutuhkan oleh para anggota, 

sehingga anggota dapat 

memahaminya 

l. Mempersilahkan anggota 

kelompok untuk membahas 

topik  yang akan dibahas yaitu 

belajar memanfaatkan waktu 

luang 

 

k. Mendengarkan dan memahami 

penjelasan pemimpin 

kelompok 

 

 

 

l. Anggota kelompok 

memberikan pendapat, 

pertanyaan, maupun jawaban 

tentang topik yang dibahas 

yaitu belajar memanfaatkan 

waktu luang 

4. Tahap Pengakhiran 

u. Mengungkapkan hasil 

pembahasan dan 

 

u. Memperhatikan kesimpulan 

yang disampaikan pemimpin 



 
 
 

 
 

menyimpulkannya 

v. Pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk 

memberikan kesan dan pesan 

terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

w. Mengemukan pertemuan 

selanjutnya 

x. Salam penutup 

kelompok 

v. Masing-masing anggota 

kelompok memberikan kesan 

pesan 

 

 

w. Membahas dan menentukan 

kegiatan selanjutnya 

x. Menjawab salam 

G. Evaluasi 

1. Penilaian Proses  : penilaian selama proses berlangsung, 

dengan melihat keaktifan dan partisipasi anggota dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok 

2. Penilaian Segera (laiseg) : siswa mengungkapkan mengenai 

pemahaman, perasaan serta kegiatan yang akan dilakukan setelah 

mengikuti layanan 

3. Rencana Tindak lanjut 

Tindak lanjut dapat dilakukan apabila siswa belum merasa cukup dengan 

hasil yang telah dicapai, hal ini dapat dilakukan pada layanan bimbingan 

kelompok berikutnya. 

 

Jepara,       Desember 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

A. Identitas Layanan 

1. Topik    :  Bertindak kreatif dan inisiatif 

2. Bidang Bimbingan  :  Pribadi 

3. Jenis Layanan   :  Bimbingan kelompok 

4. Fungsi Layanan  :  Pemahaman dan pengembangan 

5. Sasaran   :  12 siswa anggota bimbingan kelompok 

6. Pemberi Layanan  :  Priskila Hesti Anomsari 

7. Tempat Penyelenggaraan :  Aula SMP Negeri 3 Kembang 

8. Waktu dan Tanggal  :  50 menit/15 Desember 2012  

B. Tujuan Layanan 

9. Standar Kompetensi  : 

Mengetahui tindakan kreatif dan inisiatif. 

10. Kompetensi Dasar  : 

a. Siswa dapat mengidentifikasi ciri orang yang kreatif dan inisiatif 

b. Siswa dapat menerapkan tindakan kreatif dan inisiatif dalam 

kehidupan sehari-hari. 

C. Materi/Isi   :  

1. Pengertian kreatif dan inisiatif 

2. Ciri orang kreatif dan inisiatif 

D. Metode    :  Diskusi dan tanya jawab 

E. Media    :  Materi layanan 

F. Uraian Kegiatan 

No. Kegiatan Pemimpin Kelompok Kegiatan Anggota kelompok 

1. Tahap Pembentukan 

v. Salam pembuka 

 

w. Mengungkapkan pengertian, 

 

r. Merespon salam pemimpin 

kelompok 

s. Mendengarkan dan 



 
 
 

 
 

tujuan, asas dan tata cara 

pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

x. Mengadakan permainan untuk 

menghangatkan suasana (Ha) 

 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

 

t. Melaksanakan permainan (Ha) 

2. Tahap Peralihan 

m. Menjelaskan kegiatan yang akan 

ditempuh 

 

n. Menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

 

m. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

n. Memberikan jawaban atas 

kesiapan untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

3. Tahap Kegiatan 

m. Mengungkapkan bahwa 

bimbingan kelompok hanya 

membahas topik umum yang 

dibutuhkan oleh para anggota, 

sehingga anggota dapat 

memahaminya 

n. Mempersilahkan anggota 

kelompok untuk membahas 

topik  yang akan dibahas yaitu 

bertindak kreatif dan inisiatif 

 

m. Mendengarkan dan memahami 

penjelasan pemimpin 

kelompok 

 

 

 

n. Anggota kelompok 

memberikan pendapat, 

pertanyaan, maupun jawaban 

tentang topik yang dibahas 

yaitu bertindak kreatif dan 

inisiatif 

4. Tahap Pengakhiran 

y. Mengungkapkan hasil 

pembahasan dan 

menyimpulkannya 

 

y. Memperhatikan kesimpulan 

yang disampaikan pemimpin 

kelompok 



 
 
 

 
 

z. Pemimpin kelompok meminta 

anggota kelompok untuk 

memberikan kesan dan pesan 

terhadap kegiatan yang telah 

dilaksanakan 

aa. Mengemukan pertemuan 

selanjutnya 

bb. Salam penutup 

z. Masing-masing anggota 

kelompok memberikan kesan 

pesan 

 

 

aa. Membahas dan menentukan 

kegiatan selanjutnya 

bb. Menjawab salam 

G. Evaluasi 

B. Penilaian Proses  : penilaian selama proses berlangsung, 

dengan melihat keaktifan dan partisipasi anggota dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok 

C. Penilaian Segera (laiseg) : siswa mengungkapkan mengenai 

pemahaman, perasaan serta kegiatan yang akan dilakukan setelah 

mengikuti layanan 

H. Rencana Tindak lanjut 

Tindak lanjut dapat dilakukan apabila siswa belum merasa cukup dengan 

hasil yang telah dicapai, hal ini dapat dilakukan pada layanan bimbingan 

kelompok berikutnya. 

 

Jepara,       Desember 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

A. Identitas Layanan 

1. Topik    :  Cara mengambil suatu keputusan 

2. Bidang Bimbingan  :  Pribadi 

3. Jenis Layanan   :  Bimbingan kelompok 

4. Fungsi Layanan  :  Pemahaman dan pengembangan 

5. Sasaran   :  12 siswa anggota bimbingan kelompok 

6. Pemberi Layanan  :  Priskila Hesti Anomsari 

7. Tempat Penyelenggaraan :  Aula SMP Negeri 3 Kembang 

8. Waktu dan Tanggal  :  60 menit/ 3 Januari 2013  

B. Tujuan Layanan 

1. Standar Kompetensi  : 

Mengetahui konsep cara mengambil keputusan yang bijaksana. 

2. Kompetensi Dasar  : 

a. Siswa dapat menjelaskan cara mengambil keputusan 

b. Siswa dapat menerapkan cara mengambil keputusan dalam kehidupan 

sehari-hari 

C. Materi/Isi   :  

1. Pengertian keputusan 

2. Tips mengambil keputusan 

D. Metode    :  Diskusi dan tanya jawab 

E. Media    :  Materi layanan, alat permainan 

F. Uraian Kegiatan 

No. Kegiatan Pemimpin Kelompok Kegiatan Anggota kelompok 

1. Tahap Pembentukan 

y. Salam pembuka 

 

z. Mengungkapkan pengertian, 

 

u. Merespon salam pemimpin 

kelompok 

v. Mendengarkan dan 



 
 
 

 
 

tujuan, asas dan tata cara 

pelaksanaan kegiatan bimbingan 

kelompok 

aa. Mengadakan permainan untuk 

menghangatkan suasana 

(berfikir cepat) 

 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

 

w. Melaksanakan permainan 

(berfikir cepat) 

2. Tahap Peralihan 

o. Menjelaskan kegiatan yang akan 

ditempuh 

 

p. Menanyakan kesiapan anggota 

kelompok untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

 

o. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

pemimpin kelompok 

p. Memberikan jawaban atas 

kesiapan untuk menjalani 

kegiatan selanjutnya 

3. Tahap Kegiatan 

o. Mengungkapkan bahwa 

bimbingan kelompok hanya 

membahas topik umum yang 

dibutuhkan oleh para anggota, 

sehingga anggota dapat 

memahaminya 

p. Mempersilahkan anggota 

kelompok untuk membahas 

topik  yang akan dibahas yaitu 

mengambil suatu keputusan 

 

o. Mendengarkan dan memahami 

penjelasan pemimpin 

kelompok 

 

 

 

p. Anggota kelompok 

memberikan pendapat, 

pertanyaan, maupun jawaban 

tentang topik yang dibahas 

yaitu mengambil suatu 

keputusan  

4. Tahap Pengakhiran 

cc. Mengungkapkan hasil 

pembahasan dan 

menyimpulkannya 

 

cc. Memperhatikan kesimpulan 

yang disampaikan pemimpin 

kelompok 



 
 
 

 
 

dd. Pemimpin kelompok 

meminta anggota kelompok 

untuk memberikan kesan dan 

pesan terhadap kegiatan yang 

telah dilaksanakan 

ee. Mengemukan pertemuan 

selanjutnya 

ff. Salam penutup 

dd. Masing-masing anggota 

kelompok memberikan kesan 

pesan 

 

 

ee. Membahas dan menentukan 

kegiatan selanjutnya 

ff. Menjawab salam 

 

G. Evaluasi 

1. Penilaian Proses  : penilaian selama proses berlangsung, 

dengan melihat keaktifan dan partisipasi anggota dalam mengikuti 

kegiatan bimbingan kelompok 

2. Penilaian Segera (laiseg) : siswa mengungkapkan mengenai 

pemahaman, perasaan serta kegiatan yang akan dilakukan setelah 

mengikuti layanan 

H. Rencana Tindak lanjut 

Tindak lanjut dapat dilakukan apabila siswa belum merasa cukup dengan 

hasil yang telah dicapai, hal ini dapat dilakukan pada layanan bimbingan 

kelompok berikutnya. 

 

Jepara,       Januari 2013 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 



 
 
 

 
 

PADA SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 3 KEMBANG KAB.JEPARA 

 
 
Jenis Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  :  Priskila Hesti Anomsari 

Hari/ Tanggal  :  Sabtu, 17 November 2012 

Waktu Pelaksanaan :  Pukul 11.50 – 12.45 WIB 

Tempat Pelaksanan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

Sasaran Layanan :  Siswa kelas VIII A 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan: 

A. Anggota Kelompok :   

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 12 siswa dengan kode 

AA, RA, ME, UN, FR, HA, NL, WF, AU, NF, SI, KF. 

B. Sifat topik  :  Topik Tugas 

C. Topik yang dibahas :  Konsep dan urgensi karakter mandiri 

D. Proses pelaksanaan 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok:  

1. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok. 

a. Memberitahukan kepada guru pembimbing bahwa peneliti akan 

menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok, dan meminta 

waktu pelaksanaan kegiatan. 

b. Menginformasikan pada siswa kelas VIIIA yang menjadi anggota 

kelompok bahwa akan dilaksanakan kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. memberikan dorongan agar mereka dapat mengikuti 

kegiatan tersebut dengan menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

kegiatan tersebut. 

c. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik.  

2. Mengkoordinasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Setelah memperoleh waktu dan tempat untuk 

menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan kelompok (jadwal 



 
 
 

 
 

kegiatan) dari guru pembimbing, maka peneliti menyiapkan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. 

3. Melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tahap-tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Tahap pembentukan 

1) Peneliti sebagai pemimpin kelompok menciptakan rapport 

dengan anggota kelompok dengan cara mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. Peneliti membuka pembicaraan 

dalam kelompok dengan topik bebas agar tumbuh suasana 

keakraban dan tidak tegang sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti mengajak 

anggota kelompok berdoa menurut keyakinannya sebelum 

kegiatan layanan bimbingan kelompok dimulai lebih jauh.  

2) Peneliti membagikan daftar hadir kepada anggota kelompok, 

dan sambil mengisi daftar hadir peneliti mengadakan kontrak 

waktu dengan anggota kelompok, serta disepakati selama  ± 60 

menit. 

3) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, asas-asas, dan 

norma yang digunakan dalam bimbingan kelompok. 

a) Pengertian bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok untuk membahas topik/tema tertentu 

yang berguna untuk menambah wawasan anggota 

kelompok, dimana semua anggota kelompok saling 

mengemukakan pendapat dan  menanggapi mengenai topic 

yang dibahas. 

b) Tujuan bimbingan kelompok, yaitu: 



 
 
 

 
 

(1) Membahas topik tentang konsep dan urgensi karakter 

mandiri  yang berguna untuk menambah wawasan 

anggota kelompok. 

(2) Mengembangkan kemampuan sosialisasi anggota 

kelompok  dan melatih anggota kelompok untuk berani 

mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya. 

c) Asas-asas bimbingan kelompok, yaitu asas kesukarelaan, 

keterbukaan, kegiatan, kenormatifan dan kerahasiaan.  

d) Saling memperkenalkan diri baik dari peneliti sebagai 

pemimpin kelompok maupun siswa sebagai anggota 

kelompok. 

e) Menjelaskan peranan anggota kelompok dalam kegiatan 

layanan yang dilakukan. 

f) Anggota kelompok terlihat tegang dan ada juga yang 

terlihat bosan, maka untuk menghangatkan suasana dan 

untuk keakraban pemimpin kelompok mengadakan 

permainan yang berjudul “latar belakang nama saya”. 

b. Tahap peralihan 

Peneliti mengamati suasana kesiapan anggota kelompok dan 

menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. Selain itu pemimpin kelompok juga mengemukakan 

bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas 

topik yang berasal dari peneliti/pemimpin kelompok dan 

dinamakan topik tugas. 

c. Tahap kegiatan 

1) Mengemukakan topik yang akan dibahas 

Pemimpin kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan bimbingan kelompok, yaitu konsep dan urgensi 

karakter mandiri. Tujuan dari penyampaian topik tersebut 

adalah untuk memberikan tambahan wawasan kepada anggota 



 
 
 

 
 

kelompok tentang konsep dan urgensi karakter mandiri 

sehingga anggota kelompok memiliki pengembangan wawasan, 

pemikiran, perasaan, persepsi, dan sikap yang menunjang 

diwujudkannya perilaku yang mandiri dalam kehidupannya. 

Siswa juga dapat memberikan contoh tentang orang yang 

memiliki karakter mandiri dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga dapat mencontoh perilaku tersebut. 

2) Pengembangan topik 

a) Pengertian karakter mandiri 

b) Ciri-ciri individu yang memiliki karakter mandiri 

c) Pentingnya memiliki karakter mandiri 

3) Memberikan dorongan  kepada anggota kelompok untuk 

memberikan tanggapan mengenai topik tersebut. 

4) Diskusi antara anggota kelompok dan pemimipin kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok muncul pendapat, 

ide, saran dan tanggapan tentang topik yang dibahas dari 

anggota kelompok. Semua anggota kelompok menyampaikan 

tanggapannya walaupun pada awal-awalnya anggota kelompok 

masih merasa malu, takut dan belum siap mengemukakan 

pendapatnya, tetapi dengan suasana dalam kelompok yang 

hangat akhirnya dengan menunggu sebentar semua anggota 

kelompok berani mengemukakan pendapatnya. Pembahasan 

topik dalam layanan bimbingan kelompok terbagi ke dalam 

beberapa sub topik, yaitu: 

a) Pengertian karakter mandiri, anggota kelompok 

berpendapat : 

(1) Karakter mandiri adalah kebiasaan seseorang yang tidak 

merepotkan orang lain. 

(2) Karakter mandiri merupakan tidak merepotkan orang 

lain, mengerjakan PR sendiri dan waktu semestaran 

tidak mencontek. 



 
 
 

 
 

(3) Karakter mandiri adalah salah satu yang dapat 

dilakukan dengan mandiri. 

(4) Karakter mandiri adalah melakukan sesuatu dengan 

sendiri tanpa bantuan orang lain. 

(5) Karakter mandiri merupakan cara seseorang untuk tidak 

merepotkan orang lain. 

(6) Karakter mandiri adalah kebiasaan sesorang yang tidak 

menyusahkan orang tua dan orang lain. 

(7) Karakter mandiri adalah tidak menyuruh pekerjaan pada 

orang lain. 

(8) Karakter mandiri adalah tidak menyuruh pekerjaan kita 

dikerjakan orang lain. 

(9) Karakter mandiri adalah orang yang mengerjakan 

segalanya dengan sendiri tanpa menggantungkan atau 

mengandalkan dan mengharapkan bantuan dari orang 

lain. 

(10) Karakter mandiri adalah orang yang percaya diri 

untuk melakukan sesuatu. 

(11) Karakter mandiri adalah kebiasaan seseorang yang 

disiplin, terampil dan bisa melakukan sesuatu tanpa 

bantuan orang lain. 

(12) Karakter mandiri adalah pekerjaan mandiri dalam 

hidup sehari-hari. 

Setelah semua anggota kelompok mengemukakan pendapatnya 

tentang arti dari karakter mandiri, kemudian pemimpin kelompok meminta 

salah satu anggota kelompok untuk menyimpulkan arti dari karakter 

mandiri. Salah satu anggota kelompok menyimpulkan bahwa karakter 

mandiri merupakan sikap seseorang yang tidak tergantung kepada orang 

lain dan melakukan pekerjaan tanpa meminta bantuan kepada orang lain. 

Setelah salah satu anggota kelompok menyimpulkan kemudian pemimpin 

kelompok menyimpulkan bersama-sama anggota kelompok dan didapati 



 
 
 

 
 

kesimpulan bahwa karakter mandiri merupakan cara bersikap dan 

berperilaku seseorang yang mencerminkan mampu melakukan 

pekerjaannya sendiri tanpa tergantung bantuan dari orang lain. 

b) Ciri-ciri orang yang memiliki karakter mandiri, anggota 

kelompok berpendapat: 

(1) Orang yang memiliki karakter mandiri memiliki ciri-

ciri: disiplin, terampil, dan mematuhi peraturan. 

(2) Ciri orang yang memiliki karakter mandiri adalah 

percaya pada diri sendiri dan tidak merepotkan orang 

lain. 

(3) Ciri orang yang memiliki karakter mandiri adalah 

bekerja sendiri, tidak manja, tidak merugikan orang 

lain, dan hidup mandiri. 

(4) Orang yang memiliki karakter mandiri memiliki ciri-

ciri: tidak manja, tidak selalu meminta bantuan kepada 

orang lain, dan bekerja sendiri. 

(5) Orang yang memiliki karakter mandiri memiliki ciri-

ciri: bekerja sendiri, selalu mengerjakan tugas sekolah 

sendiri, tidak pernah mencontek teman. 

(6) Orang yang memiliki karakter mandiri memiliki ciri-

ciri: mencari uang sendiri, tidak merepotkan orang tua, 

dan tidak pernah meminta uang sepeserpun kepada 

orang lain. 

(7) Orang yang memiliki karakter mandiri memiliki ciri-

ciri: tidak suka mengejek orang lain dan menghargai 

orang lain. 

(8) Orang yang memiliki karakter mandiri memiliki ciri-

ciri: mencari uang sendiri, tidak merepotkan orang tua, 

dan tidak pernah meminta uang sepeserpun kepada 

orang lain. 



 
 
 

 
 

(9) Orang yang memiliki karakter mandiri memiliki ciri-

ciri: tidak mengandalkan orang lain/bergantung pada 

orang lain, mampu mengerjakan sesuatu sendiri, dan 

selalu merasa bisa untuk mengerjakan sendiri. 

(10) Orang yang memiliki karakter mandiri memiliki ciri-

ciri: percaya diri, tidak mengandalkan orang lain, 

merasa bisa dalam melakukan apapun. 

(11) Orang yang memiliki karakter mandiri memiliki ciri-

ciri: disiplin dan terampil. 

(12) Orang yang memiliki karakter mandiri memiliki ciri-

ciri: disiplin dan tertib. 

Setelah semua anggota kelompok mengemukakan pendapatnya 

tentang ciri-ciri individu yang memiliki karakter mandiri, kemudian 

pemimpin kelompok beserta anggota kelompok menyimpulkan 

berdasarkan pendapat dari semua anggota kelompok dan didapati 

kesimpulan individu yang memiliki karakter mandiri ciri-cirinya 

adalah: bekerja sendiri, percaya diri, tidak tergantung kepada orang 

lain,  terampil, mengerjakan tugas sekolah sendiri, dan disiplin. 

c) Pentingnya memiliki karakter mandiri, anggota kelompok 

berpendapat: 

(1) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena dengan mandiri kita tidak merepotkan orang 

lain. 

(2) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena mandiri itu bisa digunakan menjadi pedoman 

hidup. 

(3) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena dengan hidup mandiri kita dapat hidup tenang  

dan tidak tergantung dengan orang lain. 



 
 
 

 
 

(4) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena memiliki sikap mandiri tidak perlu merepotkan 

orang lain. 

(5) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena mandiri sangat diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

(6) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena mandiri digunakan untuk pedoman hidup kita ke 

depannya. 

(7) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena dengan sikap mandiri kita dapat menanamkan 

kepribadian kita. 

(8) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena mandiri merupakan contoh hidup yang berharga. 

(9) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena mandiri adalah sikap untuk kita meraih semua 

dan agar kita tidak selalu menggantungkan kepada 

orang lain. 

(10) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena mandiri merupakan sikap kita untuk mampu 

berdiri sendiri. 

(11) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena dengan mandiri kita dapat melakukan tugas 

tanpa tergantung dengan orang lain. 

(12) Karakter mandiri penting dimiliki oleh seseorang 

karena mandiri baik bagi hidup kita, kita bisa jadi 

disiplin dan tertib dalam menjalankan tugas. 

Setelah semua anggota kelompok mengemukakan pendapatnya 

tentang pentingnya memiliki karakter mandiri, pemimpin kelompok 

mengajak anggota kelompok berdiskusi sehingga menemukan 

kesimpulan karakter mandiri penting dimiliki karena dengan kita 



 
 
 

 
 

memiliki karakter mandiri kita dapat melakukan tugas sendiri tanpa 

tergantung kepada orang lain dan dapat melatih diri sendiri belajar 

mengerjakan sesuatu dengan kemampuan yang kita miliki. 

Setelah semua sub telah terbahas dan anggota kelompok 

memahami materi yang telah didiskusikan dan dibahas, pemimpin 

kelompok bertanya kepada anggota kelompok tentang contoh orang 

yang memiliki karakter mandiri khusunya siswa dan anggota 

kelompok memberikan contoh, diantaranya: mengerjakan PR sendiri, 

pada saat semesteran tidak mencontek, mengerjakan tugas yang 

diberikan guru dengan penuh tanggung jawab dan dikerjakan sendiri. 

d. Tahap pengakhiran 

1) Peneliti menyampaikan kesimpulan akhir hasil pembahasan 

layanan bimbingan kelompok. 

2) Peneliti menanyakan pesan dan kesan serta menanyakan 

bagaimana pemahaman, perasaan, dan tindakan yang akan 

dilakukan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

terkait dengan topik yang telah dibahas bersama 

3) Menyampaikan rencana proses tindak lanjut kepada anggota 

dengan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan 

dengan topik yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan 

karakter mandiri anggota kelompok. 

4) Menutup kegiatan dengan berdoa, ucapan terima kasih karena 

anggota kelompok telah mengikuti layanan sampai selesai dan 

salam 

Mengetahui :     Jepara, 17 November 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 3 KEMBANG KAB.JEPARA 

 



 
 
 

 
 

 
Jenis Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  :  Priskila Hesti Anomsari 

Hari/ Tanggal  :  Rabu, 21 November 2012 

Waktu Pelaksanaan :  Pukul 11.50 – 12.35 WIB 

Tempat Pelaksanan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

Sasaran Layanan :  Siswa kelas VIII A 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan: 

E. Anggota Kelompok :   

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 12 siswa dengan kode 

AA, RA, ME, UN, FR, HA, NL, WF, AU, NF, SI, KF. 

F. Sifat topik  :  Topik Tugas 

G. Topik yang dibahas :  Menumbuhkan karakter mandiri 

H. Proses pelaksanaan 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok:  

4. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok. 

d. Memberitahukan kepada guru pembimbing bahwa peneliti akan 

menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok, dan meminta 

waktu pelaksanaan kegiatan. 

e. Menginformasikan pada siswa kelas VIIIA yang menjadi anggota 

kelompok bahwa akan dilaksanakan kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. memberikan dorongan agar mereka dapat mengikuti 

kegiatan tersebut dengan menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

kegiatan tersebut. 

f. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik.  

5. Mengkoordinasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Setelah memperoleh waktu dan tempat untuk 

menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan kelompok (jadwal 



 
 
 

 
 

kegiatan) dari guru pembimbing, maka peneliti menyiapkan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. 

6. Melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tahap-tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: 

e. Tahap pembentukan 

4) Peneliti sebagai pemimpin kelompok menciptakan rapport 

dengan anggota kelompok dengan cara mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. Peneliti membuka pembicaraan 

dalam kelompok dengan topik bebas agar tumbuh suasana 

keakraban dan tidak tegang sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti mengajak 

anggota kelompok berdoa menurut keyakinannya sebelum 

kegiatan layanan bimbingan kelompok dimulai lebih jauh.  

5) Peneliti membagikan daftar hadir kepada anggota kelompok, 

dan sambil mengisi daftar hadir peneliti mengadakan kontrak 

waktu dengan anggota kelompok, serta disepakati selama  ± 45 

menit. 

6) Peneliti menjelaskan kembali tentang pengertian, tujuan, asas-

asas, dan norma yang digunakan dalam bimbingan kelompok. 

g) Pengertian bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok untuk membahas topik/tema tertentu 

yang berguna untuk menambah wawasan anggota 

kelompok, dimana semua anggota kelompok saling 

mengemukakan pendapat dan  menanggapi mengenai topic 

yang dibahas. 

h) Tujuan bimbingan kelompok, yaitu: 



 
 
 

 
 

(3) Membahas topik tentang cara menumbuhkan karakter 

mandiri  yang berguna untuk menambah wawasan 

anggota kelompok. 

(4) Mengembangkan kemampuan sosialisasi anggota 

kelompok  dan melatih anggota kelompok untuk berani 

mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya. 

i) Asas-asas bimbingan kelompok, yaitu asas kesukarelaan, 

keterbukaan, kegiatan, kenormatifan dan kerahasiaan.  

j) Untuk menghangatkan suasana dan untuk keakraban 

pemimpin kelompok mengadakan permainan yang berjudul 

“mencipta kata”. 

f. Tahap peralihan 

Peneliti mengamati suasana kesiapan anggota kelompok dan 

menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. Selain itu pemimpin kelompok juga mengemukakan 

bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas 

topik yang berasal dari peneliti/pemimpin kelompok dan 

dinamakan topik tugas. 

g. Tahap kegiatan 

5) Mengemukakan topik yang akan dibahas 

Pemimpin kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan bimbingan kelompok, yaitu cara menumbuhkan 

karakter mandiri. Tujuan dari penyampaian topik tersebut 

adalah untuk memberikan tambahan wawasan kepada anggota 

kelompok tentang cara menumbuhkan karakter mandiri 

sehingga anggota kelompok memiliki pengembangan wawasan, 

pemikiran, perasaan, persepsi, dan sikap yang menunjang 

diwujudkannya perilaku yang mandiri dalam kehidupannya.  



 
 
 

 
 

6) Pengembangan topik: pengembangan topic yang dibahas dalam 

kegiatan bimbingan kelompok kali ini adalah tentang cara 

menumbuhkan karakter mandiri. 

7) Memberikan dorongan  kepada anggota kelompok untuk 

memberikan tanggapan mengenai topik tersebut. 

8) Diskusi antara anggota kelompok dan pemimipin kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok muncul pendapat, 

ide, saran dan tanggapan tentang topik yang dibahas dari 

anggota kelompok. Semua anggota kelompok menyampaikan 

pendapatnya tentang cara menumbuhkan karakter mandiri. 

Pada awalnya anggota kelompok diam sejenak karena berfikir 

dan menunggu ada temannya yang berbicara lebih dulu, tetapi 

tidak ada yang mau berbicara lebih dulu akhirnya peneliti 

nenunjuk AA untuk mengemukakan pendapatnya lebih dulu. 

Adapun pendapat dari anggota kelompok adalah sebagai 

berikut:  

a) AA: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah dengan 

kita melakukan semua pekerjaan kita sendiri dengan tidak 

mengandalkan orang lain. 

b) UN: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah dengan 

tidak membantah perintah orang tua. 

c) RA: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah dengan 

cara kita menghadapi kenyataan bahwa kita tidak boleh 

terlalu berharap bantuan orang lain untuk memenuhi 

kebutuhan. 

d) ME: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah dengan 

cara belajar mengerjakan pekerjaan sendiri. 

e) FR: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah melakukan 

pekerjaan sendiri tanpa harus disuruh orang lain. 

f) NL: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah dengan 

tidak mengharapkan bantuan kepada orang lain. 



 
 
 

 
 

g) AU: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah dengan 

tidak tergantung dengan bantuan dari orang lain. 

h) WF: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah dari kecil 

berlatih untuk tidak tergantung dengan orang lain. 

i) NF: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah melakukan 

pekerjaan sendiri. 

j) KF: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah tidak 

sedikit-sedikit berharap bantuan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan. 

k) HA: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah kita tidak 

membantah perintah orang tua. 

l) SI: cara menumbuhkan karakter mandiri adalah dengan 

belajar untuk tidak selalu mengandalkan orang lain, tidak 

manja kepada orang tua. 

Setelah semua  anggota kelompok mengemukakan 

pendapatnya kemudian pemimpin kelompok memberikan 

tambahan pendapat dan berdiskusi dengan anggota kelompok, hal 

ini berguna untuk menambah pengetahuan  anggota kelompok. 

Cara menumbuhkan karakter mandiri, yaitu: melakukan pekerjaan 

yang kita dapat lakukan sendiri, membuat pekerjaan kita sebagi 

suatu kebiasaan biar tidak terasa berat, meminta bantuan kepada 

orang lain jika kita merasa sudah tidak mampu mengerjakannya, 

berempati kepada sesama, selalu berupaya menambah kapasitas 

keilmuan kita, mencari lingkungan yang kondusif yang mendukung 

untuk mengembangkan karakter mandiri, menaklukkan tantangan 

yang kita hadapi, dan menjadi pribadi yang komunikatif. 

Kemudian pemimpin kelompok meminta salah satu anggota 

kelompok untuk menyimpulkan cara menumbuhkan karakter 

mandiri. RA menyimpulkan bahwa cara menumbuhkan karakter 

mandiri adalah melakukan pekerjaan  yang dapat kita lakukan 

sendiri dengan tidak mengandalkan bantuan dari orang lain, tidak 



 
 
 

 
 

berharap banyak bantuan dari orang lain, tidak manja kepada orang 

tua, tidak membantah orang tua, mencari lingkungan yang kondusif 

untuk mendukung mengembangkan karakter mandiri, dan 

menambah kapasitas keilmuan. 

Kemudian peneliti mengajak anggota kelompok untuk 

berdiskusi tentang sebagai pelajar apa yang dapat dilakukan agar 

memiliki karakter mandiri, dan anggota kelompok berpendapat 

belajar tanpa disuruh oleh orang lain, mengerjakan tugas tanpa 

menyontek teman, mengikuti organisasi di sekolah, mengikuti 

ekstrakulikuler, mengerjakan PR tanpa mengandalkan bantuan dari 

teman, tidak menyontek teman saat ulangan,  

h. Tahap pengakhiran 

5) Peneliti menyampaikan kesimpulan akhir hasil pembahasan 

layanan bimbingan kelompok. 

6) Peneliti menanyakan pesan dan kesan serta menanyakan 

bagaimana pemahaman, perasaan, dan tindakan yang akan 

dilakukan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

terkait dengan topik yang telah dibahas bersama 

7) Menyampaikan rencana proses tindak lanjut kepada anggota 

dengan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan 

dengan topik yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan 

karakter mandiri anggota kelompok. 

8) Menutup kegiatan dengan berdoa, ucapan terima kasih karena 

anggota kelompok telah mengikuti layanan sampai selesai dan 

salam 

 

Mengetahui :     Jepara, 21 November 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 3 KEMBANG KAB.JEPARA 

 
 
Jenis Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  :  Priskila Hesti Anomsari 

Hari/ Tanggal  :  Selasa, 27 November 2012 

Waktu Pelaksanaan :  Pukul 11.50 – 12.40 WIB 

Tempat Pelaksanan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

Sasaran Layanan :  Siswa kelas VIII A 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan: 

A. Anggota Kelompok :   

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 12 siswa dengan kode 

AA, RA, ME, UN, FR, HA, NL, WF, AU, NF, SI, KF. 

B. Sifat topik  :  Topik Tugas 

C. Topik yang dibahas :  Membangun percaya diri 

D. Proses pelaksanaan 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok:  

7. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok. 

g. Memberitahukan kepada guru pembimbing bahwa peneliti akan 

menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok, dan meminta 

waktu pelaksanaan kegiatan. 

h. Menginformasikan pada siswa kelas VIIIA yang menjadi anggota 

kelompok bahwa akan dilaksanakan kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. memberikan dorongan agar mereka dapat mengikuti 

kegiatan tersebut dengan menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

kegiatan tersebut. 

i. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik.  

8. Mengkoordinasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 



 
 
 

 
 

Setelah memperoleh waktu dan tempat untuk 

menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan kelompok (jadwal 

kegiatan) dari guru pembimbing, maka peneliti menyiapkan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. 

9. Melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tahap-tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: 

E. Tahap pembentukan 

7) Peneliti sebagai pemimpin kelompok menciptakan rapport 

dengan anggota kelompok dengan cara mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. Peneliti membuka pembicaraan 

dalam kelompok dengan topik bebas agar tumbuh suasana 

keakraban dan tidak tegang sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti mengajak 

anggota kelompok berdoa menurut keyakinannya sebelum 

kegiatan layanan bimbingan kelompok dimulai lebih jauh.  

8) Peneliti membagikan daftar hadir kepada anggota kelompok, 

dan sambil mengisi daftar hadir peneliti mengadakan kontrak 

waktu dengan anggota kelompok, serta disepakati selama  ± 50 

menit. 

9) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, asas-asas, dan 

norma yang digunakan dalam bimbingan kelompok. 

k) Pengertian bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok untuk membahas topik/tema tertentu 

yang berguna untuk menambah wawasan anggota 

kelompok, dimana semua anggota kelompok saling 

mengemukakan pendapat dan  menanggapi mengenai topic 

yang dibahas. 

l) Tujuan bimbingan kelompok, yaitu: 



 
 
 

 
 

(5) Membahas topik tentang membangun percaya diri  yang 

berguna untuk menambah wawasan anggota kelompok. 

(6) Mengembangkan kemampuan sosialisasi anggota 

kelompok  dan melatih anggota kelompok untuk berani 

mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya. 

m) Asas-asas bimbingan kelompok, yaitu asas kesukarelaan, 

keterbukaan, kegiatan, kenormatifan dan kerahasiaan.  

n) Untuk menghangatkan suasana dan untuk keakraban 

pemimpin kelompok mengadakan permainan yang berjudul 

“cepat memperoleh tempat duduk”. 

F. Tahap peralihan 

Peneliti mengamati suasana kesiapan anggota kelompok dan 

menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. Selain itu pemimpin kelompok juga mengemukakan 

bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas 

topik yang berasal dari peneliti/pemimpin kelompok dan 

dinamakan topik tugas. 

G. Tahap kegiatan 

9) Mengemukakan topik yang akan dibahas 

Pemimpin kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan bimbingan kelompok, yaitu membangun 

percaya diri. Tujuan dari penyampaian topik tersebut adalah 

untuk memberikan tambahan wawasan kepada anggota 

kelompok tentang membangun percaya diri dan anggota dapat 

membangun percaya diri dalam kehidupannya sehingga 

anggota kelompok memiliki pengembangan wawasan, 

pemikiran, perasaan, persepsi, dan sikap yang menunjang 

diwujudkannya perilaku yang mandiri dalam kehidupannya.  

10) Pengembangan topik 

d) Pengertian percaya diri 



 
 
 

 
 

e) Pentingnya memiliki percaya diri 

f) Karakteristik individu yang memiliki percaya diri  

g) Langkah membangun percaya diri 

11) Memberikan dorongan  kepada anggota kelompok untuk 

memberikan tanggapan mengenai topik tersebut. 

12) Diskusi antara anggota kelompok dan pemimipin kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok muncul pendapat, 

ide, saran dan tanggapan tentang topik yang dibahas dari 

anggota kelompok. Semua anggota kelompok menyampaikan 

tanggapannya. Pada pertemuan ini anggota kelompok sudah 

terlihat santai dan mengemukakan pendapatnya secara leluasa. 

Pembahasan topik dalam layanan bimbingan kelompok terbagi 

ke dalam beberapa sub topik, yaitu: 

d) Pengertian anggota kelompok, anggota kelompok 

berpendapat: 

(13) HA: Percaya diri adalah melakukan sesuatu tanpa 

ragu-ragu. 

(14) AU: Percaya diri adalah percaya pada diri sendiri. 

(15) FR: Percaya diri adalah percaya pada diri sendiri 

serta tidak percaya dengan pendapat orang lain. 

(16) RA: Percaya diri adalah mensyukuri nikmat yang 

diberikan Tuhan kepada saya. 

(17) WF: Percaya diri adalah membuang perasaan 

minder dan malu. 

(18) ME: Percaya diri adalah percaya dengan diri sendiri 

dan tidak tergantung orang lain. 

(19) UN: Percaya diri adalah tidak takut dalam 

melakukan apapun, yakin apa yang kita lakukan. 

(20) NF: Percaya diri adalah percaya pada diri sendiri. 

(21) SI: Percaya diri adalah tidak takut dalam melakukan 

sesuatu, harus yakin dengan apa yang kita lakukan. 



 
 
 

 
 

(22) AA:  Percaya diri adalah selalu percaya untuk 

melakukan sesuatu dan yakin terhadap apa yang kita 

lakukan. 

(23) KF: Percaya diri adalah mensyukuri segala hal yang 

ada pada diri saya. 

(24) NL: Percaya diri adalah percaya kepada diri sendiri. 

Setelah semua anggota kelompok mengemukakan pendapatnya 

tentang arti dari percaya diri, kemudian pemimpin kelompok memberikan 

tambahan pendapat dan mengajak anggota kelompok berdiskusi. Peneliti 

memberikan tambahan pendapat bahwa percaya diri merupakan sikap 

positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk 

mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun 

terhadap lingkungan/situasi yang dihadapinya. Kemudian peneliti 

mengajak berdiskusi anggota kelompok sehingga didapati kesimpulan 

bahwa percaya diri adalah sikap positif terhadap diri yang mau mengakui 

kelemahan dan kelebihan dirinya sehingga mampu mengembangkan 

penilaian positif terhadap diri sendiri dan situasi yang ada disekitarnya. 

e) Pentingnya memiliki percaya diri, anggota kelompok 

berpendapat: 

(13) SI: bisa bergaul dengan teman tanpa tasa takut/minder, 

tidak takut bila bertemu dengan teman-teman yang 

baru. 

(14) RA: tidak takut bertanya kepada guru. 

(15) AA: menumbuhkan rasa berani untuk menghadapi 

segalanya. 

(16) WF: tidak takut saat berbicara di depan kelas. 

(17) UN: yakin dalam melakukan sesuatu apapun. 

Setelah anggota kelompok mengemukakan pendapatnya tentang 

pentingnya memiliki percaya diri, kemudian pemimpin kelompok 

mengajak berdiskusi dari pendapat yang telah dikemukakan oleh 

anggota kelompok dan tambahan pendapat dari pemimpin kelompok. 



 
 
 

 
 

pemimpin kelompok mengemukakan dengan kita memiliki percaya 

diri maka kita akan mengerjakan sesuatu dengan optimal dan sebaik 

mungkin karena kita mengetahui seberapa besar kemampuan yang kita 

miliki. Orang yang percaya diri itu mengetahui tentang kelebihan dan 

kelemahan yang ada pada dirinya. Kemudian pemimpin kelompok 

mengajak berdiskusi lagi dan pemimpin kelompok mengemukakan 

dengan percaya diri kita tidak akan mudah terpengaruh oleh orang lain, 

kita akan lebih menjadi diri sendiri, kita dapat mengambil keputusan 

yang kita anggap paling tepat, dan yang terakhir seperti pendapat dari 

salah satu anggota kelompok tadi yaitu kita akan lebih mudah bergaul 

dengan teman dan mempunyai banyak teman. Setelah berdiskusi 

kemudian pemimpin kelompok beserta anggota kelompok 

menyimpulkan bahwa kepercayaan diri itu penting dimiliki oleh 

individu karena dengan kita memiliki percaya diri kita akan mudah 

bergaul dengan teman tanpa rasa takut, memiliki banyak teman, dapat 

mengerjakan sesuatu dengan optimal, kita tidak akan mudah 

terpengaruh dengan orang lain dan menjadi diri sendiri, kita akan 

memiliki sikap yang optimis untuk berubah kea rah yang lebih baik, 

dan kita dapat mengambil keputusan yang kita anggap sebagai 

keputusan yang paling tepat. 

f) Karakteristik individu yang memiliki percaya diri, anggota 

kelompok berpendapat: 

(13) WF: tidak malu saat berbicara di depan kelas. 

(14) HA: mengerjakan tugas tanpa takut salah. 

(15) NL: tidak malu saat disuruh berbicara di depan umum. 

(16) SI: memiliki keyakinan dengan apa yang dilakukan. 

(17) UN: berani menyampaikan pendapat di depan kelas dan 

tidak takut salah. 

(18) RA: berani mengakui kekurangannya dan mencari 

kelebihan yang dimiliki. 

(19) ME: berani mencoba sesuatu hal yang baru. 



 
 
 

 
 

(20) KF: kalaupun memiliki kekurangan, ia berani 

mengambil hikmah di balik kekurangannya. 

(21) AA: berani bertanya kepada guru jika tidak mengerti. 

(22) FR: tidak sombong dan sopan. 

(23) NF: yakin dengan tugas yang dikerjakannya. 

(24) AU: tidak ragu-ragu dalam bertindak. 

Setelah semua anggota kelompok mengemukakan pendapatnya 

tentang karakteristik orang percaya diri, pemimpin kelompok 

mengajak anggota kelompok berdiskusi dan pemimpin kelompok 

menambahahkan pendapatnya: orang yang memiliki percaya diri ia 

memiliki cirri-ciri mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri 

sendiri, orang lain dan situasi di luar dirinya, berani menjadi diri 

sendiri, memiliki harapan yang nyata terhadap diri sendiri sehingga 

ketika harapan itu tidak terwujud ia tetap mampu melihat sisi positif 

dirinya dan situasi yang terjadi, tiak mudah menyerah dan tidak 

tergantung atau mengharapkan bantuan orang lain, memiliki 

pengendalian diri yang baik. Setelah selesai berdiskusi pemimpin 

kelompok dan anggota kelompok menyimpulkan bahwa orang yang 

percaya diri memiliki ciri-ciri memiliki cara pandang yang positif baik 

terhadap diri sendiri, orang lain dan situasi di luar dirinya; berani 

menjadi diri sendiri dan tampil di muka umum; memiliki pengendalian 

diri yang baik; tidak mudah menyerah; tidak tergantung/ 

mengharapkan bantuan orang lain; memiliki harapan yang nyata.  

Kemudian pemimpin kelompok bertanya kepada anggota 

kelompok, apakah ada yang mengetahui tentang bagaiman tips untuk 

membangun percaya diri?. Anggota kelompok ada yang 

mengemukakan pendapatnya yaitu dengan latihan berani maju di 

depan kelas, latihan berbicara di muka umum, jika mau maju jangan 

melihat orang banyak. Kemudian pemimpin kelompok mengajak 

berdiskusi anggota kelompok, apabila kita ingin membangun percaya 

diri kita dapat melakukan langkah antara lain: kita memperhatikan 



 
 
 

 
 

postur tubuh kita saat kita  bersama dengan orang lain yang ada di 

sekeliling kita, bergaul dengan orang-orang yang memiliki percaya diri 

dan berpikiran positif, obyektif menilai diri sendiri, membuang rasa 

takut yang ada dalam diri kita, mengingat kejadian saat kita merasa 

percaya diri, mengenali diri sendiri, dan melakukan latihan. Latihan 

sangat diperlukan untuk membangun rasa percaya diri, misal saja kita 

latihan atau membiasakan diri untuk maju di depan kelas, berbicara di 

hadapan orang lain. 

H. Tahap pengakhiran 

9) Peneliti menyampaikan kesimpulan akhir hasil pembahasan 

layanan bimbingan kelompok. 

10) Peneliti menanyakan pesan dan kesan serta menanyakan 

bagaimana pemahaman, perasaan, dan tindakan yang akan 

dilakukan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

terkait dengan topik yang telah dibahas bersama 

11) Menyampaikan rencana proses tindak lanjut kepada anggota 

dengan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan 

dengan topik yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan 

karakter mandiri anggota kelompok. 

12) Menutup kegiatan dengan berdoa, ucapan terima kasih karena 

anggota kelompok telah mengikuti layanan sampai selesai dan 

salam 

 

Mengetahui :     Jepara, 27 November 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 3 KEMBANG KAB.JEPARA 

 
 
Jenis Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  :  Priskila Hesti Anomsari 

Hari/ Tanggal  :  Sabtu, 1 Desember 2012 

Waktu Pelaksanaan :  Pukul 10.00 – 11.00 WIB 

Tempat Pelaksanan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

Sasaran Layanan :  Siswa kelas VIII A 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan: 

I. Anggota Kelompok :   



 
 
 

 
 

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 12 siswa dengan kode 

AA, RA, ME, UN, FR, HA, NL, WF, AU, NF, SI, KF. 

J. Sifat topik  :  Topik Tugas 

K. Topik yang dibahas :  Menjadi Pribadi yang Bertanggung Jawab 

L. Proses pelaksanaan 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok:  

10. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok. 

j. Memberitahukan kepada guru pembimbing bahwa peneliti akan 

menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok, dan meminta 

waktu pelaksanaan kegiatan. 

k. Menginformasikan pada siswa kelas VIIIA yang menjadi anggota 

kelompok bahwa akan dilaksanakan kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. memberikan dorongan agar mereka dapat mengikuti 

kegiatan tersebut dengan menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

kegiatan tersebut. 

l. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik.  

11. Mengkoordinasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Setelah memperoleh waktu dan tempat untuk 

menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan kelompok (jadwal 

kegiatan) dari guru pembimbing, maka peneliti menyiapkan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. 

12. Melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tahap-tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: 

I. Tahap pembentukan 

10) Peneliti sebagai pemimpin kelompok menciptakan rapport 

dengan anggota kelompok dengan cara mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan 

layanan bimbingan kelompok sampai pada pertemuan keempat. 



 
 
 

 
 

Peneliti membuka pembicaraan dalam kelompok dengan topik 

bebas agar tumbuh suasana keakraban dan tidak tegang 

sebelum membahas topik tugas yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Peneliti mengajak anggota kelompok berdoa 

menurut keyakinannya sebelum kegiatan layanan bimbingan 

kelompok dimulai lebih jauh.  

11) Peneliti membagikan daftar hadir kepada anggota kelompok, 

dan sambil mengisi daftar hadir peneliti mengadakan kontrak 

waktu dengan anggota kelompok, serta disepakati selama  ± 60 

menit. 

12) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, asas-asas, dan 

norma yang digunakan dalam bimbingan kelompok. 

o) Pengertian bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok untuk membahas topik/tema tertentu 

yang berguna untuk menambah wawasan anggota 

kelompok, dimana semua anggota kelompok saling 

mengemukakan pendapat dan  menanggapi mengenai topic 

yang dibahas. 

p) Tujuan bimbingan kelompok, yaitu: 

(7) Membahas topik tentang menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab  yang berguna untuk menambah 

wawasan anggota kelompok yang menunjang 

terbentuknya karakter mandiri. 

(8) Mengembangkan kemampuan sosialisasi anggota 

kelompok  dan melatih anggota kelompok untuk berani 

mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya. 

q) Asas-asas bimbingan kelompok, yaitu asas kesukarelaan, 

keterbukaan, kegiatan, kenormatifan dan kerahasiaan.  



 
 
 

 
 

r) Untuk menghangatkan suasana dan untuk keakraban 

pemimpin kelompok mengadakan permainan yang berjudul 

“menirukan suara binatang”. 

J. Tahap peralihan 

Peneliti mengamati suasana kesiapan anggota kelompok dan 

menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. Selain itu pemimpin kelompok juga mengemukakan 

bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas 

topik yang berasal dari peneliti/pemimpin kelompok dan 

dinamakan topik tugas. 

K. Tahap kegiatan 

13) Mengemukakan topik yang akan dibahas 

Pemimpin kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan bimbingan kelompok, yaitu menjadi pribadi 

yang bertanggung jawab. Tujuan dari penyampaian topik 

tersebut adalah untuk memberikan tambahan wawasan kepada 

anggota kelompok tentang cara menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab dan anggota dapat memiliki tanggung 

jawab serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga anggota kelompok memiliki pengembangan wawasan, 

pemikiran, perasaan, persepsi, dan sikap yang menunjang 

diwujudkannya perilaku yang mandiri dalam kehidupannya.  

14) Pengembangan topik 

h) Pengertian tanggung jawab 

i) Macam-macam tanggung jawab 

j) Karakteristik orang yang bertanggung jawab 

k) Belajar bertanggung jawab 

15) Memberikan dorongan  kepada anggota kelompok untuk 

memberikan tanggapan mengenai topik tersebut. 

16) Diskusi antara anggota kelompok dan pemimipin kelompok 



 
 
 

 
 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok muncul pendapat, 

ide, saran dan tanggapan tentang topik yang dibahas dari 

anggota kelompok. Anggota kelompok menyampaikan 

tanggapannya. Pada pertemuan ini anggota kelompok sudah 

terlihat santai dan mengemukakan pendapatnya secara leluasa. 

Pembahasan topik dalam layanan bimbingan kelompok terbagi 

ke dalam beberapa sub topik, yaitu: 

g) Pengertian tanggung jawab, anggota kelompok 

berpendapat: 

(25) AA: tanggung jawab  adalah saat kita melakukan 

kesalahan kita harus mengakui bahwa kita yang 

melakukan kesalahan. 

(26) RA: tanggung jawab adalah sikap yang mau 

menanggung segala akibat dari perbuatan yang 

dilakukan. 

(27) UN: tanggung jawab adalah pada saat melakukan 

kesalahan kita harus berani mengakui dan meminta 

maaf.. 

(28) HA: tanggung jawab adalah orang yang melakukan 

kesalahan. 

(29) WF: tanggung jawab adalah sikap yang bertanggung 

jawab. 

(30) ME: tanggung jawab adalah setiap manusia harus 

memiliki tanggung jawab agar disiplin. 

(31) AU: tanggung jawab adalah berani menanggung 

kesalahan. 

(32) NF: tanggung jawab adalah sikap yang bertanggung 

jawab. 

(33) SI: tanggung jawab  adalah perbuatan kita benar 

atau salah harus bertanggung jawab terhadap semua 

perbuatan yang kita lakukan. 



 
 
 

 
 

(34) NL:  tanggung jawab adalah berani membuat 

kesalahan berani menanggungnya. 

(35) KF: tanggung jawab adalah menanggung perbuatan 

yang kita lakukan. 

(36) FR: tanggung jawab adalah setiap perbuatan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

Semua anggota kelompok memberikan pendapatnya 

tentang tanggung jawab. Sebenarnya mereka paham tentang 

arti tanggung jawab tetapi sulit untuk mengungkapkannya. 

Kemudian pemimpin kelompok memberikan tambahan 

pendapat dan mengajak anggota kelompok berdiskusi agar 

anggota kelompok semakin paham. Peneliti memberikan 

tambahan pendapat dan mempertegas pendapat dari anggota 

kelompok bahwa tanggung jawab merupakan keadaan wajib 

menanggung segala sesuatu. sehingga bertanggung jawab 

merupakan berkewajiban memikul, menanggung segala 

sesuatu, dan menanggung segala akibatnya. Kemudian didapati 

kesimpulan bahwa tanggung jawab  adalah kewajiban yang 

harus ditanggung sebagi akibat dari perbuatan yang telah 

dilakukan.  

h) Macam-macam tanggung jawab, anggota kelompok 

berpendapat: 

(18) UN: tanggung jawab kepada orang tua dan guru. 

(19) RA: tanggung jawab kepada diri sendiri. 

(20) AA: tanggung jawab kepada Tuhan. 

Anggota kelompok belum mengetahui tentang macam-

macam tanggung jawab sehingga pemimpin kelompok 

mengajak anggota kelompok berdiskusi dan pemimpin 

kelompok memberikan informasi bahwa macam-macam 

tanggung jawab ada 5, yaitu: tanggung jawab terhadap diri 

sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab 



 
 
 

 
 

terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa, dan 

tanggung jawab terhadap Tuhan. Pemimpin kelompok 

menjelaskan satu persatu macam tanggung jawab kepada 

anggota kelompok dan mengajak anggota kelompok untuk 

berdiskusi. Setelah berdiskusi kemudian pemimpin kelompok 

beserta anggota kelompok menyimpulkan bahwa ada 5 macam 

tanggung jawab, yaitu  tanggung jawab terhadap diri sendiri, 

tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap 

masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa, dan tanggung 

jawab terhadap Tuhan.  

i) Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, anggota kelompok 

berpendapat: 

(25) FR: jujur dan pemberani. 

(26) NL: berani menanggung kesalahan yang dibuat. 

(27) KF: bertanggung jawab kepada diri sendiri. 

(28) HA: berani berbuat berani bertanggung jawab. 

(29) ME: berani dalam menjalani apapun. 

(30) AA: mengakui kesalahan. 

(31) SI: menyelesaikan tugas tepat waktu. 

Setelah anggota kelompok mengemukakan pendapatnya 

tentang ciri-ciri orang bertanggung jawab, pemimpin kelompok 

mengajak anggota kelompok berdiskusi dan pemimpin 

kelompok menambahahkan pendapatnya: orang yang memiliki 

tanggung jawab  ia memiliki ciri-ciri disiplin terhadap aturan, 

berusaha menepati janji, senantiasa bersedia meminta maaf 

apabila salah, bersedia menerima sanksi atas kesalahan yang 

dibuat, memandang bahwa tidak ada orang yang terbebas dari 

kesalahan, dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang 

sama yang pernah dibuat. Setelah selesai berdiskusi pemimpin 

kelompok dan anggota kelompok menyimpulkan bahwa orang 

yang bertanggung jawab memiliki ciri-ciri disiplin terhadap 



 
 
 

 
 

aturan, berusaha menepati janji, senantiasa bersedia meminta 

maaf apabila salah, bersedia menerima sanksi atas kesalahan 

yang dibuat, memandang bahwa tidak ada orang yang terbebas 

dari kesalahan, dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang 

sama yang pernah dibuat 

Kemudian pemimpin kelompok bertanya kepada siswa, 

bagaimana ciri-ciri siswa yang bertanggung jawab?. Anggota 

kelompok menjawab: mengerjakan PR yang diberikan guru 

dengan tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan, rajin 

belajar, tidak menyontek, mendapat nilai tinggi. Kemudian 

pemimpin kelompok memberikan tambahan pendapat ciri 

siswa bertanggung jawab, yaitu pantang menyerah, tekun 

dalam menghadapi tugas, ulet, tidak putus asa, mampu 

berprestasi. Kemuadian pemimpin kelompok dan anggota 

kelompok menyimpulkan, yaitu rajin belajar, tekun dalam 

menghadapi tugas, tidak putus asa, ulet, berprestasi lebih baik.  

j) Langkah menjadi pribadi yang bertanggung jawab 

Dalam sub bahasan ini pemimpin kelompok mengajak 

anggota kelompok berdiskusi berdasarkan informasi dari 

anggota kelompok. adapun bahan diskusi untuk langkah 

menjadi pribadi yang bertanggung jawab adalah 

kembangkan sikap percaya diri, miliki sikap disiplin, tidak 

menyalahkan orang lain, bersikap optimis, biasakan 

berkata-kata dengan jujur, dan menepati janji.  

L. Tahap pengakhiran 

13) Peneliti menyampaikan kesimpulan akhir hasil pembahasan 

layanan bimbingan kelompok. 

14) Peneliti menanyakan pesan dan kesan serta menanyakan 

bagaimana pemahaman, perasaan, dan tindakan yang akan 

dilakukan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

terkait dengan topik yang telah dibahas bersama 



 
 
 

 
 

15) Menyampaikan rencana proses tindak lanjut kepada anggota 

dengan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan 

dengan topik yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan 

karakter mandiri anggota kelompok. 

16) Menutup kegiatan dengan berdoa, ucapan terima kasih karena 

anggota kelompok telah mengikuti layanan sampai selesai dan 

salam 

 

Mengetahui :     Jepara, 1 Desember 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 3 KEMBANG KAB.JEPARA 

 
 
Jenis Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  :  Priskila Hesti Anomsari 

Hari/ Tanggal  :  Sabtu, 8 Desember 2012 

Waktu Pelaksanaan :  Pukul 11.00 – 11.50 WIB 

Tempat Pelaksanan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

Sasaran Layanan :  Siswa kelas VIII A 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan: 

M. Anggota Kelompok :   

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 12 siswa dengan kode 

AA, RA, ME, UN, FR, HA, NL, WF, AU, NF, SI, KF. 

N. Sifat topik  :  Topik Tugas 

O. Topik yang dibahas :  Pentingnya menghargai waktu 

P. Proses pelaksanaan 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok:  

13. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok. 

m. Memberitahukan kepada guru pembimbing bahwa peneliti akan 

menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok, dan meminta 

waktu pelaksanaan kegiatan. 

n. Menginformasikan pada siswa kelas VIIIA yang menjadi anggota 

kelompok bahwa akan dilaksanakan kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. memberikan dorongan agar mereka dapat mengikuti 

kegiatan tersebut dengan menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

kegiatan tersebut. 

o. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik.  

14. Mengkoordinasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 



 
 
 

 
 

Setelah memperoleh waktu dan tempat untuk 

menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan kelompok (jadwal 

kegiatan) dari guru pembimbing, maka peneliti menyiapkan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. 

15. Melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tahap-tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: 

i. Tahap pembentukan 

13) Peneliti sebagai pemimpin kelompok menciptakan rapport 

dengan anggota kelompok dengan cara mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. Peneliti membuka pembicaraan 

dalam kelompok dengan topik bebas agar tumbuh suasana 

keakraban dan tidak tegang sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti mengajak 

anggota kelompok berdoa menurut keyakinannya sebelum 

kegiatan layanan bimbingan kelompok dimulai lebih jauh. Pada 

pertemuan ini anggota kelompok terlihat sangat akrab dan 

santai. 

14) Peneliti membagikan daftar hadir kepada anggota kelompok, 

dan sambil mengisi daftar hadir peneliti mengadakan kontrak 

waktu dengan anggota kelompok, serta disepakati selama  ± 50 

menit. 

15) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, asas-asas, dan 

norma yang digunakan dalam bimbingan kelompok. 

s) Pengertian bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok untuk membahas topik/tema tertentu 

yang berguna untuk menambah wawasan anggota 

kelompok, dimana semua anggota kelompok saling 



 
 
 

 
 

mengemukakan pendapat dan  menanggapi mengenai topik 

yang dibahas. 

t) Tujuan bimbingan kelompok, yaitu: 

(9) Membahas topik tentang menghargai waktu  yang 

berguna untuk menambah wawasan anggota kelompok 

untuk menunjang karakter mandiri. 

(10) Mengembangkan kemampuan sosialisasi anggota 

kelompok  dan melatih anggota kelompok untuk berani 

mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya. 

u) Asas-asas bimbingan kelompok, yaitu asas kesukarelaan, 

keterbukaan, kegiatan, kenormatifan dan kerahasiaan.  

v) Untuk menghangatkan suasana dan untuk keakraban 

pemimpin kelompok mengadakan permainan yang berjudul 

“keluarga satwa”. 

j. Tahap peralihan 

Peneliti mengamati suasana kesiapan anggota kelompok dan 

menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. Selain itu pemimpin kelompok juga mengemukakan 

bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas 

topik yang berasal dari peneliti/pemimpin kelompok dan 

dinamakan topik tugas. 

k. Tahap kegiatan 

17) Mengemukakan topik yang akan dibahas 

Pemimpin kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan bimbingan kelompok, yaitu menghargai waktu. 

Tujuan dari penyampaian topik tersebut adalah untuk 

memberikan tambahan wawasan kepada anggota kelompok 

tentang menghargai waktu dan anggota dapat menghargai 

waktu dalam kehidupannya sehingga anggota kelompok 

memiliki pengembangan wawasan, pemikiran, perasaan, 



 
 
 

 
 

persepsi, dan sikap yang menunjang diwujudkannya perilaku 

yang mandiri dalam kehidupannya.  

18) Pengembangan topik 

l) Arti menghargai waktu 

m) Manfaat menghargai waktu 

n) Dampak tidak menghargai waktu 

o) Belajar menghargai waktu 

19) Memberikan dorongan  kepada anggota kelompok untuk 

memberikan tanggapan mengenai topik tersebut. 

20) Diskusi antara anggota kelompok dan pemimipin kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok muncul pendapat, 

ide, saran dan tanggapan tentang topik yang dibahas dari 

anggota kelompok. Semua anggota kelompok menyampaikan 

tanggapannya. Anggota kelompok sudah terlihat santai dan 

mengemukakan pendapatnya secara leluasa, mereka terlihat 

tidak tegang. Pembahasan topik dalam layanan bimbingan 

kelompok terbagi ke dalam beberapa sub topik, yaitu: 

k) Menghargai waktu, anggota kelompok berpendapat: 

(37) HA: menghargai waktu adalah melakukan kegiatan 

yang bermanfaat. 

(38) AU: menghargai waktu adalah tidak menyia-

nyiakan waktu. 

(39) FR: menghargai waktu adalah tidak membuang 

waktu. 

(40) RA: menghargai waktu adalah mengisi waktu 

dengan banyak aktivitas. 

(41) WF: menghargai waktu adalah melakukan hal yang 

bermanfaat. 

(42) ME: menghargai waktu adalah tidak menyia-

nyiakan waktu. 



 
 
 

 
 

(43) UN: menghargai waktu adalah berbuat yang baik-

baik. 

(44) NF: menghargai waktu adalah memanfaatkan waktu 

sebaik-baiknya. 

(45) SI: menghargai waktu adalah menganggap penting 

setiap waktu. 

(46) AA:  menghargai waktu adalah tidak menyia-

nyiakan waktu. 

(47) KF: menghargai waktu adalah menghabiskan waktu 

untuk berbuat yang baik. 

(48) NL: menghargai waktu adalah memanfaatkan waktu 

dengan baik. 

Setelah semua anggota kelompok mengemukakan 

pendapatnya tentang arti dari menghargai waktu, kemudian 

pemimpin kelompok memberikan tambahan pendapat dan 

mengajak anggota kelompok berdiskusi. Peneliti memberikan 

tambahan pendapat bahwa menghargai berari menghormati, 

mengindahkan, dan memandang penting.sedangkan waktu 

adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau 

keadaan berada atau berlangsung. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa menghargai waktu adalah ketika seseorang dapat 

menggunakan waktu yang dimiliki untuk melakukan hal-hal 

yang bermanfaat.   

l) Manfaat menghargai waktu, anggota kelompok 

berpendapat: 

(21) RA: waktu tidakterbuang sia-sia. 

(22) FR: dapat melakukan banyak kegiatan. 

(23) AA: tugas kita menjadi selesai. 

(24) NL: waktu tidak terbuang sia-sia 

(25) UN: tidak ada waktu luang. 



 
 
 

 
 

Setelah anggota kelompok mengemukakan pendapatnya 

tentang manfaat menghargai waktu kemudian pemimpin 

kelompok mengajak berdiskusi dari pendapat yang telah 

dikemukakan oleh anggota kelompok dan tambahan pendapat 

dari pemimpin kelompok. pemimpin kelompok mengemukakan 

manfaat yang kita peroleh dengan menghargai waktu adalah 

pekerjaan kita dapat selesai dengan tuntas, mendapatkan 

banyak kesempatan untuk mencoba sesuatu hal baru yang 

bermanfaat, dapat belajar manajemen waktu dengan baik, dapat 

membangun kualitas diri menjadi lebih baik. Setelah berdiskusi 

kemudian pemimpin kelompok beserta anggota kelompok 

menyimpulkan manfaat menghargai waktu diantaranya waktu 

tidak terbuang sia-sia, pekerjaan dapat selesai, dapat mencoba 

sesuatu hal yang baru, dapat belajar manajemen waktu dengan 

baik, dan dapat membangun kualitas diri menjadi yang lebih 

baik.  

m) Dampak tidak menghargai waktu 

Pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk 

berdiskusi tentang dampak atau akibat yang ditimbulkan 

apabila kita tidak menghargai waktu dengan baik. Anggota 

kelompok ada yang berpendapat kalau kita tidak 

menghargai waktu maka kita akan kehilangan kesempatan. 

Kemudian pemimpin kelompok mengajak berdiskusi 

anggota kelompok dan di dapati hasil apabila kita tidak 

menghargai waktu maka kita akan kehilangan kesempatan 

yang datang kepada kita sehingga mengakibatkan 

kehidupan yang tidak baik, mudah terpengaruh, bertindak 

grusa-grusu, menambah pengangguran,  menjadi tidak 

disiplin yang akan berkaitan dengan kesuksesan kita. 

sebagai seorang pelajar apabila kita tidak menghargai 

waktu dengan baik maka kita tidak dapat mencapai prestasi 



 
 
 

 
 

yang memuaskan, selalu tidak siap dengan kegiatan belajar, 

tidak disiplin belajar. 

n) Belajar menghargai waktu 

Pemimpin kelompok mengajak berdiskusi anggota 

kelompok tentang cara belajar menghargai waktu 

berdasarkan informasi dari pemimpin kelompok. Informasi 

dari pemimpin kelompok tentang cara belajar menghargai 

waktu adalah: membuat skala prioritas kegiatan yang kita 

lakukan, jangan menunda pekerjaan dan disiplinlah, buatlah 

jadwal kegiatan yang akan dilakukan, fokus menuntaskan 

satu pekerjaan, menghargai setiap waktu yang kita 

habiskan. Kemudian pemimpin kelompok dan anggota 

kelompok berdiskusi tentang cara belajar menghargai 

waktu tersebut. 

l. Tahap pengakhiran 

17) Peneliti menyampaikan kesimpulan akhir hasil pembahasan 

layanan bimbingan kelompok. 

18) Peneliti menanyakan pesan dan kesan serta menanyakan 

bagaimana pemahaman, perasaan, dan tindakan yang akan 

dilakukan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

terkait dengan topik yang telah dibahas bersama 

19) Menyampaikan rencana proses tindak lanjut kepada anggota 

dengan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan 

dengan topik yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan 

karakter mandiri anggota kelompok. 

20) Menutup kegiatan dengan berdoa, ucapan terima kasih karena 

anggota kelompok telah mengikuti layanan sampai selesai dan 

salam 

Mengetahui :     Jepara, 8 Desember 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti 

 



 
 
 

 
 

RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 3 KEMBANG KAB.JEPARA 

 
 
Jenis Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  :  Priskila Hesti Anomsari 

Hari/ Tanggal  :  Selasa, 11 Desember 2012 

Waktu Pelaksanaan :  Pukul 09.00 – 09.50 WIB 

Tempat Pelaksanan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

Sasaran Layanan :  Siswa kelas VIII A 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan: 

Q. Anggota Kelompok :   

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 12 siswa dengan kode 

AA, RA, ME, UN, FR, HA, NL, WF, AU, NF, SI, KF. 

R. Sifat topik  :  Topik Tugas 

S. Topik yang dibahas :  Belajar memanfaatkan waktu luang 

T. Proses pelaksanaan 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok:  

16. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok. 

p. Memberitahukan kepada guru pembimbing bahwa peneliti akan 

menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok, dan meminta 

waktu pelaksanaan kegiatan. 

q. Menginformasikan pada siswa kelas VIIIA yang menjadi anggota 

kelompok bahwa akan dilaksanakan kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. memberikan dorongan agar mereka dapat mengikuti 

kegiatan tersebut dengan menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

kegiatan tersebut. 

r. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik.  

17. Mengkoordinasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 



 
 
 

 
 

Setelah memperoleh waktu dan tempat untuk 

menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan kelompok (jadwal 

kegiatan) dari guru pembimbing, maka peneliti menyiapkan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. 

18. Melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tahap-tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: 

m. Tahap pembentukan 

16) Peneliti sebagai pemimpin kelompok menciptakan rapport 

dengan anggota kelompok dengan cara mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. Peneliti membuka pembicaraan 

dalam kelompok dengan topik bebas agar tumbuh suasana 

keakraban dan tidak tegang sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti mengajak 

anggota kelompok berdoa menurut keyakinannya sebelum 

kegiatan layanan bimbingan kelompok dimulai lebih jauh. Pada 

pertemuan ini anggota kelompok terlihat sangat akrab dan 

santai. 

17) Peneliti membagikan daftar hadir kepada anggota kelompok, 

dan sambil mengisi daftar hadir peneliti mengadakan kontrak 

waktu dengan anggota kelompok, serta disepakati selama  ± 50 

menit. 

18) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, asas-asas, dan 

norma yang digunakan dalam bimbingan kelompok. 

w) Pengertian bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok untuk membahas topik/tema tertentu 

yang berguna untuk menambah wawasan anggota 

kelompok, dimana semua anggota kelompok saling 



 
 
 

 
 

mengemukakan pendapat dan  menanggapi mengenai topik 

yang dibahas. 

x) Tujuan bimbingan kelompok, yaitu: 

(11) Membahas topik tentang belajar memanfaatkan 

waktu luang  yang berguna untuk menambah wawasan 

anggota kelompok untuk menunjang karakter mandiri. 

(12) Mengembangkan kemampuan sosialisasi anggota 

kelompok  dan melatih anggota kelompok untuk berani 

mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya. 

y) Asas-asas bimbingan kelompok, yaitu asas kesukarelaan, 

keterbukaan, kegiatan, kenormatifan dan kerahasiaan.  

z) Untuk menghangatkan suasana dan untuk keakraban 

pemimpin kelompok mengadakan permainan yang berjudul 

“mencipta kata”. 

n. Tahap peralihan 

Peneliti mengamati suasana kesiapan anggota kelompok dan 

menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. Selain itu pemimpin kelompok juga mengemukakan 

bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas 

topik yang berasal dari peneliti/pemimpin kelompok dan 

dinamakan topik tugas. 

o. Tahap kegiatan 

21) Mengemukakan topik yang akan dibahas 

Pemimpin kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan bimbingan kelompok, yaitu belajar 

memanfaatkan waktu luang. Tujuan dari penyampaian topik 

tersebut adalah untuk memberikan tambahan wawasan kepada 

anggota kelompok tentang belajar memanfaatkan waktu luang 

dan anggota dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan 

yang bermanfaat dalam kehidupaan sehari-hari sehingga 



 
 
 

 
 

anggota kelompok memiliki pengembangan wawasan, 

pemikiran, perasaan, persepsi, dan sikap yang menunjang 

diwujudkannya karakter yang mandiri dalam kehidupannya.  

22) Pengembangan topik 

p) Pengertian waktu luang 

q) Manfaat mengisi waktu luang 

r) Kegiatan yang bisa dilakukan saat memiliki waktu luang 

s) Cara mengisi waktu luang 

23) Memberikan dorongan  kepada anggota kelompok untuk 

memberikan tanggapan mengenai topik tersebut. 

24) Diskusi antara anggota kelompok dan pemimipin kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok muncul pendapat, 

ide, saran dan tanggapan tentang topik yang dibahas dari 

anggota kelompok. Semua anggota kelompok menyampaikan 

tanggapannya. Anggota kelompok sudah terlihat santai dan 

mengemukakan pendapatnya secara leluasa, mereka terlihat 

tidak tegang. Pembahasan topik dalam layanan bimbingan 

kelompok terbagi ke dalam beberapa sub topik, yaitu: 

o) Pengertian waktu luang, anggota kelompok berpendapat: 

(49) AA: waktu luang adalah waktu yang tidak ada 

kegiatan yang kita lakukan. 

(50) NL: waktu luang adalah melakukan kegiatan di hari 

libur. 

(51) ME: waktu luang adalah waktu yang digunakan 

untuk santai-santai. 

(52) RA: waktu luang adalah waktu yang dimiliki di hari 

libur. 

(53) WR: waktu luang  adalah tidak ada kegiatan 

apapun. 

(54) NF: waktu luang  adalah waktu untuk bersantai-

santai. 



 
 
 

 
 

(55) WF: waktu luang adalah waktu untuk 

menghilangkan stress pada masalah pelajaran. 

(56) AU: waktu luang adalah waktu dihari libur sekolah. 

(57) SI: waktu luang  adalah waktu yang tidak ada 

kegiatan yang kita lakukan. 

(58) HA:  waktu luang  adalah melakukan kegiatan di 

hari libur. 

(59) UN: waktu luang  adalah waktu yang diisi dengan 

kegiatan apapun. 

(60) KF: waktu luang adalah waktu yang digunakan 

dengan sebaik-baiknya. 

Setelah semua anggota kelompok mengemukakan 

pendapatnya tentang arti dari waktu luang, Kemudian 

pemimpin kelompok memberikan tambahan pendapat dan 

mengajak anggota kelompok berdiskusi berdasarkan pendapat 

pemimpin kelompok dan pendapat anggota kelompok yang 

telah dikemukakan. Peneliti memberikan tambahan pendapat 

tentang pengertian waktu luang yang dapat dilihat dari tiga 

dimensi. Yang pertama dilihat dari segi waktu bahwa waktu 

luang merupakan waktu yang tidak digunakan untuk 

melaksanakan kewajiban, seperti sekolah, dsb. Yang kedua dari 

segi cara pengisian bahwa  waktu luang merupakan waktu yang 

dapat diisi dengan kegiatan pilihan sendiri atau waktu yang 

digunakan dan dimanfaatkan sesuka hati. Yang ketiga dari segi 

fungsi bahwa waktu luang merupakan waktu yang 

dimanfaatkan sebagai sarana mengembangkan potensi, 

meningkatkan mutu pribadi, sebagai selingan dan hiburan, 

sarana rekreasi. Kemudian pemimpin kelompok dan anggota 

kelompok menyimpulkan waktu luang adalah waktu dimana 

kita tidak memiliki kegiatan.   



 
 
 

 
 

p) Manfaat mengisi waktu luang, anggota kelompok 

berpendapat: 

(26) WF: ada kegiatan yang kita lakukan sehingga tidak 

jenuh. 

(27) AA: jika kita mempunyai tugas, tugas kita dapat 

selesai. 

(28) RA: membuat diri menjadi senang. 

(29) NL: waktu tidak terbuang sia-sia. 

(30) SI: menenangkan pikiran. 

(31) UN: dapat melakukan kegiatan sesuka kita 

Setelah anggota kelompok mengemukakan pendapatnya 

tentang manfaat mengisi waktu luang kemudian pemimpin 

kelompok mengajak berdiskusi dari pendapat yang telah 

dikemukakan oleh anggota kelompok dan tambahan pendapat 

dari pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok mengemukakan 

manfaat yang kita peroleh dengan mengisi waktu luang adalah 

dapat meningkatkan kesejahteraan jasmani mental dan 

emosional, membuat kita mengenali kemampuan diri sendiri, 

mendukung konsep diri serta harga diri, sarana belajar dan 

pengembangan kemampuan, pelampiasan ekspresi dan 

keseimbangan jasmani, mental, intelektual, spiritual, maupun 

estetika, pekerjaan kita dapat selesai dengan tuntas, pemenuh 

kebutuhan sosial, seperti: meningkatkan daya kerja sehingga 

memacu prestasi dan produktivitas. Setelah berdiskusi 

kemudian pemimpin kelompok beserta anggota kelompok 

menyimpulkan manfaat mengisi waktu luang diantaranya dapat 

meningkatkan kesejahteraan jasmani, mental kita, membuat 

kita mengenali kemampuan diri sendiri, mendukung konsep 

diri dan harga diri, sarana belajar dan pengembangan 

kemampuan, pekerjaan dapat selesai dengan tuntas, 

meningkatkan daya kerja sehingga memacu prestasi.  



 
 
 

 
 

 

 

q) Kegiatan yang bisa dilakukan saat memiliki waktu luang, 

anggota kelompok berpendapat: 

(1) NL: mengerjakan tugas sekolah 

(2) KF: bermain sepak bola dan volley 

(3) RA: bermain dengan teman, mengerjakan tugas saat ada 

tugas sekolah. 

(4) ME: membantu orang tua, membersihkan rumah 

(5) AA: membantu orang tua, belajar 

(6) SI: nonton tv, baca komik, main dengan teman. 

(7) HA: belajar, bermain, pergi les/ikut ekstrakurikuler 

(8) NF: nonton tv 

(9) UN: membantu orang tua, mengerjakan PR yang 

disuruh bapak ibu guru 

(10) AU: bermain dengan teman 

(11) WF: melakukan kegiatan hobi, membersihkan 

rumah 

(12) FR: membaca buku majalah, membantu orang tua 

Anggota kelompok berpendapat tentang contoh kegiatan 

yang mereka lakukan saat memiliki waktu luang kemudian 

pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk 

berdiskusi berdasarkan pendapat mereka. Kemudian di 

dapati kesimpulan saat kita memiliki waktu luang banyak 

sekali kegiatan yang dapat kita lakukan tetapi alngkah 

baiknya kita melakukan kegiatan yang mendatangkan 

manfaat positif bagi kita, dapat meningkatkan ketrampilan, 

menunjang kesuksesan kita. 

r) Cara memanfaatka waktu luang 

Pemimpin kelompok mengajak berdiskusi anggota 

kelompok tentang cara memanfaatkan waktu luang 



 
 
 

 
 

berdasarkan informasi dari pemimpin kelompok. Informasi 

dari pemimpin kelompok tentang cara memanfaatkan waktu 

luang bagi seorang pelajar khususnya adalah: mengerjakan 

tugas-tugas sekolah  sehingga tugas tidak menumpuk, jika 

kita terhubung jaringan internet kita dapat brosing hal-hal 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berdiskusi dan 

menanyakan hal yang tidak di mengerti dari siswa  lain 

yang dianggap lebih mengerti, bermain dengan teman 

sebagi sarana refresing tetapi harus ada porsi yang 

seimbang.  

p. Tahap pengakhiran 

21) Peneliti menyampaikan kesimpulan akhir hasil pembahasan 

layanan bimbingan kelompok. 

22) Peneliti menanyakan pesan dan kesan serta menanyakan 

bagaimana pemahaman, perasaan, dan tindakan yang akan 

dilakukan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

terkait dengan topik yang telah dibahas bersama 

23) Menyampaikan rencana proses tindak lanjut kepada anggota 

dengan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan 

dengan topik yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan 

karakter mandiri anggota kelompok. 

24) Menutup kegiatan dengan berdoa, ucapan terima kasih karena 

anggota kelompok telah mengikuti layanan sampai selesai dan 

salam 

 

Mengetahui :     Jepara, 11 Desember 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 
 



 
 
 

 
 

RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 3 KEMBANG KAB.JEPARA 

 
 
Jenis Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  :  Priskila Hesti Anomsari 

Hari/ Tanggal  :  Sabtu, 15 Desember 2012 

Waktu Pelaksanaan :  Pukul 08.00 – 08.50 WIB 

Tempat Pelaksanan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

Sasaran Layanan :  Siswa kelas VIII A 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan: 

U. Anggota Kelompok :   

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 12 siswa dengan kode 

AA, RA, ME, UN, FR, HA, NL, WF, AU, NF, SI, KF. 

V. Sifat topik  :  Topik Tugas 

W. Topik yang dibahas :  Bertindak kreatif dan inisiatif 

X. Proses pelaksanaan 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok:  

19. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok. 

s. Memberitahukan kepada guru pembimbing bahwa peneliti akan 

menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok, dan meminta 

waktu pelaksanaan kegiatan. 

t. Menginformasikan pada siswa kelas VIIIA yang menjadi anggota 

kelompok bahwa akan dilaksanakan kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. memberikan dorongan agar mereka dapat mengikuti 

kegiatan tersebut dengan menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

kegiatan tersebut. 

u. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik.  

20. Mengkoordinasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 



 
 
 

 
 

Setelah memperoleh waktu dan tempat untuk 

menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan kelompok (jadwal 

kegiatan) dari guru pembimbing, maka peneliti menyiapkan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. 

21. Melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tahap-tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: 

q. Tahap pembentukan 

19) Peneliti sebagai pemimpin kelompok menciptakan rapport 

dengan anggota kelompok dengan cara mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. Peneliti membuka pembicaraan 

dalam kelompok dengan topik bebas agar tumbuh suasana 

keakraban dan tidak tegang sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti mengajak 

anggota kelompok berdoa menurut keyakinannya sebelum 

kegiatan layanan bimbingan kelompok dimulai lebih jauh. Pada 

pertemuan ini anggota kelompok terlihat sangat akrab dan 

santai. 

20) Peneliti membagikan daftar hadir kepada anggota kelompok, 

dan sambil mengisi daftar hadir peneliti mengadakan kontrak 

waktu dengan anggota kelompok, serta disepakati selama  ± 50 

menit. 

21) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, asas-asas, dan 

norma yang digunakan dalam bimbingan kelompok. 

aa) Pengertian bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok untuk membahas topik/tema tertentu 

yang berguna untuk menambah wawasan anggota 

kelompok, dimana semua anggota kelompok saling 



 
 
 

 
 

mengemukakan pendapat dan  menanggapi mengenai topik 

yang dibahas. 

bb) Tujuan bimbingan kelompok, yaitu: 

(13) Membahas topik tentang bertindak kreatif dan 

inisiatif  yang berguna untuk menambah wawasan 

anggota kelompok untuk menunjang karakter mandiri. 

(14) Mengembangkan kemampuan sosialisasi anggota 

kelompok  dan melatih anggota kelompok untuk berani 

mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya. 

cc) Asas-asas bimbingan kelompok, yaitu asas kesukarelaan, 

keterbukaan, kegiatan, kenormatifan dan kerahasiaan.  

dd) Untuk menghangatkan suasana dan untuk keakraban 

pemimpin kelompok mengadakan permainan yang berjudul 

“HA”. 

r. Tahap peralihan 

Peneliti mengamati suasana kesiapan anggota kelompok dan 

menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. Selain itu pemimpin kelompok juga mengemukakan 

bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas 

topik yang berasal dari peneliti/pemimpin kelompok dan 

dinamakan topik tugas. 

s. Tahap kegiatan 

25) Mengemukakan topik yang akan dibahas 

Pemimpin kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan bimbingan kelompok, yaitu bertindak kreatif 

dan inisiatif. Tujuan dari penyampaian topik tersebut adalah 

untuk memberikan tambahan wawasan kepada anggota 

kelompok tentang tindakan kreatif dan inisiatif dan anggota 

dapat bertindak kreatif dan inisiatif dalam kehidupannya 

sehingga anggota kelompok memiliki pengembangan wawasan, 



 
 
 

 
 

pemikiran, perasaan, persepsi, dan sikap yang menunjang 

diwujudkannya perilaku yang mandiri dalam kehidupannya.  

26) Pengembangan topik 

t) Pengertian kreatif dan inisiatif 

u) Ciri orang kreatif dan inisiatif 

27) Memberikan dorongan  kepada anggota kelompok untuk 

memberikan tanggapan mengenai topik tersebut. 

28) Diskusi antara anggota kelompok dan pemimipin kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok muncul pendapat, 

ide, saran dan tanggapan tentang topik yang dibahas dari 

anggota kelompok. Semua anggota kelompok menyampaikan 

tanggapannya. Anggota kelompok terlihat sangat santai dan 

mengemukakan pendapatnya secara leluasa, mereka terlihat 

tidak tegang. Pembahasan topik dalam layanan bimbingan 

kelompok terbagi ke dalam beberapa sub topik, yaitu: 

s) Pengertian kreatif dan inisiatif, anggota kelompok 

berpendapat: 

(61) NL: kreatif adalah bisa mengerjakan sesuatu dengan 

pemikirannya sendiri, inisiatif adalah berfikir dengan 

cemerlang. 

(62) FR: kreatif adalah orang yang memiliki ide-ide yang 

positif, inisiatif adalah orang yang menemukan ide-ide 

baru. 

(63) RA: kreatif adalah melakukan kegiatan/membuat 

barang-barang unik, inisiatif adalah meniru benda yang 

sudah ada. 

(64) ME: kreatif adalah menciptakan ide-ide yang baru. 

(65) UN: kreatif adalah tindakan yang mencerminkan 

percaya diri, inisiatif adalah tindakan yang menciptkan 

hal baru. 



 
 
 

 
 

(66) HA: kreatif adalah menciptakan ide-ide yang baru, 

inisiatif adalah meniru ide yang sudah ada.  

(67) AU: kreatif adalah menciptakan hal baru. 

(68) NF: kreatif  adalah tindakan secara kreatif.  

(69) WF: kreatif adalah tindakan yang tidak takut 

mencoba hal baru, inisiatif adalah selalu mau mencoba.  

(70) KF: kreatif adalah kegiatan yang suka membuat 

barang-barang yang unik, inisiatif adalah berkreatifitas. 

(71) SI: kreatif adalah tindakan yang dilakukan orang 

yang mempunyai kreasi baru atau ide-ide yang baru 

yang tidak pernah diketahui oleh orang lain, inisiatif 

adalah orang yang melakukan apa yang menjadi 

keinginannya.  

(72) AA: kreatif  adalah berinspirasi/berinisiatif untuk 

menciptakan ide baru ataupun yang lainnya, inisiatif 

adalah berhayal untuk bisa menjadi kenyataan. 

Setelah semua anggota kelompok mengemukakan 

pendapatnya tentang arti kreatif dan inisiatif  kemudian 

pemimpin kelompok memberikan tambahan pendapat dan 

mengajak anggota kelompok berdiskusi. Peneliti memberikan 

tambahan pendapat bahwa kreatif merupakan daya cipta, 

memiliki kemampuan untuk mencipta. Anak yang kreatif 

adalah anak yang dapat mengembangkan kemampuan 

berpikirnya dengan baik. Inisiatif adalah mengembangkan dan 

memberdayakan kreatifitas daya pikir untuk merencanakan ide 

baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreatif dan inisiatif  

adalah tindakan yang penting dimiliki oleh individu.   

t) Ciri orang kreatif dan inisiatif 

Pemimpin kelompok mengajak anggota kelompok untuk 

berdiskusi tentang cirri orang kreatif dan inisiatif. Cirri 

orang kreatif adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi, 



 
 
 

 
 

melihat permasalahan sebagai hal yang menarik, suka 

dengan tantangan, tidak mudah putus puas, optimis, tidak 

mudah menilai dan mengambil sikap, kesulitan dipandang 

sebagi sarana meningkatkan kemampuan, fleksibel, mandiri 

serta percaya diri. Cirri orang inisiatif adalah  kreatif, tidak 

kenal putus asa/gigih dalam memperjuangkan sesuatu, 

melihat setiap kesempatan, berusaha melebihi dari yang 

ditugaskan. Dalam berdiskusi membahas tersebut anggota 

kelompok ada yang berbicara menambahkan pendapat dan 

saat ditanya pemimpin kelompok juga menjawab.  

t. Tahap pengakhiran 

25) Peneliti menyampaikan kesimpulan akhir hasil pembahasan 

layanan bimbingan kelompok. 

26) Peneliti menanyakan pesan dan kesan serta menanyakan 

bagaimana pemahaman, perasaan, dan tindakan yang akan 

dilakukan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

terkait dengan topik yang telah dibahas bersama 

27) Menyampaikan rencana proses tindak lanjut kepada anggota 

dengan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan 

dengan topik yang berbeda dengan tujuan untuk meningkatkan 

karakter mandiri anggota kelompok. 

28) Menutup kegiatan dengan berdoa, ucapan terima kasih karena 

anggota kelompok telah mengikuti layanan sampai selesai dan 

salam 

Mengetahui :     Jepara, 15 Desember 2012 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

RESUME KEGIATAN LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 

PADA SISWA KELAS VIIIA SMP NEGERI 3 KEMBANG KAB.JEPARA 

 
 
Jenis Layanan  :  Bimbingan Kelompok 

Penyelenggara  :  Priskila Hesti Anomsari 

Hari/ Tanggal  :  Kamis, 3 Januari 2013 

Waktu Pelaksanaan :  Pukul 13.00 – 13.50 WIB 

Tempat Pelaksanan :  Perpustakaan SMP Negeri 3 Kembang 

Sasaran Layanan :  Siswa kelas VIII A 

Berikut merupakan gambaran kegiatan bimbingan kelompok yang dilakukan: 

Y. Anggota Kelompok :   

Anggota kelompok dalam kegiatan ini terdiri dari 12 siswa dengan kode 

AA, RA, ME, UN, FR, HA, NL, WF, AU, NF, SI, KF. 

Z. Sifat topik  :  Topik Tugas 

AA. Topik yang dibahas :  Cara mengambil suatu keputusan 

BB. Proses pelaksanaan 

Berikut ini merupakan gambaran dari proses pelaksanaan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok:  

22. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok. 

v. Memberitahukan kepada guru pembimbing bahwa peneliti akan 

menyelenggarakan kegiatan bimbingan kelompok, dan meminta 

waktu pelaksanaan kegiatan. 

w. Menginformasikan pada siswa kelas VIIIA yang menjadi anggota 

kelompok bahwa akan dilaksanakan kegiatan layanan bimbingan 

kelompok. memberikan dorongan agar mereka dapat mengikuti 

kegiatan tersebut dengan menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

kegiatan tersebut. 

x. Menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya 

bimbingan kelompok dan harapan setelah pembahasan topik.  



 
 
 

 
 

23. Mengkoordinasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

Setelah memperoleh waktu dan tempat untuk 

menyelenggarakan kegiatan layanan bimbingan kelompok (jadwal 

kegiatan) dari guru pembimbing, maka peneliti menyiapkan kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. 

24. Melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan tahap-tahap 

pelaksanaan sebagai berikut: 

u. Tahap pembentukan 

22) Peneliti sebagai pemimpin kelompok menciptakan rapport 

dengan anggota kelompok dengan cara mengucapkan salam, 

menanyakan kabar, dan mengucapkan terima kasih atas 

keikutsertaan anggota kelompok untuk mengikuti kegiatan 

layanan bimbingan kelompok. Peneliti membuka pembicaraan 

dalam kelompok dengan topik bebas agar tumbuh suasana 

keakraban dan tidak tegang sebelum membahas topik tugas 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Peneliti mengajak 

anggota kelompok berdoa menurut keyakinannya sebelum 

kegiatan layanan bimbingan kelompok dimulai lebih jauh. Pada 

pertemuan ini anggota kelompok terlihat sangat akrab dan 

sangat santai. 

23) Peneliti membagikan daftar hadir kepada anggota kelompok, 

dan sambil mengisi daftar hadir peneliti mengadakan kontrak 

waktu dengan anggota kelompok, serta disepakati selama  ± 50 

menit. 

24) Peneliti menjelaskan tentang pengertian, tujuan, asas-asas, dan 

norma yang digunakan dalam bimbingan kelompok. 

ee) Pengertian bimbingan kelompok yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan secara berkelompok dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok untuk membahas topik/tema tertentu 

yang berguna untuk menambah wawasan anggota 

kelompok, dimana semua anggota kelompok saling 



 
 
 

 
 

mengemukakan pendapat dan  menanggapi mengenai topik 

yang dibahas. 

ff) Tujuan bimbingan kelompok, yaitu: 

(15) Membahas topik tentang cara mengambil suatu 

keputusan  yang berguna untuk menambah wawasan 

anggota kelompok untuk menunjang karakter mandiri. 

(16) Mengembangkan kemampuan sosialisasi anggota 

kelompok  dan melatih anggota kelompok untuk berani 

mengemukakan pendapat berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya. 

gg) Asas-asas bimbingan kelompok, yaitu asas kesukarelaan, 

keterbukaan, kegiatan, kenormatifan dan kerahasiaan.  

hh) Untuk menghangatkan suasana dan untuk keakraban 

pemimpin kelompok mengadakan permainan yang berjudul 

“berfikir cepat”. 

v. Tahap peralihan 

Peneliti mengamati suasana kesiapan anggota kelompok dan 

menanyakan kesiapan anggota kelompok untuk memasuki tahap 

kegiatan. Selain itu pemimpin kelompok juga mengemukakan 

bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini akan membahas 

topik yang berasal dari peneliti/pemimpin kelompok dan 

dinamakan topik tugas. 

w. Tahap kegiatan 

29) Mengemukakan topik yang akan dibahas 

Pemimpin kelompok mengemukakan topik yang akan dibahas 

dalam kegiatan bimbingan kelompok, yaitu cara mengambil 

suatu keputusan. Tujuan dari penyampaian topik tersebut 

adalah untuk memberikan tambahan wawasan kepada anggota 

kelompok tentang belajar mengambil keputusan dan anggota 

kelompok dapat belajar menerapkannya sehingga anggota 

kelompok memiliki pengembangan wawasan, pemikiran, 



 
 
 

 
 

perasaan, persepsi, dan sikap yang menunjang diwujudkannya 

karakter yang mandiri dalam kehidupannya.  

30) Pengembangan topik 

v) Arti keputusan 

w) Tips mengambil keputusan 

31) Memberikan dorongan  kepada anggota kelompok untuk 

memberikan tanggapan mengenai topik tersebut. 

32) Diskusi antara anggota kelompok dan pemimipin kelompok 

Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok muncul pendapat, 

ide, saran dan tanggapan tentang topik yang dibahas dari 

anggota kelompok. Anggota kelompok menyampaikan 

pendapatnya. Anggota kelompok terlihat sangat santai dan 

mengemukakan pendapatnya secara leluasa, mereka terlihat 

tidak tegang. Pembahasan topik dalam layanan bimbingan 

kelompok terbagi ke dalam beberapa sub topik, yaitu: 

u) Pengertian keputusan, anggota kelompok berpendapat: 

(73) AA: keputusan adalah dimana kita harus 

memutuskan/mengambil tentang suatu hal dan kita 

harus yakin tentang keputusan tersebut. 

(74) UN: keputusan adalah menentukan hal yang benar 

dan yang salah. 

(75) RA: keputusan adalah memutuskan keputusan yang 

baik. 

(76) WF: keputusan adalah tindakan memutuskan 

sesuatu. 

Setelah semua anggota kelompok mengemukakan 

pendapatnya tentang arti keputusan, Kemudian pemimpin 

kelompok memberikan tambahan pendapat dan mengajak 

anggota kelompok berdiskusi berdasarkan pendapat 

pemimpin kelompok dan pendapat anggota kelompok yang 

telah dikemukakan. Keputusan merupakan perihal yang 



 
 
 

 
 

berkaitan dengan putusan. Keputusan berkaitan erat dengan 

pengambilan keputusan. Dimana keputusan merupakan 

suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang 

dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa 

kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama 

konsekuensinya. Pengambilan keputusan merupakan 

pemilihan altematif terbaik dari sejumlah alternatif yang 

tersedia. 

v) Tips mengambil keputusan 

Pemimpin kelompok mengajak berdiskusi anggota 

kelompok tentang cara mengambil keputusan berdasarkan 

informasi dari pemimpin kelompok. sebelumnya pemimpin 

kelompok bertanya kepada anggota kelompok apakah ada 

yang mengetahui bagaimana cara mengambil keputusan 

kemudian anggota kelompok dengan kode UN menjawab 

cara mengambil keputusan adalah dengan kita berfikir 

terlebih dahulu tentang apa yang akan kita putuskan. 

Kemudian AA mengatakan dalam mengambil keputusan 

kita harus yakin dengan keputusan yang kita buat. 

Kemudian pemimpin kelompok baru meyampaikan 

informasinya dan mengajak anggota kelompok untuk 

berdiskusi. Informasi dari pemimpin kelompok tentang cara 

mengambil keputusan adalah: tentukan sendiri, jangan 

emosional, pertimbangkan dengan hati-hati, beri nilai setiap 

pilihan yang dimiliki, dan bertanggung jawab atas 

keputusan.  

x. Tahap pengakhiran 

29) Peneliti menyampaikan kesimpulan akhir hasil pembahasan 

layanan bimbingan kelompok. 

30) Peneliti menanyakan pesan dan kesan serta menanyakan 

bagaimana pemahaman, perasaan, dan tindakan yang akan 



 
 
 

 
 

dilakukan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok 

terkait dengan topik yang telah dibahas bersama 

31) Menutup kegiatan dengan berdoa, ucapan terima kasih karena 

anggota kelompok telah mengikuti layanan sampai selesai dan 

salam 

 

Mengetahui :     Jepara, 3 Januari 2013 

Guru Pembimbing,    Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd    Priskila Hesti Anomsari 
NIP. 19641105 200604 1 004   NIM. 1301408051 

 
 
 
 



 
 

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 
 

Sekolah :  SMP Negeri 3 Kembang       Bulan  :  November 2012- Januari 2013 

Kelas  :  VIIIA         Praktikan :  Priskila Hesti Anomsari 

 

No. Tanggal 
Kegiatan 

Jam 
Pemb. 

Sasaran 
Kegiatan 

Kegiatan 
Layanan/ 

Pendukung 

Materi 
Kegiatan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

1. 14/11/12 10.00-
10.40 

Kelas 
VIIIA 

Himpunan 
data 

Skala 
karakter 
mandiri siswa

• Laiseg:  
Siswa memahami tujuan pengungkapan 
masalah dan sangat mengharapkan 
hasilnya  

• Laijapen: akan dilanjutkan dengan 
pemberian layanan bimbingan kelompok. 

Pengadministrasikan berjalan 
lancar, lembar jawaban diolah dan 
hasilnya dimasukkan dalam 
komputer dan akan ditindaklanjuti 
dengan pemberian layanan 
bimbingan kelompok. 

2. 17/11/12 11.50 
– 
12.45 

R-1, R-5, 
R-10, R-13, 
R-14, R-15, 
R-18, R-22, 
R-25, R-30, 
R-32, R-33 

Bimbingan 
Kelompok 

Konsep dan 
urgensi 
karakter 
mandiri 

• Laiseg:  
Siswa memahami tentang arti karakter 
mandiri, ciri-ciri orang yang memiliki 
karakter mandiri dan memahami 
pentingnya memiliki karakter mandiri 

• Laijapen:  
Siswa lebih dapat memahami tentang 
konsep dan urgensi karakter mandiri 

Kegiatan BKp berjalan dengan 
baik, pada pertemuan pertama 
masih ada beberapa siswa yang 
belum aktif  

3. 21/11/12 12.40-
13.40 

R-1, R-5, 
R-10, R-13, 
R-14, R-15, 
R-18, R-22, 
R-25, R-30, 
R-32, R-3 

Bimbingan 
Kelompok 

Menumbuhka
n karakter 
mandiri 

• Laiseg:  
Siswa memahami tentang cara 
menumbuhkan karakter mandiri 

• Laijapen:  
Siswa dapat melatih diri menerapkan cara 
menumbuhkan karakter mandiri dalam 
kehidupan di sekolah maupun kehidupan 

Pada pertemuan kedua siswa 
sudah mulai menikmati kegiatan 
bimbingan kelompok meskipun 
masih ada siswa yang masih 
terlihat canggung dan belum aktif 



 
 
 

 
 

sehari-hari 
4. 27/11/12 11.45-

12.45 
R-1, R-5, 
R-10, R-13, 
R-14, R-15, 
R-18, R-22, 
R-25, R-30, 
R-32, R-3 

Bimbingan 
Kelompok 

Menumbuhka
n rasa 
percaya diri 

• Laiseg:  
Siswa memahami cara menumbuhkan 
dan meningkatkan rasa percaya diri  

• Laijapen:  
Siswa akan lebih dapat memahami 
bagaimana cara menyikapi dirinya agar 
menjadi orang yang lebih percaya diri 

Pertemuan ketiga siswa terlihat 
antusias mengikuti kegiatan dan 
siswa yang mulai aktif semakin 
bertambah. Mereka aktif 
memberikan tanggapan tentang 
topok yang dibahas 

5. 1/12/12 12.40-
13.40 

R-1, R-5, 
R-10, R-13, 
R-14, R-15, 
R-18, R-22, 
R-25, R-30, 
R-32, R-3 

Bimbingan 
Kelompok 

Menjadi 
pribadi yang 
bertanggung 
jawab 

• Laiseg: 
Siswa dapat memahami tentang tanggung 
jawab dan meningkatkan tanggung jawab 
diri sendiri 

• Laijapen:  
Siswa akan lebih dapat memahami 
tentang tanggung jawab dan dapat 
mengembangkannya dalam diri sendiri 

Pada pertemuan keempat siswa 
terlihat bersemangat dan tertarik 
dengan topik yang dibahas, siswa 
terlihat dengan senang hati 
mengemukakan pendapatnya 

6. 8/12/12 11.45-
12.45 

R-1, R-5, 
R-10, R-13, 
R-14, R-15, 
R-18, R-22, 
R-25, R-30, 
R-32, R-3 

Bimbingan 
Kelompok 

Pentingnya 
menghargai 
waktu 

• Laiseg: 
Siswa memahami tentang pentingnya 
menghargai waktu 

• Laijapen: 
Siswa akan berusaha melatih diri agar 
mampu menghargai waktu dalam 
kehidupan sehari-hari  

Pada pertemuan kelima, siswa 
terlihat lebih santai dalam 
berpendapat. Mereka terlihat 
semakin menikmati kegiatan 

7. 11/12/12 10.30-
11.30 

R-1, R-5, 
R-10, R-13, 
R-14, R-15, 
R-18, R-22, 
R-25, R-30, 
R-32, R-3 

Bimbingan 
Kelompok 

Belajar 
memanfaatka
n waktu 
luang 

• Laiseg: 
Siswa dapat memahami tentang waktu 
luang dan memanfaatkan waktu luang 

• Laijapen: 
Siswa akan berusaha untuk belajar 
memanfaatkan waktu luang yang dimiliki 
dengan kegiatan yang bermanfaat 

Pada pertemuan keeman ini siswa 
tertarik dengan topik yang dibahas 
dan senang hati dalam 
berpendapat 

8. 15/12/12 09.00-
10.00 

R-1, R-5, 
R-10, R-13, 

Bimbingan 
Kelompok 

Bertindak 
kreatif dan 

• Laiseg: 
Siswa memahami tentang tindakan yang 

Siswa terlihat semangat mengikuti 
kegiatan dan semua siswa aktif 



 
 
 

 
 

R-14, R-15, 
R-18, R-22, 
R-25, R-30, 
R-32, R-3 

inisiatif kreatif dan inisiatif 
• Laijapen: 

Siswa akan berusaha untuk bertindak 
kreatif dan berfikir inisiatif dalam 
kehidupan sehari-hari 

berbicara dan berbagi 
pengetahuan yang dimiliki 

9. 3/1/13 09.30-
10.30 

R-1, R-5, 
R-10, R-13, 
R-14, R-15, 
R-18, R-22, 
R-25, R-30, 
R-32, R-3 

Bimbingan 
Kelompok 

Cara 
mengambil 
suatu 
keputusan 

• Laiseg: 
Siswa memahami tentang cara 
mengambil suatu keputusan 

• Laijapen: 
Siswa akan berusaha belajar mengambil 
keputusan yang tepat saat dihadapkan 
dengan suatu keputusan 

Pada pertemuan terakhir ini, siswa 
terlihat sangat menikmati dan 
terlihat lebih santai. Siswa juga 
menyukai topik yang selama ini 
telah dibahas 

10. 5/1/13 10.30-
11.00 

R-1, R-5, 
R-10, R-13, 
R-14, R-15, 
R-18, R-22, 
R-25, R-30, 
R-32, R-3 

Himpunan 
data 

Pemberian 
skala karakter 
mandiri siswa

Diperoleh hasil bahwa terjadi 
peningkatan persentase pada setiap 
indicator karakter mandiri 

Kegiatan berjalan lancar 

 
Jepara,       Januari 2013 

Guru Pembimbing,        Peneliti, 

 

 

Judi Susanto, S.Pd        Priskila Hesti Anomsari 
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TABEL EVALUASI HASIL PENILAIAN SEGERA (Laiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 
Pertemuan  :   1 (Pertama) 

Topik   :   Konsep dan Urgensi Karakter Mandiri 

Hari/Tanggal/Waktu :   Selasa, 17 November 2012/ 11.50-12.45 WIB 

 

No 

 

KR 

Aspek penilaian segera (Laiseg) 

Pemahaman 

(Understanding) 

Perasaan (Comfortable) Tindakan yang akan 

dilakukan (Action) 

1. AA Lebih tahu dan 

memahami tentang 

karakter mandiri 

Senang karena saya 

mendapatkan banyak 

informasi 

Belajar untuk 

melakukan pekerjaan 

sendiri dan tidak selalu 

menunggu bantuan dari 

orang lain 

2. RA Jadi orang harus 

memiliki karakter 

mandiri untuk kehidupan 

yang bermanfaat 

Senang karena dapat 

berdiskusi dengan teman 

Saya berusaha untuk 

belajar mandiri 

3. ME Karakter mandiri itu 

sangat penting dimiliki 

oleh sesorang 

Senang karena tahu 

tentang pentingnya 

memiliki karakter 

mandiri 

Tidak tergantung 

dengan orang lain 

dalam melakukan 

sesuatu 

4. UN Seseorang harus 

memiliki karakter 

mandiri untuk kehidupan 

yang lebih baik 

Senang karena mendapat 

informasi baru dan bisa 

bermain dalam kelompok 

Harus bisa melakukan 

pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawab kita 

5. FR Memberikan semangat 

kepada saya untuk bisa 

menjadi mandiri 

Senang karena 

menambah wawasan 

saya 

Melakukan pekerjaan 

saya sendiri 

6. HA Lebih memahami tentang 

karakter mandiri dan 

Senang karena 

mendapatkan informasi 

Jika ada tugas di 

sekolah tidak 



 
 
 
 
 

 
 

mengetahui pentinya 

karakter mandiri 

menyontek pekerjaan 

teman 

7. NL Penting memiliki 

karakter mandiri 

Senang karena dapat 

bertukar pendapat 

dengan teman 

Ingin berbuat yang 

lebih baik dari hari-hari 

sebelumnya 

8. WF Karakter mandiri sangat 

penting dimiliki oleh 

siswa 

Merasa senang karena 

bisa mengeluarkan 

pendapat dan bertukar 

pikiran dengan teman 

Memperbaiki 

perbuatan-perbuatan 

saya yang kurang baik 

9. AU Saya memiliki 

pemahaman baru tentang 

karakter mandiri 

Senang karena mendapat 

pemahaman baru tentang 

karakter mandiri 

Melakukan kesimpulan 

tentang apa yang telah 

didiskusikan 

10. NF Jadi orang harus bisa 

belajar memiliki karakter 

mandiri 

Senang karena mendapat 

informasi tentang 

karakter mandiri 

Mengambil hikmah dan 

berusaha menjadi lebih 

baik lagi 

11. SI Lebih memahami tentang 

karakter mandiri dan ciri-

ciri orang yang mandiri 

Senang karena dapat 

berkumpul dengan teman 

Memahami dan 

menerapkan dalam 

kehidupan kita 

12. KF Lebih tahu tentang 

karakter mandiri 

Senang karena 

mendapatkan wawasan 

baru 

Melakukan pekerjaan 

sendiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

TABEL EVALUASI HASIL PENILAIAN SEGERA (Laiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 
 

Pertemuan  :   2 (Kedua) 

Topik   :   Munumbuhkan Jiwa Mandiri 

Hari/Tanggal/Waktu :   Rabu, 21 November 2012/ 11.50-12.45 WIB 

 

No 

 

KR 

Aspek penilaian segera (Laiseg) 

Pemahaman 

(Understanding) 

Perasaan (Comfortable) Tindakan yang akan 

dilakukan (Action) 

1. R-1 Saya jadi lebih tau cara 

menumbuhkan karakter 

mandiri, lebih bisa 

memanfaatkan 

kemampuan yang ada 

pada diri sendiri 

Merasa senang karena 

mendapatkan informasi 

baru 

Mencoba menerapkan 

dalam kehidupan 

sehari-hari 

2. R-25 Mengetahui cara 

menumbuhkan karakter 

mandiri 

Senang dan lega Belajar menerapkan 

cara menumbuhkan 

karakter mandiri dalam 

setiap aktivitas 

3. R-15 Lebih memahami cara 

untuk belajar menjadi 

mandiri 

Senang karena dapat 

bertukar pendapat 

dengan teman 

Menerapkan cara 

menumbuhkan karakter 

mandiri 

4. R-32 Memberikan semangat 

pada kita untuk memiliki 

karakter mandiri 

Senang karena dapat 

membahas cara 

menumbuhkan karakter 

mandiri dengan teman 

Belajar untuk tidak 

tergantung dengan 

orang lain 

5. R-10 Memiliki karakter 

mandiri itu ditentukan 

oleh kemauan dari diri 

kita sendiri 

Senang karena mendapat 

pengalaman baru 

Melakukan pekerjaan 

sendiri dan tidak selalu 

bergantung dengan 

bantuan orang lain 



 
 
 
 
 

 
 

6. R-13 Tau tentang cara untuk 

memiliki karakter 

mandiri 

Merasa senang karena 

dapat berdiskusi dengan 

teman 

Belajar menerapkan 

cara menumbuhkan 

karakter mandiri dalam 

diri sendiri 

7. R-18 Cara memiliki karakter 

mandiri salah satunya 

adalah mau melatih diri 

sendiri 

Senang karena ada 

permainannya 

Melatih diri untuk 

belajar mandiri 

8. R-33 Agar dapat memiliki 

karakter mandiri kita 

harus mau melakukan 

apa yang dapat kita 

lakukan sendiri 

Merasa senang karena 

mendapatkan inormasi 

tentang cara 

menumbuhkan karakter 

mandiri 

Belajar apa yang kita 

dapat laukukan sendiri 

kita lakukan sendiri 

9. R-5 Lingkungan sekitar kita 

juga akan mempengaruhi 

diri kita 

Senang karena saya dapat 

mengeluarkan pendapat 

Mencoba memulai 

belajar cara 

menumbuhkan karakter 

mandiri dari sekarang 

10. R-22 Memanfaatkan 

kemampuan yang ada 

dalam diri kita 

Senang karena saya 

mempunyai wawasan 

yang baru 

Memotivasi diri untuk 

belajar memiliki 

karakter mandiri 

11. R-30 Salah satu cara agar kita 

mandiri adalah kita 

mencoba dulu pekerjaan 

sebelum kita meminta 

bantuan kepada orang 

lain 

Merasa senang karena 

saya mendapat informasi 

baru dan dapat berdiskusi 

dengan teman 

Akan melatih diri 

belajar karakter mandiri 

12. R-14 Mengerti cara untuk 

menumbuhkan karakter 

mandiri 

Merasa senang dan 

gembira 

Belajar menerapkan 

cara menumbuhkan 

karakter mandiri 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

TABEL EVALUASI HASIL PENILAIAN SEGERA (Laiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 
 

Pertemuan  :   3 (ketiga) 

Topik   :   Membangun Percaya Diri 

Hari/Tanggal/Waktu :   Selasa, 27 November 2012/ 11.50-12.45 WIB 

 

No 

 

KR 

Aspek penilaian segera (Laiseg) 

Pemahaman 

(understanding) 

Perasaan 

(Comfortable) 

Tindakan yang akan 

dilakukan (Action) 

1. R-1 Lebih tau arti percaya 

diri dan tau cara 

membangun percaya 

diri 

Sangat senang Saya berusaha menjadi 

lebih percaya diri 

2. R-25 Lebih tau arti percaya 

diri dan dapat 

memanfaatkan potensi 

diri 

Senang Saya akan merubah 

sikap saya 

3. R-15 Percaya diri penting 

dimiliki individu 

Senang Melatih diri untuk 

percaya diri 

4. R-32 Mengetahui informasi 

tentang cara 

membangun percaya 

diri 

Gembira dan senang Belajar menerapkan 

cara untuk dapat 

memiliki percaya diri 

5. R-10 Percaya diri penting 

dimiliki individu 

untuk mewujudkan 

kesuksesan 

Senang karena ilmu 

yang kita dapatkan 

bertambah 

Mengambil hikmat dan 

berusaha menjadi yang 

lebih baik 

6. R-13 Lebih memahami apa 

itu percaya diri dan 

cirri-ciri orang 

Dapat lebih percaya 

diri 

Percaya kepada diri 

sendiri dalam 

melakukan tugas 



 
 
 
 
 

 
 

percaya diri 

7. R-18 Memberikan motivasi 

agar kita dapat berfikir 

positif 

Senang karena sebagai 

motivasi diri 

Belajar untuk lebih 

mengenali diri sendiri 

8. R-33 Percaya diri itu sangat 

penting dan 

mengetahui cara untuk 

membangun percaya 

diri 

Memiiki wawasan 

yang baru 

Berusaha menjadi orang 

yang percaya diri dan 

tidak minder 

9. R-5 Langkah menjadi 

percaya diri 

Senang  Memperbaiki sikap-

sikap yang kurang 

percaya diri 

10. R-22 Tau tentang arti 

percaya diri secara 

luas 

Sangat senang Melakukan kesimpulan 

dari hasil diskusi 

11. R-30 Percaya diri itu sangat 

penting dimiliki 

individu 

Senang Memperbaiki sikap 

yang kurang percaya 

diri dan memandang 

sesuatu dari segi positif 

12. R-14 Mengetahui cara 

membangun percaya 

diri 

Bahagia dan senang Melatih diri untuk 

memiliki percaya diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

TABEL EVALUASI HASIL PENILAIAN SEGERA (Laiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 
 

Pertemuan  :   4 (Keempat) 

Topik   :   Menjadi Pribadi yang Bertanggung Jawab 

Hari/Tanggal/Waktu :   Sabtu, 1 Desember 2012/ 10.00-11.00 WIB 

 

No 

 

KR 

Aspek penilaian segera (Laiseg) 

Pemahaman 

(understanding) 

Perasaan 

(Comfortable) 

Tindakan yang akan 

dilakukan (Action) 

1. R-1 Lebih paham tentang 

tanggung jawab dan 

mengetahui langkah-

langkahnya 

Senang sekali karena 

mendapat informasi 

baru 

Belajar menjadi 

individu yang 

bertanggung jawab 

2. R-25 Mengetahui tentang 

arti tanggung jawab, 

cirri-cir, dan langkah 

Senang  Merubah sikap yang 

tidak bertanggung 

jawab 

3. R-15 Sikap tanggung jawab 

sangat penting untuk 

dimiliki 

Senang dan bahagia Melatih diri belajar 

bertanggung jawab 

4. R-32 Mengetahui langkah 

menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab 

Senang karena 

menambah wawasan 

saya 

Belajar bertanggung 

jawab dalam 

menjalankan tugas 

5. R-10 Paham tentang arti 

tanggung jawab 

Senang  Berani mengakui 

kesalahan jika salah 

6. R-13 Lebih paham tentang 

tanggung jawab dan 

langkah untuk belajar 

bertanggung jawab 

Senang karena 

mendapat informasi 

baru tentang tanggung 

jawab 

Berani menanggung 

segala akibat dari 

perbuatan yang 

dilakukan 

7. R-18 Memberikan semangat 

untuk menjadi 

Senang karena 

mendapat informasi 

Belajar 

bertanggungjawab 



 
 
 
 
 

 
 

bertanggung jawab baru dan dapat 

berdiskusi 

dengan tugas-tugas 

sekolah 

8. R-33 Mengetahui langkah 

menjadi bertanggung 

jawab 

Senang karena 

menambah wawasan  

Berusaha menjadi orang 

yang bertanggung 

jawab dalam kehidupan 

sehari-hari 

9. R-5 Mengetahui tentang 

tanggung jawab 

Senang dan gembira Belajar menjadi orang 

yang bertanggung 

jawab 

10. R-22 Mengetahui cirri-ciri 

orang yang 

bertanggung jawab 

dan cara belajar 

bertanggung jawab 

Senang  Berani menanggung 

akibat dari perbuatan 

kita, jika salah berani 

mengakuinya 

11. R-30 Langkah menjadi 

orang bertanggung 

jawab 

Senang karena dapat 

berdiskusi dengan 

teman 

Memperbaiki sikap 

yang tidak bertanggung 

jawab 

12. R-14 Mengetahui cara 

menjadi orang yang 

bertanggung jawab 

Senang karena 

mendapat informasi 

Belajar bertanggung 

jawab dalam setiap 

perbuatan yang 

dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

TABEL EVALUASI HASIL PENILAIAN SEGERA (Laiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 
 

Pertemuan  :   5 (Kelima) 

Topik   :   Menghargai waktu 

Hari/Tanggal/Waktu :   Sabtu, 8 Desember 2012/ 11.00-12.00 WIB 

 

No 

 

KR 

Aspek penilaian segera (Laiseg) 

Pemahaman 

(understanding) 

Perasaan 

(Comfortable) 

Tindakan yang akan 

dilakukan (Action) 

1. R-1 Saya lebih tau tentang 

menghargai waktu 

Senang karena dapat 

bertukar pendapat 

dengan teman 

Menerapkan cara 

belajar menghargai 

waktu dalam kehidupan 

sehari-hari 

2. R-25 Mengetahui cara 

belajar menghargai 

waktu 

Senang karena 

mendapat informasi 

baru 

Membuat jadwal 

kegiatan 

 

3. R-15 Memahami arti 

menghargai waktu 

Senang sekali karena 

mendapatkan 

informasi 

Belajar menghargai 

waktu 

4. R-32 Belajar menghargai 

waktu 

Senang dan bahagia Menggunakan waktu 

dengan sebaik-baiknya 

5. R-10 Menghargai waktu itu 

sangat penting 

Merasa senang karena 

mendapat pengalaman 

baru 

Belajar menghargai 

waktu 

6. R-13 Tau tentang arti 

menghargai waktu 

Senang karena dapat 

berdiskusi dengan 

teman 

Menggunakan waktu 

dengan baik 

7. R-18 Belajar menghargai 

waktu 

Senang dan lega 

karena mendapatkan 

informasi baru 

Tidak menunda-

menunda pekerjaan 



 
 
 
 
 

 
 

8. R-33 Arti menghargai 

waktu dan cara belajar 

menghargai waktu 

Senang karena 

memiliki wawasan 

baru 

Tidak menyia-nyiakan 

waktu  

9. R-5 Cara menghargai 

waktu 

Senang sekali karena 

dapat bermain dengan 

teman 

Jika ada tugas langsung 

dikerjakan 

10. R-22 Mengetahui tentang 

menghargai waktu 

Senang karena 

memiliki informasi 

baru 

Melatih diri 

11. R-30 Arti menghargai 

waktu 

Merasa senang dan 

gembira 

Melakukan kegiatan 

yang bermanfaat 

12. R-14 Cara menghargai 

waktu 

Senang karena saya 

dapat berdiskusi 

dengan teman 

Belajar untuk 

menghargai waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

TABEL EVALUASI HASIL PENILAIAN SEGERA (Laiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 
 

Pertemuan  :   6 (Keenam) 

Topik   :   Belajar memanfaatkan waktu luang 

Hari/Tanggal/Waktu :   Selasa, 11 Desember 2012/ 09.00-10.00 WIB 

 

No 

 

KR 

Aspek penilaian segera (Laiseg) 

Pemahaman 

(understanding) 

Perasaan 

(Comfortable) 

Tindakan yang akan 

dilakukan (Action) 

1. R-1 Lebih memahami 

tentang cara belajar 

memanfaatkan waktu 

luang dengan kegiatan 

yang bermanfaat 

Senang karena 

mendapat wawasan 

baru 

Memanfaatkan waktu 

luang untuk kegiatan 

yang mendatangkan 

manfaat 

2. R-25 Mengetahui cara 

memanfaatkan waktu 

luang 

Senang sekali karena 

mendapatkan 

informasi baru 

Belajar memanfaatkan 

waktu luang dengan 

baik 

3. R-15 Memahami tentang 

manfaat mengisi 

waktu luang dan cara 

memanfaatkannya 

Senang karena dapat 

berkumpul dengan 

teman  

Memanfaatkan waktu 

luang dengan sebaiknya 

4. R-32 Memanfaatkan waktu 

luang 

Senang sekali karena 

dapt berdiskusi 

dengan teman 

Belajar memanfaatkan 

waktu luang dengan 

kegiatan yang positif 

5. R-10 Mengetahui belajar 

memanfaatkan waktu 

luang dengan baik dan 

kegiatan yang 

bermanfaat yang dapat 

dilakukan 

Senag karena 

mendapatkan 

pengalaman baru 

Jika memiliki waktu 

luang diisi dengan 

mengerjakan tugas 

sekolah 



 
 
 
 
 

 
 

6. R-13 Belajar memanfaatkan 

waktu luang dengan 

mengerjakan kegiatan 

yang bermanfaat 

Senang karena dapat 

bertukr pekiran 

dengan teman 

Belajar memanfaatkan 

waktu luang dengan 

baik 

7. R-18 Mengetahui informasi 

tentang arti waktu 

luang yang benar dan 

cara memanfaatkan 

waktu luang 

Senang karena 

mendapat informasi 

baru 

Saat ada waktu luang 

mencoba untuk 

menggunakan dengan 

kegiatan yang 

bermanfaat 

8. R-33 Mengetahui cara 

memanfaatkan waktu 

luang dan kegiatan 

yang seharusnya 

dilakukan saat 

memiliki waktu luang 

Senang karena dapat 

berdiskusi dengan 

teman 

Mencoba 

memanfaatkan waktu 

luang dengan kegiatan 

yang bermanfaat 

9. R-5 Lebih tau tentang cara 

memanfaatkan waktu 

luang 

Senang karena 

mendapat pengalaman 

baru 

Belajar memanfaatkan 

waktu luang dengan 

baik 

10. R-22 Mengerti cara mengisi 

waktu luang 

Senang karena 

mendapatkan 

informasi baru 

Mengisi waktu luang 

dengan kegiatan 

bermanfaat 

11. R-30 Lebih memahami cara 

memanfaatkan waktu 

luang 

Senang sekali karena 

mendapatkan 

pengalaman baru 

Belajar menggunakan 

waktu luang dengan 

kegiatan bermanfaat 

12. R-14 Mengetahui cara 

memanfaatkan waktu 

luang dengan kegiatan 

yang bermanfaat 

Merasa senang karena 

bertambahnya 

wawasan saya 

Menggunakan waktu 

luang dengan kegiatan 

yang mendatangkan 

manfaat 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

TABEL EVALUASI HASIL PENILAIAN SEGERA (Laiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 
 

Pertemuan  :   7 (Ketujuh) 

Topik   :   Bertindak kreatif dan inisiatif 

Hari/Tanggal/Waktu :   Sebtu, 15 Desember 2012/ 08.00-08.50 WIB 

 

No 

 

KR 

Aspek penilaian segera (Laiseg) 

Pemahaman 

(understanding) 

Perasaan 

(Comfortable) 

Tindakan yang akan 

dilakukan (Action) 

1. R-1 Kreatif merupakan 

kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu 

dan inisiatif adalah 

mengembangkan 

kreatifitas 

Merasa senang karena 

mengetaui hal yang 

belum sulit untuk 

dikemukakan 

Menumbuhkan rasa 

ingin tahu terhadap 

sesuatu hal yang baru 

2. R-25 Lebih paham arti 

kreatif dan inisiatif 

yang sebenarnya 

Senang karena dapat 

berdiskusi dalam 

kelompok 

Belajar memiliki 

tindakan yang kreatif 

3. R-15 Kreatif dan inisiatif 

sama-sama penting 

dimiliki 

Sangat senang karena 

mendapat informasi 

baru 

Belajar 

mengembangkan 

pemikiran 

4. R-32 Lebih tau tentang 

kreatif dan inisiatif 

Senang karena 

mempunyai wawasan 

baru 

Belajar agar dapat 

memiliki pemikiran 

yang kreatif dan 

inisiatif 

5. R-10 Salah satu ciri orang 

kreatif adalah selalu 

optimis 

Senang sekali karena 

bertambahnya ilmu 

Selalu semangat 

6. R-13 Pemikiran kreatif dan 

inisiatif penting 

Sangat senang karena 

dapat berkumpul 

Belajar 

mengembangkan diri 



 
 
 
 
 

 
 

dimiliki oleh diri kita  dengan teman dan 

diskusi 

kita 

7. R-18 Orang kreatif dan 

inisiatif itu tidak 

mudah putus asa 

Senang karena ada 

permainannya dan 

dapat membahas 

materi 

Semangat  

8. R-33 Orang kreatif suka 

dengan tantangan dan 

orang inisiatif banyak 

melihat kesempatan 

Senang sekali karena 

mendapatkan 

informasi baru 

Belajar memiliki 

pemikiran kreatif dan 

inisiatif 

9. R-5 Paham tentang arti 

kreatif dan inisiatif 

Senang karena dapat 

wawasan  

Belajar 

10. R-22 Lebih paham tentang 

arti kreatif dan 

inisiatif 

Senang dan gembira Belajar 

mengembangkan 

kemampuan 

11. R-30 Kreatif adalah dapat 

menciptakan sesuatu 

Sangat senang karena 

menambah ilmu 

Berani mencoba hal 

yang baru 

12. R-14 Mengetahui tentang 

kreatif dan inisiatif 

serta cirri orang 

kreatif dan inisiatif 

Senang karena dapat 

membahas kreatif dan 

inisiatif 

Belajar 

mengembangkan 

kemampuan kita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

TABEL EVALUASI HASIL PENILAIAN SEGERA (Laiseg) 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 
 

Pertemuan  :   8 (Kedelapan) 

Topik   :   Cara mengambil keputusan 

Hari/Tanggal/Waktu :   Kamis, 3 Januari 2013/ 13.00-13.50 WIB 

 

No 

 

KR 

Aspek penilaian segera (Laiseg) 

Pemahaman 

(understanding) 

Perasaan 

(Comfortable) 

Tindakan yang akan 

dilakukan (Action) 

1. R-1 Saat membuat 

keputusan harus 

berasal dari diri 

sendiri dan berani 

bertanggung jawab 

dengan keputusan itu 

Senang karena 

mendapatkan 

pengetahuan yang 

belum saya ketahui 

Jika dihadapkan pada 

keadaan harus 

mengambil keputusan 

mencoba belajar 

menentukan sendiri 

2. R-25 Menjadi tahu tentang 

cara mengambil 

keputusan 

Senang sekali karena 

mendapat informasi 

baru 

Sebelum memutuskan 

berfikir matang 

3. R-15 Mengambil keputusan 

bukanlah hal yang 

mudah, mengetahui 

cara mengambil 

keputusan 

Senang karena saya 

mendapat informasi 

baru dan dapat 

berdiskusi dengan 

teman serta pemimpin 

kelompok 

Belajar cara mengambil 

keputusan yang benar 

4. R-32 Keputusan merupakan 

menentukan tentang 

sesuatu hal  

Merasa senang karena 

yang awalnya saya 

tidak tahu menjadi tau 

Berfikir matang 

sebelum mengambil 

keputusan 

5. R-10 Jika sudah membuat 

keputusan itu harus 

yakin dan berani 

Senang karena saya 

dapat berdiskusi 

dengan teman-teman 

Penuh pertimbangan 

dalam mengambil 

keputusan 



 
 
 
 
 

 
 

bertanggung jawab 

6. R-13 Sebelum mengambil 

keputusan kita harus 

mencari informasi 

seluas-luasnya 

Merasa senang dan 

bahagia 

Tidak buru-buru dalam 

memutuskan sesuatu 

7. R-18 Mengetahui arti 

keputusan dan cara 

mengambil keputusan 

Senang karena 

medapat pengetahuan 

baru 

Berfikir sebelum kita 

memutuskan 

8. R-33 Sangat mengambil 

keputusan jangan 

emosi 

Senang sekali karena 

memiliki informasi 

baru 

Belajar membuat 

keputusan yang baik 

9. R-5 Berfikir matang 

sebelum mengambil 

keputusan 

Merasa senang karena 

dapat informasi baru 

Mempertimbangakan 

sebelum megambil 

keputusan 

10. R-22 Arti keputusan dan 

cara mengambil 

keputusan  

Merasa senang karena 

pengetahuan 

bertambah 

Memikirkan secara 

matang sebelum 

membuat keputusan 

11. R-30 Keputusan harus 

berasal dari diri 

sendiri 

Senang karena 

mendapatkan 

wawasan baru 

Memikirkan secara 

matang sebelum 

mengambil keputusan 

12. R-14 Mengetahui tentang 

suatu keputusan dan 

cara mengambil 

keputusan 

Senang karena 

mendapat wawasan 

baru 

Mengambil keputusan 

secara matang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Matrik Pengamatan Siswa Selama Kegiatan Layanan Bimbingan Kelompok 
 

No Responden Perkembangan 
1. R-01 Pada pertemuan pertama R-01 sudah mulai menunjukkan 

perkembangan. Ia mulai aktif dan banyak menyumbangkan 
ide-idenya. Pada pertemuan pertama tersebut, R-01 terlihat 
malu-malu memberikan tanggapannya dan Ia terlihat 
gugup saat berbicara tetapi pertemuan kedua sampai 
kedelapan R-01 terus menunjukkan pengingkatan. Dia 
selalu aktif dalam memberikan ide-idenya tentang topik 
yang sedang dibahas dan sudah mulai terbiasa untuk 
berbicara mengemukakan pendapatnya. 

2. R-05 Pada pertemuan pertama R-05 terlihat masih sangat pasif. 
Ia belum berani mengeluarkan pendapat-pendapatnya 
tentang topik yang dibahas. Saat pertemuan pertama 
sampai ketiga R-05 sering memperhatikan situasi di luar 
kelompoknya. Saat pertemuan pertama juga Ia sering 
berbicara sendiri dengan teman di sebelahnya. R-05 
kadang mau berpendapat tetapi mengikuti pendapat teman 
lain dalam kelompok. R-05 baru mulai aktif dan berani 
mengungkapkan ide-idenya secara leluasa pada pertemuan 
keenam sampai kedelapan. 

3. R-10 Pada pertemuan pertama sampai keempat, R-10 belum 
menunjukkan perkembangan yang menonjol. Pada empat 
pertemuan awal R-10 mau mnegemukakan pendapat tapi 
kurang begitu aktif dan lebih banyak cenderung untuk 
diam. Baru pada pertemuan kelima Ia mulai berani 
mengungkapkan ide-ide serta pendapatnya secara aktif 
mengenai materi yang dibahas. 

4. R-13 Pada pertemuan pertama R-13 sudah mulai menunjukkan 
perkembangan. Ia mulai aktif dan banyak menyumbangkan 
ide-idenya. Saat pertama kali berpendapat R-13terlihat 
gugup saat berbicara tetapi pertemuan kedua sampai 
kedelapan R-01 terus menunjukkan pengingkatan. Dia 
selalu aktif dalam memberikan ide-idenya tentang topik 
yang sedang dibahas dan sudah mulai terbiasa untuk 
berbicara mengemukakan pendapatnya. 

5. R-14 Pada pertemuan pertama R-14 terlihat masih sangat pasif. 
Ia belum berani mengeluarkan pendapat-pendapatnya 
tentang materi yang dibahas. Saat pertemuan pertama 
sampai keempat R-14 sering memperhatikan situasi di luar 
kelompoknya. Saat pertemuan pertama juga Ia sering 
berbicara sendiri dengan teman di sebelahnya. R-14 baru 
mulai aktif dan berani mengungkapkan ide-idenya secara 
leluasa pada pertemuan keenam sampai kedelapan. 

6. R-15 Pada pertemuan pertama R-15 terlihat masih sangat pasif. 



 
 
 
 
 

 
 

Ia belum berani mengungkapkan pendapat-pendapatnya 
tentang topik yang dibahas. R-15 baru mulai aktif dan 
berani mengungkapkan ide-idenya pada pertemuan kedua 
sampai pertemuan kedelapan. 

7. R-18 Pada pertemuan pertama R-18 sudah mulai menunjukkan 
perkembangan. Ia mulai aktif dan banyak menyumbangkan 
ide-idenya. Pada pertemuan pertama tersebut, R-18 terlihat 
malu-malu dan Ia terlihat gugup saat berbicara tetapi 
pertemuan kedua sampai kedelapan R-01 terus 
menunjukkan pengingkatan. Dia selalu aktif dalam 
memberikan ide-idenya tentang topik yang sedang dibahas 
dan sudah mulai terbiasa untuk berbicara mengemukakan 
pendapatnya. 

8. R-22 Pada pertemuan pertama  sampai keempat, R-22 belum 
menunjukkan perkembangan yang begitu berarti dalam 
kegiatan kelompok. Pada pertemuan kelima Ia mulai 
berbicara tetapi masih terlihat malu-malu tetapi pada 
pertemuan keeman Ia mulai aktif mengemukakan 
pendapatnya mengenai topik yang sedang dibahas. 

9. R-25 Pada pertemuan pertama R-25 sudah mulai menunjukkan 
perkembangan. Ia mulai aktif dan banyak menyumbangkan 
ide-idenya. Pada pertemuan pertama tersebut, R-25 terlihat 
malu-malu memberikan tanggapannya. Pertemuan kedua 
sampai kedelapan R-01 terus menunjukkan pengingkatan. 
Dia selalu aktif dalam memberikan ide-idenya tentang 
topik yang sedang dibahas dan sudah mulai terbiasa untuk 
berbicara mengemukakan pendapatnya. 

10. R-30 Pada pertemuan pertama sampai kedua, R-30 belum 
menunjukkan perkembangan. Pada dua pertemuan Ia masih 
sangat pasif dan cenderung diam. Ia sering memperhatikan 
suasana di luar kelompok saat awal-awal pertemuan. Baru 
pada pertemuan ketiga Ia mulai berani mengungkapkan 
ide-ide serta pendapatnya mengenai topik yang dibahas. 
Dan hal ini berlangsung sampai pada pertemuan kedelapan.

11. R-32 Pada pertemuan pertama sampai ketiga, R-32 belum 
menunjukkan perkembangan. Pada tiga pertemuan Ia 
masih sangat pasif, cenderung diam saat diminta 
berpendapat, dan sering berbicara sendiri sehingga 
membuat suasana dalam kelompok kurang kondusif. Baru 
pada pertemuan keempat Ia mulai berani mengungkapkan 
ide-ide serta pendapatnya mengenai topik yang dibahas. 
Dan hal ini berlangsung sampai pada pertemuan kedelapan.

12. R-33 Pada pertemuan pertama sampai kedua, R-33 belum 
menunjukkan perkembangan. Pada dua pertemuan Ia masih 
sangat pasif dan cenderung diam. Baru pada pertemuan 
ketiga Ia mulai berani mengungkapkan ide-ide serta 



 
 
 
 
 

 
 

pendapatnya mengenai topik yang dibahas. Dan hal ini 
berlangsung sampai pada pertemuan kedelapan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Hasil Perhitungan Data Pre Test 
 

 
 
 

 Pre-test  Skala Karakter Mandiri Siswa Kelas VIII A 

No Kode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Jumlah % SkorKriteria
1 R-1 4 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 4 5 52 74% T
2 R-2 3 2 2 4 3 4 3 4 3 2 4 2 2 4 42 60% S
3 R-3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 44 63% S
4 R-4 4 2 3 5 4 5 2 5 4 5 4 5 3 4 55 79% T
5 R-5 3 2 1 4 3 2 1 4 2 3 2 2 1 3 33 47% R
6 R-6 5 2 4 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 4 54 77% T
7 R-7 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 2 4 3 1 37 53% S
8 R-8 3 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 2 1 3 27 39% R
9 R-9 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 38 54% S

10 R-10 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 46 66% S
11 R-11 4 1 3 4 4 3 5 4 2 4 2 3 2 4 45 64% S
12 R-12 4 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 43 61% S
13 R-13 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 45 64% S
14 R-14 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3 27 39% R
15 R-15 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 59 84% ST
16 R-16 5 3 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 51 73% T
17 R-17 4 3 3 4 5 4 2 4 4 4 3 4 2 3 49 70% T
18 R-18 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 4 40 57% S
19 R-19 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 4 1 4 46 66% S
20 R-20 4 2 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 52 74% S
21 R-21 4 1 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 44 63% S
22 R-22 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 35 50% R
23 R-23 3 1 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 41 59% S
24 R-24 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 38 54% S
25 R-25 4 3 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 54 77% T
26 R-26 3 1 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 30 43% R
27 R-27 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 2 4 2 1 38 54% S
28 R-28 3 2 3 4 4 3 2 3 4 3 4 2 4 3 44 63% S
29 R-29 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 47 67% S
30 R-30 3 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 32 46% R
31 R-31 2 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 29 41% R
32 R-32 3 2 3 3 4 3 1 4 2 3 2 4 2 4 40 57% S
33 R-33 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 47 67% S
34 R-34 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 36 51% R
35 R-35 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 29 41% R
36 R-36 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 1 4 2 3 36 51% R

ΣX 123 78 96 130 118 116 94 124 92 112 95 117 89 121 1505
60% S

ST 1
T 6
S 19
R 10

SR 0Fr
ek

ue
ns

i

Mean

Percaya Diri



 
 
 
 
 

 
 

 
 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Jumlah % SkorKriteria 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Jumlah % SkorKriteria
4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 56 93% ST 4 3 3 2 3 5 1 5 5 5 5 41 75% T
2 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 2 38 63% S 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 38 69% T
3 3 4 3 3 4 3 4 3 5 4 1 40 67% S 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 40 73% T
4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 55 92% ST 4 5 4 4 5 3 1 5 3 5 5 44 80% T
4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 32 53% S 3 4 3 3 5 4 5 3 4 3 2 39 71% T
3 4 4 2 4 4 5 4 2 3 4 5 44 73% T 3 4 4 4 4 4 5 2 3 5 5 43 78% T
2 1 2 3 4 2 2 3 3 4 3 1 30 50% R 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 29 53% S
2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 3 3 30 50% R 2 3 3 1 2 3 3 3 1 4 4 29 53% S
4 2 3 2 3 2 4 3 3 5 3 4 38 63% S 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 33 60% S
3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 39 65% S 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 39 71% T
4 4 4 3 4 2 5 4 5 4 2 4 45 75% T 5 4 1 2 4 4 5 4 2 5 4 40 73% T
3 4 3 5 2 1 4 3 3 3 4 3 38 63% S 2 4 2 4 3 4 5 3 4 2 3 36 65% S
1 3 3 4 3 4 3 3 2 2 5 3 36 60% S 3 1 4 2 4 4 3 4 3 3 4 35 64% S
2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 2 1 24 40% R 2 3 2 1 3 3 2 2 1 2 3 24 44% R
3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 46 77% T 4 2 4 4 4 4 3 5 3 5 4 42 76% T
3 5 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 46 77% T 4 2 4 4 4 4 3 5 3 4 3 40 73% T
4 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 2 47 78% T 4 5 4 3 4 3 1 3 2 4 3 36 65% S
1 4 3 2 4 4 2 4 4 3 5 1 37 62% S 5 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 47 85% ST
3 4 4 3 4 5 2 4 4 2 4 3 42 70% T 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 38 69% T
3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 1 39 65% S 4 5 4 3 4 5 1 4 3 5 4 42 76% T
4 3 3 4 3 5 2 4 4 4 4 2 42 70% T 2 4 2 3 3 4 4 4 2 2 4 34 62% S
2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 31 52% S 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 30 55% S
3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 41 68% T 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 39 71% T
4 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 2 35 58% S 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 39 71% T
5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 50 83% T 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 46 84% ST
1 3 2 3 4 3 3 2 2 1 2 2 28 47% R 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 36 65% S
3 2 2 3 2 1 3 3 1 4 3 3 30 50% R 2 5 2 4 3 3 3 3 2 3 2 32 58% S
4 3 4 5 2 1 4 3 4 3 4 3 40 67% S 2 5 2 4 3 3 4 3 4 2 4 36 65% S
1 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 40 67% S 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 40 73% T
2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 28 47% R 3 1 3 1 2 3 1 4 1 3 4 26 47% R
2 1 2 3 2 1 3 3 3 4 5 4 33 55% S 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 29 53% S
3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 41 68% T 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 34 62% S
4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 42 70% T 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 39 71% T
2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 30 50% R 2 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 28 51% R
3 3 2 4 3 1 1 4 3 2 3 1 30 50% R 3 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 34 62% S
4 3 5 2 3 2 3 5 3 3 4 3 40 67% S 3 3 3 3 4 4 3 5 2 3 3 36 65% S

105 119 119 118 114 114 110 128 117 113 130 96 1383 114 119 117 106 130 127 113 130 103 126 128 1313
64% S 66% S

2 2
11 16
15 15

8 3
0 0

Mean Mean

Bekerja Sendiri Menghargai Waktu



 
 
 
 
 

 
 

 
 

38 39 40 41 42 43 44 45 Jumlah % Skor Kriteria 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Jumlah % Skor Kriteria
5 5 1 5 5 3 5 4 33 83% T 5 5 5 5 3 4 3 4 4 5 43 86% ST
2 4 2 3 4 3 4 1 23 58% S 4 4 2 2 3 3 2 4 3 5 32 64% S
4 4 5 4 3 5 4 5 34 85% ST 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 45 90% T
5 5 4 4 5 5 5 5 38 95% ST 5 1 1 2 4 5 5 5 3 5 36 72% T
3 4 3 3 2 3 2 2 22 55% 5 3 2 1 2 5 3 2 1 2 3 24 48% R
4 5 2 3 4 2 3 4 27 68% T 4 5 1 1 4 4 4 5 4 4 36 72% T
3 3 2 3 4 2 3 2 22 55% S 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 25 50% R
2 3 1 3 4 3 3 1 20 50% R 4 4 2 3 3 5 2 3 3 3 32 64% S
3 3 4 2 3 3 2 3 23 58% S 2 3 2 3 2 2 3 3 2 4 26 52% S
3 3 3 3 4 3 4 3 26 65% S 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 32 64% S
5 4 3 3 3 4 4 4 30 75% T 4 4 3 3 5 3 3 3 3 3 34 68% T
4 3 4 2 4 4 4 4 29 73% T 3 2 5 3 2 3 4 2 1 3 28 56% S
2 4 3 4 3 2 3 2 23 58% S 3 4 3 1 4 2 3 4 3 3 30 60% S
2 3 2 3 2 2 4 1 19 48% R 2 4 2 3 4 4 2 3 4 1 29 58% S
3 5 3 5 5 3 5 5 34 85% ST 3 5 2 2 3 4 3 4 4 4 34 68% T
3 3 4 4 5 3 1 3 26 65% S 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 40 80% T
5 4 4 4 5 5 5 5 37 93% ST 5 5 5 3 4 4 5 3 3 5 42 84% ST
3 4 3 4 4 3 4 3 28 70% T 4 4 1 4 3 4 3 2 4 1 30 60% S
3 4 2 4 4 1 3 2 23 58% S 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 33 66% S
4 5 3 5 5 3 4 3 32 80% T 3 4 4 3 5 4 4 5 4 1 37 74% T
2 2 3 3 4 4 4 4 26 65% S 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 80% T
3 3 3 3 2 2 2 2 20 50% R 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 19 38% R
4 4 3 4 4 4 4 3 30 75% T 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 33 66% S
4 3 3 4 5 3 3 2 27 68% T 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 24 48% R
5 4 5 5 4 4 5 5 37 93% ST 4 5 3 3 5 4 5 4 4 3 40 80% T
4 3 3 3 4 2 2 2 23 58% S 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 24 48% R
4 3 3 2 3 2 3 2 22 55% S 2 4 3 4 2 4 3 3 3 2 30 60% S
4 4 4 3 4 5 4 3 31 78% T 3 2 5 3 2 3 4 2 1 3 28 56% S
3 1 4 4 2 2 1 3 20 50% R 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 33 66% S
3 4 1 3 5 2 4 2 24 60% S 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 24 48% R
3 1 2 3 2 3 3 3 20 50% R 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 25 50% R
4 3 2 2 4 2 2 2 21 53% S 5 2 3 4 2 2 3 2 3 2 28 56% S
4 4 3 3 4 4 3 3 28 70% T 4 2 2 3 3 4 4 3 3 2 30 60% S
3 2 2 2 3 2 4 2 20 50% R 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 25 50% R
3 3 1 5 3 5 1 2 23 58% S 3 2 3 2 2 2 3 2 3 1 23 46% R
3 4 2 4 4 2 3 3 25 63% S 2 4 3 3 2 3 2 5 3 2 29 58% S

124 126 102 124 135 110 120 105 946 121 123 97 103 116 121 113 116 109 104 1123
66% S 62% S

5 2
10 9
15 16

6 9
0 0

Mean Mean

Tanggung Jawab Memiliki Hasrat Bersaing untuk Maju



 
 
 
 
 

 
 

 

56 57 58 59 60 61 62 63 64 Jumlah % Skor Kriteria
5 5 5 5 4 4 5 1 1 35 78% T 260 81.25% T
4 4 1 2 3 3 4 1 4 26 58% S 199 62.19% S
4 1 2 3 4 3 4 3 1 25 56% S 228 71.25% T
3 4 4 4 1 1 5 3 2 27 60% S 255 79.69% T
3 2 2 1 2 3 3 1 4 21 47% R 171 53.44% S
5 1 4 4 1 1 1 1 3 21 47% R 225 70.31% T
3 2 2 3 3 2 2 1 3 21 47% R 164 51.25% R
3 4 2 3 4 1 3 1 2 23 51% R 161 50.31% R
3 2 2 2 2 2 3 2 3 21 47% R 179 55.94% S
3 3 2 4 4 3 5 2 4 30 67% S 212 66.25% S
4 4 2 3 4 3 3 2 3 28 62% S 222 69.38% T
3 4 2 3 4 3 4 1 1 25 56% S 199 62.19% S
4 3 3 3 2 2 4 2 4 27 60% S 196 61.25% S
3 4 2 4 4 2 4 1 3 27 60% S 150 46.88% R
3 4 3 5 4 2 4 2 4 31 69% T 246 76.88% T
2 4 3 4 4 3 5 2 5 32 71% T 235 73.44% T
4 4 4 4 5 4 4 3 5 37 82% T 248 77.50% T
4 4 2 4 4 2 5 2 4 31 69% T 213 66.56% S
3 4 2 4 4 3 4 1 4 29 64% S 211 65.94% S
4 3 3 2 5 3 5 1 3 29 64% S 231 72.19% T
4 4 2 4 4 4 2 1 1 26 58% S 212 66.25% S
2 3 2 3 2 3 3 2 2 22 49% R 157 49.06% R
4 4 2 4 4 3 3 4 2 30 67% S 214 66.88% S
4 3 2 3 4 2 3 2 4 27 60% S 190 59.38% S
4 4 3 4 5 3 4 2 4 33 73% T 260 81.25% T
4 2 3 3 2 2 3 2 2 23 51% R 164 51.25% R
3 1 4 2 3 4 2 2 1 22 49% R 174 54.38% S
4 1 4 3 3 3 4 2 1 25 56% S 204 63.75% S
3 4 3 4 4 1 3 3 4 29 64% S 209 65.31% S
3 2 1 3 2 3 3 2 2 21 47% R 155 48.44% R
4 1 2 1 2 2 3 2 2 19 42% R 155 48.44% R
4 3 2 3 4 3 3 3 2 27 60% S 191 59.69% S
4 3 2 3 4 3 4 4 2 29 64% S 215 67.19% S
3 3 2 2 3 3 2 2 2 22 49% R 161 50.31% R
3 3 3 2 3 3 2 1 2 22 49% R 161 50.31% R
4 1 2 3 2 2 3 2 2 21 47% S 187 58.44% S

127 108 91 114 119 94 124 69 98 944 7214 2254%
58% S

0
6

18
12

0

Mean

Total %Skor Kriteria
Berani dalam Mengambil Keputusan



 
 
 
 
 

 
 

Hasil Perhitungan Data Pre Test dan Post Test Anggota Kelompok 
 

 
 
 
 
 
 

Pre Test

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jumlah%skor Kriteria
1 R-01 AA 4 3 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 4 5 52 74.29% T
2 R-05 AU 3 2 1 4 3 2 1 4 2 3 2 2 1 3 33 47.14% R
3 R-10 FR 4 3 2 3 4 4 2 4 3 4 3 4 2 4 46 65.71% S
4 R-13 HA 4 2 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 45 64.29% S
5 R-14 KF 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 3 1 3 27 38.57% R
6 R-15 ME 5 3 3 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 59 84.29% ST
7 R-18 NL 3 3 2 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 4 40 57.14% S
8 R-22 NF 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 3 35 50.00% R
9 R-25 RA 4 3 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 54 77.14% T

10 R-30 SI 3 1 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 32 45.71% R
11 R-32 UN 3 2 3 3 4 3 1 4 2 3 2 4 2 4 40 57.14% S
12 R-33 WF 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 47 67.14% S

post test

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jumlah%skor Kriteria
1 R-01 AA 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 65 92.86% ST
2 R-05 AU 3 2 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 42 60.00% S
3 R-10 FR 4 3 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 55 78.57% T
4 R-13 HA 4 5 3 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 3 54 77.14% T
5 R-14 KF 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 42 60.00% S
6 R-15 ME 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 64 91.43% ST
7 R-18 NL 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 53 75.71% T
8 R-22 NF 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 43 61.43% S
9 R-25 RA 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 59 84.29% ST

10 R-30 SI 3 4 3 5 3 5 3 4 3 4 5 3 5 4 54 77.14% T
11 R-32 UN 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 48 68.57% T
12 R-33 WF 5 4 4 3 5 4 3 5 3 5 3 4 4 5 57 81.43% T

kriteria

No Kode 
Kode 
Res

510 60.71% S

Percaya Diri
Indikator 1

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

No Kode 
Kode 
Res

Indikator 1
Percaya Diri

636 75.71% T

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pre Test

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 jumlah%skor Kriteria
1 R-01 AA 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 56 93.33% ST
2 R-05 AU 4 3 2 3 2 4 3 2 2 3 2 2 32 53.33% S
3 R-10 FR 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 39 65.00% S
4 R-13 HA 1 3 3 4 3 4 3 3 2 2 5 3 36 60.00% S
5 R-14 KF 2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 2 1 24 40.00% R
6 R-15 ME 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 3 46 76.67% T
7 R-18 NL 1 4 3 2 4 4 2 4 4 3 5 1 37 61.67% S
8 R-22 NF 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 31 51.67% R
9 R-25 RA 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 50 83.33% T

10 R-30 SI 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 1 28 46.67% R
11 R-32 UN 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 41 68.33% T
12 R-33 WF 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 42 70.00% T

post test

15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 jumlah%skor Kriteria
1 R-01 AA 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 58 96.67% ST
2 R-05 AU 4 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 35 58.33% S
3 R-10 FR 3 2 4 4 3 5 4 4 3 4 4 3 43 71.67% T
4 R-13 HA 4 5 3 5 4 5 4 3 5 3 5 4 50 83.33% T
5 R-14 KF 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 35 58.33% S
6 R-15 ME 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 51 85.00% ST
7 R-18 NL 2 4 5 3 5 3 4 5 3 3 4 5 46 76.67% T
8 R-22 NF 3 3 3 4 3 5 3 2 3 3 3 3 38 63.33% S
9 R-25 RA 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 53 88.33% ST

10 R-30 SI 3 4 5 2 4 3 4 5 3 2 4 3 42 70.00% T
11 R-32 UN 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 3 4 47 78.33% T
12 R-33 WF 4 3 5 5 3 4 3 4 4 3 5 4 47 78.33% T

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

Bekerja Sendiri

462 64.17% S

No Kode 
Kode 
Res

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

No Kode 
Kode 
Res

Indikator 2

Indikator 2
Bekerja Sendiri

75.69% T545



 
 
 
 
 

 
 

 

Pre Test

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 jumlah %skor Kriteria
1 R-01 AA 4 3 3 2 3 5 1 5 5 5 5 41 74.55% T
2 R-05 AU 3 4 3 3 5 4 5 3 4 3 2 39 70.91% T
3 R-10 FR 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 39 70.91% T
4 R-13 HA 3 1 4 2 4 4 3 4 3 3 4 35 63.64% S
5 R-14 KF 2 3 2 1 3 3 2 2 1 2 3 24 43.64% R
6 R-15 ME 4 2 4 4 4 4 3 5 3 5 4 42 76.36% T
7 R-18 NL 5 4 5 4 5 5 5 4 2 4 4 47 85.45% ST
8 R-22 NF 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 30 54.55% S
9 R-25 RA 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 5 46 83.64% ST
10 R-30 SI 3 1 3 1 2 3 1 4 1 3 4 26 47.27% R
11 R-32 UN 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 34 61.82% S
12 R-33 WF 4 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 39 70.91% T

post test

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 jumlah %skor Kriteria
1 R-01 AA 5 3 4 3 3 5 3 5 5 5 5 46 83.64% T
2 R-05 AU 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 42 76.36% T
3 R-10 FR 4 3 4 5 3 4 3 5 4 4 5 44 80.00% T
4 R-13 HA 4 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 46 83.64% T
5 R-14 KF 3 3 2 2 4 3 4 2 2 3 3 31 56.36% S
6 R-15 ME 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 47 85.45% ST
7 R-18 NL 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 49 89.09% ST
8 R-22 NF 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 35 63.64% S
9 R-25 RA 4 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 49 89.09% ST
10 R-30 SI 3 2 4 2 5 4 2 4 4 3 4 37 67.27% S
11 R-32 UN 5 4 3 3 4 3 5 3 3 4 2 39 70.91% T
12 R-33 WF 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 5 46 83.64% T

No Kode 
Kode 
Res

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

No Kode 
Kode 
Res

Menghargai Waktu
Indikator 3

511 77.42% T

Menghargai Waktu
Indikator 2

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

S442 66.97%



 
 
 
 
 

 
 

 

Pre Test

38 39 40 41 42 43 44 45 Jumla% skor Kriteria
1 R-01 AA 5 5 1 5 5 3 5 4 33 82.50% T
2 R-05 AU 3 4 3 3 2 3 2 2 22 55.00% S
3 R-10 FR 3 3 3 3 4 3 4 3 26 65.00% S
4 R-13 HA 2 4 3 4 3 2 3 2 23 57.50% S
5 R-14 KF 2 3 2 3 2 2 4 1 19 47.50% R
6 R-15 ME 3 5 3 5 5 3 5 5 34 85.00% ST
7 R-18 NL 3 4 3 4 4 3 4 3 28 70.00% T
8 R-22 NF 3 3 3 3 2 2 2 2 20 50.00% R
9 R-25 RA 5 4 5 5 4 4 5 5 37 92.50% ST
10 R-30 SI 3 4 1 3 5 2 4 2 24 60.00% S
11 R-32 UN 4 3 2 2 4 2 2 2 21 52.50% S
12 R-33 WF 4 4 3 3 4 4 3 3 28 70.00% T

post test

38 39 40 41 42 43 44 45 jumla%skor Kriteria
1 R-01 AA 5 5 4 5 5 3 5 4 36 90.00% ST
2 R-05 AU 3 5 4 4 3 2 3 3 27 67.50% S
3 R-10 FR 4 3 4 4 3 4 4 4 30 75.00% T
4 R-13 HA 4 3 4 4 5 3 4 5 32 80.00% T
5 R-14 KF 3 3 3 3 3 3 3 2 23 57.50% S
6 R-15 ME 4 4 5 5 4 4 5 5 36 90.00% ST
7 R-18 NL 4 4 4 4 3 4 4 4 31 77.50% T
8 R-22 NF 4 3 3 2 3 3 3 3 24 60.00% S
9 R-25 RA 4 5 5 5 4 4 5 5 37 92.50% ST
10 R-30 SI 4 5 3 4 5 3 4 3 31 77.50% T
11 R-32 UN 5 3 3 3 3 3 3 4 27 67.50% S
12 R-33 WF 4 5 3 4 5 4 5 3 33 82.50% T

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

S

Tanggung Jawab

315 65.63%

Kode 
Kode 
Res

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

No Kode 
Kode 
Res

No

Indikator 4

76.46% T367

Tanggumg Jawab
Indikator 3



 
 
 
 
 

 
 

 

Pre Test

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 jumlah%skor Kriteria
1 R-01 AA 5 5 5 5 3 4 3 4 4 5 43 86.00% ST
2 R-05 AU 3 2 1 2 5 3 2 1 2 3 24 48.00% R
3 R-10 FR 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 32 64.00% S
4 R-13 HA 3 4 3 1 4 2 3 4 3 3 30 60.00% S
5 R-14 KF 2 4 2 3 4 4 2 3 4 1 29 58.00% S
6 R-15 ME 3 5 2 2 3 4 3 4 4 4 34 68.00% S
7 R-18 NL 4 4 1 4 3 4 3 2 4 1 30 60.00% S
8 R-22 NF 3 2 1 2 3 1 2 2 1 2 19 38.00% R
9 R-25 RA 4 5 3 3 5 4 5 4 4 3 40 80.00% T

10 R-30 SI 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 24 48.00% R
11 R-32 UN 5 2 3 4 2 2 3 2 3 2 28 56.00% S
12 R-33 WF 4 2 2 3 3 4 4 3 3 2 30 60.00% S

post test

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 jumlah%skor Kriteria
1 R-01 AA 5 5 5 5 4 4 3 4 4 5 44 88.00% ST
2 R-05 AU 3 2 2 2 5 3 3 2 3 3 28 56.00% S
3 R-10 FR 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 36 72.00% T
4 R-13 HA 4 5 3 5 4 4 5 4 3 4 41 82.00% T
5 R-14 KF 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 32 64.00% S
6 R-15 ME 3 5 3 5 3 4 4 5 4 4 40 80.00% T
7 R-18 NL 5 4 3 4 4 4 3 3 4 3 37 74.00% T
8 R-22 NF 4 2 3 2 4 2 2 2 2 3 26 52.00% R
9 R-25 RA 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 43 86.00% ST

10 R-30 SI 4 3 4 3 5 3 3 5 3 2 35 70.00% T
11 R-32 UN 4 3 3 5 2 5 4 2 3 3 34 68.00% S
12 R-33 WF 4 5 3 3 5 4 4 3 4 5 40 80.00% T

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

Memiliki Hasrat Bersaing Untuk Maju

363 60.50% S

No Kode 
Kode 
Res

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

No Kode 
Kode 
Res

Indikator 5

Memiliki Hasrat Bersaing untuk Maju

436 T72.67%

Indikator 5



 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pre Test

56 57 58 59 60 61 62 63 64 jumla%skor Kriteri
1 R-01 AA 5 5 5 5 4 4 5 1 1 35 77.78% T 260 81.25% T
2 R-05 AU 3 2 2 1 2 3 3 1 4 21 46.67% R 171 53.44% S
3 R-10 FR 3 3 2 4 4 3 5 2 4 30 66.67% S 212 66.25% S
4 R-13 HA 4 3 3 3 2 2 4 2 4 27 60.00% S 196 61.25% S
5 R-14 KF 3 4 2 4 4 2 4 1 3 27 60.00% S 150 46.88% R
6 R-15 ME 3 4 3 5 4 2 4 2 4 31 68.89% T 246 76.88% T
7 R-18 NL 4 4 2 4 4 2 5 2 4 31 68.89% T 213 66.56% S
8 R-22 NF 2 3 2 3 2 3 3 2 2 22 48.89% R 157 49.06% R
9 R-25 RA 4 4 3 4 5 3 4 2 4 33 73.33% T 260 81.25% T

10 R-30 SI 3 2 1 3 2 3 3 2 2 21 46.67% R 155 48.44% R
11 R-32 UN 4 3 2 3 4 3 3 3 2 27 60.00% S 191 59.69% S
12 R-33 WF 4 3 2 3 4 3 4 4 2 29 64.44% S 215 67.19% S

post test

56 57 58 59 60 61 62 63 64 jumla%skor Kriteri
1 R-01 AA 5 5 5 5 4 4 5 3 3 39 86.67% ST 284 88.75% ST
2 R-05 AU 3 3 3 2 2 3 3 2 4 25 55.56% S 195 60.94% S
3 R-10 FR 4 3 3 5 3 3 5 3 4 33 73.33% T 238 74.38% T
4 R-13 HA 5 3 4 3 4 3 4 3 4 33 73.33% T 250 78.13% T
5 R-14 KF 3 4 3 4 3 3 4 2 3 29 64.44% S 190 59.38% S
6 R-15 ME 5 3 4 5 4 4 4 5 4 38 84.44% ST 269 84.06% ST
7 R-18 NL 4 3 3 4 4 4 5 3 4 34 75.56% T 247 77.19% T
8 R-22 NF 3 4 3 3 3 3 3 3 3 28 62.22% S 188 58.75% S
9 R-25 RA 4 5 3 4 5 3 4 3 4 35 77.78% T 274 85.63% ST

10 R-30 SI 3 4 3 5 3 4 3 4 3 32 71.11% T 220 68.75% T
11 R-32 UN 4 4 3 4 3 3 5 3 2 31 68.89% T 222 69.38% T
12 R-33 WF 5 4 3 4 5 4 4 4 4 37 82.22% T 252 78.75% T

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

Berani dalam Mengambil Keputusan

S334 61.85%

No Kode 
Kode 
Res

jumlah
Nilai maksimum
Persentase skor

kriteria

No Kode 
Kode 
Res

Indikator 6

Indikator 6

394 72.96% T

Berani dalam Mengambil Keputusan

2426 63.18% S

Jmlh Total % Skor Kriteria

2829 73.67% T

Jmlh Total % Skor Kriteria



 
 
 
 
 

 
 

Uji Wilcoxon 
 

 

Siswa XA1 XB2 
Beda Tanda jenjang 

XB2-XA1 Jenjang + - 

R-01 260 283 +23 3 3 0,0 
R-25 257 274 +17 1,5 1,5 0,0 
R-15 246 263 +17 1,5 1,5 0,0 
R-32 190 215 +25 5 5 0,0 
R-10 212 238 +26 6 6 0,0 
R-13 196 227 +31 10 10 0,0 
R-18 213 243 +30 9 9 0,0 
R-33 215 242 +27 7,5 7,5 0,0 
R-05 171 195 +24 4 4 0,0 
R-22 157 184 +27 7,5 7,5 0,0 
R-30 155 192 +37 11,5 11,5 0,0 
R-14 149 186 +37 11,5 11,5 0,0 

Jumlah 78 0 
 
Keterangan : 

XA1  : Skor hasil pre-test 

XA2  : Skor hasil post-test 

XB2-XA1 :  Nilai Post test-Nilai Pre Test 

Jenjang : dicari berdasarkan no urut XB2-XA1 

 

Nilai n = 12  taraf kesalahan 0,05, maka Z tabel = 14 dan Zhitung = 78.  

Karena dalam penelitian ini Zhitung > Z tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

TABEL HARGA-HARGA KRITIS  
UNTUK DALAM TEST WILXOXON 

 
 
 

N 

Tingkat Signifikansi Untuk test Satu Fihak (One Tail Test) 
0,025 0,010 0,005 

Tingkat Signifikansi Untuk test Satu Fihak (One Tail Test) 
0,05 0,02 0,01 
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Sumber : Sugiyono (2007:379) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

PEDOMAN OBESERVASI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK 
 
Hari/Tanggal : 
Pertemuan : 
 

Berilah tanda cek (v) pada salah satu kolom anggota kelompok sesuai 
dengan kegiatan yang dilakukan anggota saat kegiatan bimbingan kelompok.  
No Kegiatan Anggota Kelompok 
A Pembukaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Menjawab salam pemimpin kelompok             
2. Merespon ucapan terima kasih             
3. Bersikap tenang saat berdoa             
4. Mendengarkan arahan pemimpin 

kelompok 
            

5. Tenang saat memperkenalkan diri             
B Peralihan             
6. Menanyakan kegiatan selanjutnya             
7. Bersikap tenang             
8. Timbulnya suasana keakraban antar 

anggota kelompok 
            

C Kegiatan             
9. Berbicara sendiri dengan anggota lain             
10. Melamun dan diam saja             
11. Sering membuat suasana gaduh             
12. Tidak berebut saat mengungkapkan 

pendapat 
            

13. Sering memperhatikan suasana luar 
kelompok 

            

14. Tidak memberikan saran/tanggapan    
15. Selalu ikut pendapat anggota lain             
16. Terlihat gelisah             
17. Aktif dalam memberikan saran dan 

tanggapan 
            

18. Gugup saat berbicara             
19. Malu-malu memberikan tanggapan             
20. Terlihat biasa saja terhadap anggota 

lain 
            

21. Terlihat tidak percaya dengan  topik 
yang dibahas 

            

D Pengakhiran             
22. Mendengarkan kesimpulan pemimpin 

kelompok 
            

23. Tetap tenang saat pengakhiran             
24. Anggota bersedia mengungkapkan 

pesan dan kesan 
            

25. Anggota terlihat lebih senang diakhir 
pertemuan 

            

26. Anggota bertanya mengenai pertemuan 
selanjutnya 

            

27. Berdoa dengan tenang             
28. Menjawab salam penutup dari 

pemimpin kelompok 
            

 



 
 
 
 
 

 
 

Hasil Pengamatan Karakter Mandiri Siswa pada Anggota 
Kelompok Layanan Bimbingan Kelompok 

 
No 

Kode 
Resp 

Indikator Pertemuan Pelaksanaan 
Bimbingan Kelompok 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. R-1 Percaya diri         

Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab    
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

2. R-5 Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

3. R-10 Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

4. R-13 Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

5. R-14 Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        



 
 
 
 
 

 
 

6. R-15 Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

7. R-18 Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

8. R-22 Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

9. R-25 Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

10. R-30 Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

11. 
 
 
 
 

R-32 
 
 
 
 

Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk         



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

12. 

 
 
 
 

R-33 

maju 
Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

Percaya diri         
Bekerja sendiri         
Menghargai waktu         
Tanggung jawab         
Memiliki hasrat bersaing untuk 
maju 

        

Berani dalam mengambil 
keputusan 

        

 


