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ABSTRAK 

 

Riski, 2018. “Pengembangan Model Konseling Kelompok Berbasis Strategi 

Experiential Learning Untuk Meningkatkan Self Efficacy Siswa SMA”. 

Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 Prof. Dr. 

Sugiyo, M.Si. Pembimbing 2 Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Si., Kons. 

 

Kata Kunci : konseling kelompok, experiential learning, self efficacy. 

 

Self efficacy rendah merupakan suatu keadaan siswa memiliki keyakinan 

yang kurang terhadap kemampuanya dalam melakukan berbagai hal, utamanya 

kegiatan belajar di sekolah, sehingga akan menghambat pencapaian belajar baik 

akademik maupun non akademik. Diperlukan tingkat self efficacy yang tinggi 

untuk mengoptimalkan pencapaian belajar. Model konseling kelompok strategi 

experiential learning dapat efektif meningkatkan self efficacy. Tujuan penelitian 

ini adalah menghasilkan produk berupa panduan model layanan konseling 

kelompok berbasis strategi experiential learning yang dapat digunakan oleh guru 

bimbingan dan konseling untuk meningkatkan self efficacy. 

Penelitian ini menggunakan metode research and development dengan uji 

efektifitas one group pretest – posttest.Uji ahli dilakukan oleh 4 orang pakar 

keilmuan sedangkan uji praktisi dilakukan oleh 5 orang. Dilakukan pada siswa 

kelas X SMAN kab. Ngawi dengan menggunakan 3 sampel sekolahan. 

Pengumpul data menggunakan instrumen self efficacy, teknik purposif sampling 

untuk memilih satu kelompok (7 siswa) dari 278 siswa sebagai uji coba produk. 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan statistik non parametrik melalui uji 

wilcoxon. 

Hasil uji kelayakan oleh ahli dan praktisi menyatakan bahwa model 

memenuhi kriteria keilmuan bimbingan dan konseling dan dapat diterima oleh 

guru bimbingan dan konseling. Hasil uji coba produk kepada siswa diketahui 

konseling kelompok berbasis strategi experiential learning efektif meningkatkan 

self efficacy (z= -2.366, p=<0.05). 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi peneliti selanjutnya 

mengembangkan model dengan menggunakan sasaran lebih luas dan jenjang 

pendidikan yang lainnya, sehingga dapat diketahui hasil penelitian yang lebih luas 

dan dapat dikembangkan serta digunakan terhadap jenjnag pendidikan yang 

lainnya. Selanjutnya bagi guru bimbingan dan konseling profesional dapat 

menggunakan model layanan konseling kelompok berbasis strategi experiential 

learning untuk meningkatkan self efficacy konseli. 
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ABSTRACT 

 

 

Riski Putra Ayu Distira, 2019. “Developing Experiential Learning Strategy-Based 

Group Counseling to Improve the Self-Efficacy of Senior High School 

Students”. Graduate Program. Universitas Negeri Semarang. Adviser 1 

Prof. Dr. Sugiyo, M.Si., adviser 2 Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Si., Kons. 

 

Keywords: group counseling, experiential learning, self-efficacy 

 

 Low level of self-efficacy is a condition when students lack of belief on 

their ability to do various things, especially learning process at school, so it would 

slow down both their academic and non-academic achievement. To deal with this, 

there is a need for having high level of self-efficacy to optimize learning 

objectives. Therefore, this study used a model of group counseling with 

experiential learning strategy as an effective way to improve self-efficacy. In 

relation to this, the objectives of this study were to produce a product in form of a 

manual of experiential learning strategy-based group counseling model which can 

be utilized by guidance and counseling teachers to improve self-efficacy. 

 This study used research and development method with the effectiveness 

test design of one group pretest-posttest. For more, expert validation was done by 

four experts in several fields, while the practicality test was done by five people. 

This test was done to the tenth grade students in State Senior High School 

(SMAN) throughout Ngawi district by involving 3 schools as the sample. 

Moreover, the data form the schools were collected by using self-efficacy, and 

purposive sampling technique to choose a group of seven students of 278 for the 

product trial. At last, the analysis for the collected data was done by using non-

parametric statistic through wilcoxon test. 

 The results of the feasibility test done by the experts showed that the 

model fulfilled the criteria of guidance and counseling science and was acceptable 

by guidance and counseling teachers. Also, the product trial done by students 

revealed that the experiential learning strategy-based group counseling was 

effective to improve self-efficacy (z=-2.366, p=0.05). 

 Based on the findings of this study, it is suggested that the future 

researchers can develop new models by involving broader range and investigate 

other educational levels, so the results would be broader and can be a reference for 

further development as well as be usable for other educational levels. 

Furthermore, guidance and counseling professional teachers can use the model of 

experiential learning strategy-based group counseling service model to improve 

the self-efficacy of counselees. 

 

 

 

 

 



7 

 

PRAKATA 

 

 

Puji syukur Alhamdulillah karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis 

dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengembangan Model Konseling 

Kelompok Berbasis Strategi Experiential Learning Untuk Meningkatkan Self 

Efficacy Siswa SMA”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih 

gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Bimbingan dan Konseling 

Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Ucapan 

terimakasih penulis sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Prof. Dr. 

Sugiyo, M.Si dan Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Si., Kons. yang telah 

memberikan masukan yang sangat berharga untuk penulis. Ucapan terima kasih 

juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selama proses 

penyelesaian studi, diantaranya: 

1. Prof. Dr Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan 

di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

2. Prof. Dr. Achmad Slamet, M.Si., Direktur Pascasarjana Universitas Negeri 

Semarang, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama 

pendidikan, penelitian dan penyusunan tesis. 

3. Prof. Dr Mungin Edy Wibowo, M.Pd., Kons., Koordinator Program Studi 

Bimbingan dan Konseling S2 dan S3 Pascasarjana Universitas Negeri 



8 

 

Semarang yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan 

tesis. 

4. Dr. Awalya, M.Pd., Kons, sekretaris Program Studi Bimbingan dan 

Konseling S2 dan S3 Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan tesis. 

5. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang telah 

banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menempuh 

pendidikan. 

6. Kedua orang tua, Ayah Uwim Mustofa, Ibu Sunarmi Rahayu dan Zendy 

Cintya Ayu Mustikasari yang selalu mendukung untuk menempuh pendidikan 

pascasarjana. 

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan tesis ini mungkin masih terdapat 

kekurangan, baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga 

penulisan tesis ini bermanfaat dan merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahauan. 

 

 

Semarang,         Januari 2019 

 

 

Riski Putra Ayu Distira 

 



9 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... 

PERNYATAAN KEASLIAN.......................................................................... 

MOTTO ........................................................................................................... 

ABSTRAK........................................................................................................ 

ABSTRACK ...................................................................................................... 

PRAKATA....................................................................................................... 

DAFTAR ISI.................................................................................................... 

DAFTAR TABEL............................................................................................ 

DAFTAR GAMBAR........................................................................................ 

DAFTAR LAMPIRAN.................................................................................... 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

viii 

x 

xi 

xii 

 

BAB 1 PENDAHULUAN ...............................................................................  

1.1 Latar Belakang Masalah............................................................................  

1.2 Identifikasi Masalah..................................................................................  

1.3 Cakupan Masalah......................................................................................  

1.4 Rumusan Masalah.....................................................................................  

1.5 Tujuan Penelitian ......................................................................................  

1.6 Manfaat Penelitian..................................................................................... 

1.6.1 Manfaat Praktis ................................................................................  

1.6.2 Manfaat Teoritis ..............................................................................  

1.7 Spesifikasi Produk yang dikembangkan....................................................  

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan ................................................ . 

1 

1 

8 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

12 

  

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN ............................... 

 

14 

2.1 Kajian Pustaka............................................................................................ 14 

2.2 Kerangka Teoritis....................................................................................... 31 

2.2.1 Konseling Kelompok .................................................................. 31 

2.2.1.1 Pengertian  Konseling Kelompok .................................. 31 

2.2.1.2 Tujuan Layanan  Konseling Kelompok.......................... 34 

2.2.1.3 Komponen Dalam  Konseling Kelompok....................... 36 

2.2.1.4 Pembentukan Kelompok................................................. 37 

2.2.1.5 Peran Anggota Kelompok............................................... 38 

22.1.6 Tahap Kegiatan Konseling Kelompok............................. 39 

2.2.2 Exsperiential  Learning .............................................................. 41 

2.2.2.1 Pengertian  Exsperiential  Learning................................ 41 

2.2.2.2 Konsep Model  Exsperiential  Learning......................... 44 

2.2.2.3 Aspek Pembelajaran  Exsperiential  Learning................ 46 



10 

 

 

2.2.2.4 Prosedur Pembelajaran  Exsperiential  Learning............ 46 

2.2.3 Self Efficacy................................................................................. 48 

2.2.3.1 Pengertian  Self Efficacy.................................................. 48 

2.2.3.2 Aspek-Aspek  Self Efficacy............................................. 50 

2.2.3.3 Sumber Informasi  Self Efficacy...................................... 51 

2.2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Self Efficacy.......... 52 

2.2.4 Konseling Kelompok Berbasis Strategi Experiential Learning 

Untuk  Meningkatkan Self Efficacy ............................................ 

 

56 

2.3 Kerangka Berfikir....................................................................................... 58 

  

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 62 

3.1 Desain Penelitian........................................................................................ 62 

3.2 Prosedur Pengembangan............................................................................. 63 

3.3 Uji Coba Produk ........................................................................................ 68 

3.4 Subyek Uji Coba dan Sumber Data............................................................ 70 

3.5 Instrumen Pengumpul Data........................................................................ 71 

3.6 Uji Validitas Dan Reabilitas Penelitian ..................................................... 77 

3.7 Teknik Analisi Data.................................................................................... 81 

  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN................................. 84 

4.1 Hasil Penelitian................................................................................... 84 

4.1.1 Kondisi Objektif Tingkat Self Efficacy Siswa kelas X 

SMAN di Kab. Ngawi ........................................................... 
 

86 

4.1.2 Hasil Studi Pendahuluan Untuk Merancang Hipotetik 

Model...................................................................................... 
89 

4.1.3 Pengembangan Model Hipotetik ........................................... 91 

4.1.3 Desain Model Hipotetik ......................................................... 92 

4.1.4 Uji Efektivitas Model Konseling Kelompok Berbasis 

Strategi Experiential Learning Untuk Meningkatkan Self 

Efficacy Siswa Kelas X Di SMAN 1 Jogorogo ..................... 

 

 

97 

4.1.5 Uji Hipotetik .......................................................................... 108 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.............................................................. 108 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN ......................................... 113 

  

5.1 Simpulan .................................................................................................... 113 

5.2 Implikasi .................................................................................................... 113 

5.3 Saran........................................................................................................... 114 

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 116 

LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................... 125 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                                                                                             Halaman 
 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Kombinasi Self Efficacy Dengan Lingkungan Sebagai Prediktor 

Tingkah Laku ...................................................................................... 

 

50 

3.1 Desain Experimen................................................................................ 70 

3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara........................................................... 73 

3.3 Kisi-Kisi Pedoman Observasi Pelaksanaan Konseling Kelompok...... 74 

3.4 Kriteria Skor Skala Self Efficacy......................................................... 76 

3.5 Kisi-Kisi Skala Self Efficacy................................................................ 76 

3.6 Hasil Perhitungan Uji Validitas........................................................... 78 

3.7 Hasil Uji Reabilitas.............................................................................. 81 

4.1 Kriteria Nilai Reabilitas....................................................................... 85 

4.2 Subyek Penelitian Siswa Kelas X SMAN Di Kabupaten Ngawi........ 87 

4.3 Kondisi Tingkat Self Efficacy Siswa Kelas X SMAN Di Kabupaten 

Ngawi................................................................................................... 

 

88 

4.4 Perbandingan Pretest Dan Posttest Pada Variabel Self Efficacy.......... 99 

4.5 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator Dapat 

Mengatasi Hambatan Dalam Tingkat Kesulitan Terhadap Tugas 

Yang Dihadapi .................................................................................... 

 

 

100 

4.6 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator Memiliki 

Wawasan Optimis Yang Tinggi .......................................................... 

 

102 

4.7 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator Dapat 

Mempertanggung Jawabkan Tindakanya............................................ 

 

103 

4.8 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator Merasa 

Yakin Dengan Kemampuanya Untuk Mencapai Target Yang Telah 

Ditentukan............................................................................................ 

 

 

104 

4.9 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator Memiliki 

Kegigihan Dalam Mengerjakan Tugas................................................ 

 

106 

4.10 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator 

Menyelesaikan Tugas Dengan Tuntas................................................. 

 

107 

4.11 Wilcoxon Signed Ranks Test ............................................................... 108 



12 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                                                                        Halaman 

2.1 Kerangka Berfikir Konseling Kelompok Berbasis Strategi 

Experiential Learnning Untuk Meningkatkan Self Efficacy................ 

 

61 

3.1 Tahap model Konseling Kelompok Berbasis Strategi Experiential 

Learnning Untuk Meningkatkan Self Efficacy.................................... 

 

67 

4.1 Model hipotetik.................................................................................... 92 

4.2 Perbandingan Pretest Dan Posttest Pada Variabel Self Efficacy.......... 99 

4.3 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator Dapat 

Mengatasi Hambatan Dalam Tingkat Kesulitan Terhadap Tugas 

Yang Dihadapi .................................................................................... 

 

 

101 

4.4 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator Memiliki 

Wawasan Optimis Yang Tinggi .......................................................... 

 

102 

4.5 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator Dapat 

Mempertanggung Jawabkan Tindakanya............................................ 

 

103 

4.6 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator Merasa 

Yakin Dengan Kemampuanya Untuk Mencapai Target Yang Telah 

Ditentukan............................................................................................ 

 

 

105 

4.7 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator Memiliki 

Kegigihan Dalam Mengerjakan Tugas................................................ 

 

106 

4.8 Perbandingan Hasil Pretest Dan Posttest Pada Indikator 

Menyelesaikan Tugas Dengan Tuntas................................................. 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR LAMPIRRAN 

Lampiran                                                                                                      Halaman 
 

1 Surat Izin Kepada Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur Di 

Kabupaten Ngawi................................................................................ 

 

125 

2 Surat Rekomendasi Dari  Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur Di 

Kabupaten Ngawi................................................................................ 

 

126 

3 Surat Izin Ke Sekolah.......................................................................... 127 

4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Sekolah............. 129 

5 Lembar Nilai Validasi Instrumen........................................................ 132 

6 Lembar Penilaian Validator Ahli Model............................................. 135 

7 Lembar Penilaian Validator Praktisi Model........................................ 143 

8 Kisi-Kisi Blueprint Self Efficacy......................................................... 155 

9 Skala Self Efficacy Sebelum Valid...................................................... 156 

10 Uji Validitas......................................................................................... 161 

11 Uji Reabilitas....................................................................................... 170 

12 Skala Self Efficacy Valid..................................................................... 173 

13 Tabulasi Pre-Test Self Efficacy............................................................ 177 

14 Tabulasi Post-Test Self Efficacy.......................................................... 179 

15 Uji Wilcoxson...................................................................................... 181 

16 Model Konseling Kelompok Berbasis Experiential Learning Untuk 

Meningkatkan Self Efficacy................................................................. 

 

185 

17 Dokumentasi Penelitian ...................................................................... 209 



14 

 

BAB I 

PENDAHULIAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi seperti sekarang suatu bangsa dituntut 

mempersiapkan dan  mencetak sumber daya manusia yang berkualitas tinggi 

sebagai bekal dalam persaingan pasar global dalam dunia pekerjaan dan 

sebagai tonggak pembangunan  negara. Meningkatkan sumber daya manusia 

merupakan peran penting dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

maupun perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan dari jenjang sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi harus ditujukan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Tujuan pendidikan telah dirumuskan dengan baik, seperti yang 

tertuang dalam Undang-Undang RI No. 20 Pasal 3 tahun 2003 bahwa tujuan 

Pendidikan Nasional merupakan “mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

negara dan mengembangkan manusia seutuhnya dengan menciptakan 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

berprilaku baik, budi pekerti luhur, memiliki ketrampilan dan pengetahuan 

serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi di masyarakat, berbangsa 

dan bernegara”. Mengembangkan individu merupakan salah satu tujuan 

dalam pendidikan sesuai dengan undang-undang tersebut. 

Pengembangan individu dalam pendidikan merupakan suatu 

keniscayaan dalam menghadapi persaingan global, semisal yang sedang di 

galakkan saat ini yaitu masyarakat ekonomi Asean. Oleh sebab itu individu 

harus memiliki beberapa ketrampilan agar mampu bersaingan bukan hanya 
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dengan masyarakat kita sendiri namun juga dengan bangsa lain. sehingga 

sejak proses pendidikan seorang individu atau yang kita sering kita sebut 

siswa wajib untuk mengembangkan serta mengoptimalkan kemampuanya 

baik disekolah maupun diluar sekolah untuk menguasai beberapa 

ketrampilan selakigus. 

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, peralatan-peralatan dan 

berbagai teknologi mutahir yang harusnya dapat membantu perkembangan 

siswa justru membuat siswa terbuai akan tugasnya sebagai pelajar. 

Persoalan yang dihadapi adalah rendahnnya keyakinan kemampuannya 

sendiri yang dimiliki, yang disebabkan oleh banyak faktor yang salah 

satunya disebutkan di atas. Kita selaku pendidik harus membalikkan situasi 

yang kurang menguntungkan itu menjadi sebuah tantangan kepada siswa 

dalam mengembangkan dirinya. mampu melakukan prilaku yang diperlukan 

untuk menghasilkan pencapaian yang diinginkan dalam suatu situasi yang 

sering disebut sebagai self efficacy.  

Diantara berbagai kemampuan yang harus dikembangkan siswa agar 

dapat mengoptimalkan dirinya salah satunya adalah self efficacy. Bandura 

(1997) mendefinisikan self efficacy sebagai “keyakinan individu mengenai 

kemampuan dirinya dalam melakukan tugas dan tindakan yang diperlukan 

untuk mencapai hasil tertentu. Individu meyakini ukuran kemampuannya 

sehingga akan melatih pengendalian terhadap fungsi diri mereka dan 

kejadian di lingkungannya. Hal tersebut terjadi karena hal yang akan 

dilakukanya akan mencapai hasil yang diinginkan, walaupun mungkin 
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dalam prosesnya akan terdapat sedikit situasi-sutuasi untuk bertindak atau 

bertahan dalam menghadapi kesulitan”. Sejalan dalam pernyataan tersebut 

Bandura (1997) mengemukakan pendapat bahwa “self efficacy dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal seperti keluarga, teman sebaya 

dan sekolah.”  

Proses perkembangan kemampuan individu yang baik dan ideal, self 

efficacy memegang peran penting siswa disekolah untuk mengaktualisasikan 

kemampuanya. Apabila siswa telah memiliki self efficacy dalam keadaan 

baik  akan membantunya untuk memahami dan meyakini kemampuanya 

untuk mencapai tujuan dalam merealisasikan target yang telah 

ditentukannya dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah 

dilakukannya. Siswa dengan self efficacy yang baik maupun meyakini 

kemampuan dalam dirinya, dapat menyelesaikan tugas yang dihadapinya 

dan ketika memiliki masalah dia akan tahu cara menghadapinya. Sehingga 

siswa menjadi individu yang berkembang secara penuh karena meyakini 

kemampuanya dan dia akan mandiri terhadap segala hal yang dilakukanya. 

Kenyataan yang sering dijumpai adalah keadaan pribadi siswa yang 

tidak berkembang, tidak yakin akan kemampuannya dan rapuh. 

Perkembangan yang tidak optimal itu menjadi hambatan dalam memenuhi 

tugas perkembangan yaitu keyakinan siswa akan kemampuanya sendiri. 

Permasalahan tersebut banyak dijumpai siswa pada siswa Sekolah 

Menengah Atas, banyak siswa yang memiliki masalah dalam 

mengembangkan dirinya karena rendahnya self efficacy. Remaja yang 
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mengalami hal tersebut akan memperlihatkan ketidak berdayaannya dalam 

mengembangkan dirinya. 

Studi pendahuluan dilakukan di sebuah SMA di kabupaten Ngawi  

melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan konselor sekolah terkait 

dengan permasalahan tersebut. Dari hasil observasi dan wawancara, 

didapatkan hasil bahwa permasalahan rendahnya self efficacy merupakan 

masalah pokok di sekolah tersebut dan menjadi permasalahan yang cukup 

sering ditemui, utamanya dalam hal perkembangan siswa. Prilaku yang 

dimunculkan siswa di sekolah tersebut adalah Siswa mudah putus asa ketika 

menghadapi pelajaran-pelajaran yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, 

apatis dalam proses kegiatan belajar, pasrah ketika mendapatkan hasil 

dibawah standar, seringnya siswa mencontek pekerjaan temannya, memiliki 

kecendrungan acuh terhadap pekerjaan kesalahan yang diperbuatnya. 

Beberapa prilaku yang dimunculkan oleh para siswa yang memiliki self 

efficacy yang rendah tersebut karena tidak yakinnya terhadap diri sendiri 

dalam mengoptimalkan kemampuan sesuai dengan potensinya. 

permasalahan yang diakibatkan oleh rendahnya Self efficacy tersebut 

menjadikan para siswa terhambat dalam mengembangkan diri mereka. 

Permasalahan yang dihadapi di sekolah mengenai rendahnya Self 

Efficacy tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya yang kreatif 

agar siswa dapat mengembangkan keyakinan siswa akan kemampuan yang 

dimilikinya dan mendorong siswa untuk mengoptimalkannya. 

Meningkatkan keyakinan diri siswa tentang kemampuanya tidak dapat 
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dilakukan dengaan metode ceramah saja atau hanya teoritis melainkan harus 

ada pengembangan-pengembangan tertentu. Berlandaskan hal tersebut maka 

peneliti ingin mengembangkan suatu layanan bimbingan dan konseling 

untuk meningkatkan self efficacy siswa, sehingga siswa dapat memiliki 

keyakinan atas kemampuanya dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal 

serta dapat menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti pengembangkan metode layanan 

konseling kelompok sebagai cara untuk meningkatkan self efficacy siswa 

dirasa cukup efektif. Melalui konseling kelompok siswa lebih mendapatkan 

kesempatan untuk mengetahui eksistensi dirinya melalui pengalaman-

pengalaman dinamika kelompok. Di dalam bukunya Myrick (2011) 

“konseling kelompok di sekolah menarik minat banyak siswa karena 

mampu menunjukkan bahwa orang sering memiliki minat dan masalah yang 

sama. Mereka menikmati dukungan dari anggota kelompok dan bekerja 

sama menuju tujuan individu dan kelompok.” Pernyataan tersebut apabila 

sekelompok siswa yang memiliki self efficacy yang rendak dan dilakukan 

konseling kelompokterhadap mereka maka akan terjadi dinamika di dalam 

kelompok dan saling keterkaitan masalah dan perasaan. Pelatihan dalam 

meningkatkan self efficacy dapat diberikan melalui strategi layanan 

bimbingan kelompok, khususnya layanan bimbingan pribadi dan sosial. 

Layanan yang diberikan adalah layanan konseling kelompok melalui 

strategi pembelajaran Experiential Learning. Experiential Learning 

merupakan sebuah model holistik dari proses pembelajaran dimana manusia 
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belajar, tumbuh dan berkembang. Kolb (1984) menggunakan istilah 

Experiential learning sebagai penekanan bahwa model pembelajarannya 

lebih didasarkan pada refleksi diri dari pengalaman daripada menguji 

tentang pengetahuan. Melalui pelatihan self efficacy melalui strategi 

Experiential Learning (EL), keyakinan diri siswa akan kemampuannya dan 

kepercayaan dirinya dapat dikembangkan melalui pengalaman belajar. 

Peneliti memilih strategi layanan konseling kelompok dengan strategi 

Experiental Learning karena didalam sumber informasi utama self eficacy 

yaitu 1. Sesuai dengan maksud dan tujuan eksperiental learning dalam 

penerapanya pengalaman Individu ( Enactive Mastery Experience) 

interpretasi individu terhadap keberhasilan yang dicapai pada masa lalu 

akan mempengaruhi self efficacy. Individu dalam melakukan suatu tugas 

akan menginterpretasikan hasil yang dicapai, dan interpretasi tersebut akan 

mempengaruhi kemampuan dirinya pada tugas-tugas selanjutnya. 2. 

Sedangkan konseling kelompok dipilih krena didalam kelompok akan 

diciptakan dinamika dan dinamika tersebut diperoleh dari Pengalaman 

keberhasilan orang lain (Vicarious Experience) proses modeling atau belajar 

dari orang lain akan mempengaruhi Self efficacy. Self efficacy individu akan 

meningka apabila dipengaruhi model yang relevan. Selain itu dari Persuasi 

verbal ( Verbal Persuasion) dari anggota kelompok yang dilakukan oleh 

orang-orang yang menjadi panutan dan memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan dapat meningkatkan Self efficacy individu. Persuasi verbal 

yang diberikan kepada individu bahwa individu memiliki kemampuan untuk 
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melakukan suatu tugas menyebabkan individu semakin termotivasi untuk 

menyelesaikan tugas tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang 

menyebutkan baahwa konseling kelompok dapat meningkatkan self eficacy 

dilakukan oleh Roghayeh, Akbar & Golnaz (2013) yaitu konseling 

kelompok sangat efisien pada siswa, untuk meningkatkan self efficacy 

disekolah. Pendekatan konseling ini dapat mempengaruhi secara signifikan 

bakat siswa, Pintrich, Paul & Dale (1996) percaya bahwa siswa yang 

memiliki self efficacy tinggi akan berkorelasi perkembangan diri yang 

optimal. Penelitian lain terdahulu lainya dilakukan oleh Rachmawati & 

Hidayah (2016) “pengembangan panduan pelatihan efikasi diri dalam 

hubungan pertemanan melalui strategi experiential learning memenuhi 

kriteria keberterimaan secara teoritik dan praktik dengan baik oleh uji ahli 

dan calon pengguna produk. Disamping itu, pengembangan produk panduan 

pelatihan efikasi diri dalam hubungan pertemanan melalui strategi 

experiential learning terbukti efektif meningkatkan keyakinan diri/efikasi 

diri siswa”. Namun diantara beberapa penelitian terdahulu yang teruji 

efektif ada penelitian yang menunjukkan hasil tidak efektif seperti pada 

penelitian Syarvia (2014) menemukan rancangan pelatihan self efficacy 

negosiasi yang diberikan tidak dapat meningkatkan self efficacy negosiasi 

secara signifikan pada siswa jurusan pemasaran angkatan 2011, SMKN 1 

Bandung. Berdasarkan siklus belajar experiential learning, peningkatan 

kategori self-efficacy negosiasi yang tidak signifikan dapat dijelaskan 

melalui tahapan generalizing yaitu tahapan ketika peserta mulai 
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memunculkan prinsip-prinsip atau generalisasi dari pengalaman yang sudah 

dilalui saat pelatihan. Pemaknaan dari setiap pengalaman dalam pelatihan 

dan insight mengenai keterkaitan pengalaman terhadap situasi nyata yang 

mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari pernyataan 

demikian, peneliti mencoba mendalami temuan tersebut dan mencari faktor 

hasil temuan tersebut tidak efektif. 

Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan 

produk berupa panduan model layanan konseling kelompok melalui strategi 

experiential learning sehingga dapat digunakan konslor sebagai media 

dalam memberikan layanan bimbingan pribadi-sosial dan belajar kepada 

siswa khususnya dalam meningkatkan keyakinan mengenai kemampuan di 

dalam diri siswa. Produk disesuaikan dengan perkembangan usia dan 

pemahaman siswa, bahasa yang digunakan dibuat sederhana, materi yang 

disajikan sesuai dengan keadaan yang biasanya dialami oleh siswa, 

dilengkapi dengan metode yang melibatkan siswa secara aktif dalam 

kelompok didalamnya seperti permainan peran, refleksi diri dan diskusi 

kasus, desain produk disajikan dengan warna yang menarik disertai dengan 

kata mutiara di setiap topik bahasan sebagai motivasi siswa. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini, maka dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah yang berkaitan, sebagai berikut. 

1. Para siswa siswa yang memiliki self efficacy memiliki kemungkinan 

terganggunya dalam proses perkembangan belajarnya. 
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2. Self efficacy masih rendah karena dipengaruhi beberapa faktor kurang 

yakinnya diri siswa terhadap kemampuannya. 

3. Belum adanya prosedur spesifik untuk meningkatkan self efficacy terhadap 

siswa SMA di Kab. Ngawi. 

4. Pemberian intervensi untuk meningkatkan self efficacy dilapangan belum 

didasarkan pada bukti-bukti empiris yang cukup agar dapat di pertanggung 

jawabkan. 

5. Belum adanya model konseling kelompok berbasis experiential learning 

untuk meningkatkan self efficacy yang memiliki nilai kegunaan, 

kelayakan, kepatutan dan ketelitian 

6. Menindak lanjuti penelitian terdahulu kaitanya dengan peningkatan self 

efficacy melalui model eksperiental learning dalam layanan konseling 

kelompok. 

1.3 Cakupan Masalah 

Karena pembahasan mengenai konseling kelompok, experiential learning dan 

self efficacy dapat meluas, maka penelitian ini dibatasi hanya meneliti Pengembangan 

Model Konseling Kelompok Melalui Strategi Experiental Learning Untuk 

Meningkatkan Self Efficacy Siswa. Kemudian, model konseling kelompok 

yang akan dikembangkan pada penelitian ini hanya akan mencakup intervensi 

untuk memfasilitasi perkembangan belajar siswa.  

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana 

Pengembangan Model Konseling Kelompok Melalui Strategi Experiental 
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Learning Untuk Meningkatkan Self Efficacy Siswa SMA?”. Secara spesifik 

permasalahan pokok tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kondisi faktual pelaksanaan Model Konseling Kelompok 

Untuk Meningkatkan Self Efficacy Siswa SMA? 

2. Bagaimanakah model konseling kelompok Untuk Meningkatkan Self 

Efficacy Siswa SMA? 

3. Bagaimanakah Model final Konseling Kelompok berbasis strategi 

experiential learning Untuk Meningkatkan Self Efficacy Siswa SMA? 

4. Bagaimana Efektivitas Model Konseling Kelompok Melalui Strategi 

Experiental Learning Untuk Meningkatkan Self Efficacy siswa SMA? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kondisi faktual pelaksanaan Model Konseling 

Kelompok Untuk Meningkatkan Self Efficacy Siswa SMA. 

2. Mengetahui model konseling kelompok Untuk Meningkatkan Self 

Efficacy Siswa SMA. 

3. Mendapatkan Model final Konseling Kelompok berbasis strategi 

experiential learning Untuk Meningkatkan Self Efficacy Siswa SMA. 

4. Mengetahui keefektifitas Model Konseling Kelompok Melalui Strategi 

Experiental Learning Untuk Meningkatkan Self Efficacy siswa SMA. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut 

 



24 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini akan menghasilkan model Konseling Kelompok Melalui 

Strategi Experiental Learning Untuk Meningkatkan Self Efficacy siswa 

SMA. Penelitian ini akan menghasilkan panduan yang spesifik dalam 

melaksanakan model Konseling Kelompok Melalui Strategi Ekperiental 

Learning Untuk Meningkatkan Self Efficacy siswa SMA. Manfaat hasil 

penelitian ini secara teoretis memberikan sumbangan pemikiran baru 

tentang Pengembangan “Model Konseling Kelompok Melalui Strategi 

Experiental Learning Untuk Meningkatkan Self Efficacy Siswa SMA”. 

Dengan demikian hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan 

keilmuan. 

1.6.2 Manfaat Praktis  

Sedangkan manfaat praktis pada penelitian ini dapat dilihat dari beberapa 

hal sebagai berikut: 

1. Bagi praktisi di lapangan seperti Konselor atau Guru Pembimbing 

Sekolah Menengah Atas, diperoleh model baru yang dapat 

dijadikansolusi alternatif untuk pelayanan konseling kelompok 

Meningkatkan Self Efficacy Siswa SMA. 

2. Bagi konseli  Manfaat praktis hasil penelitian ini adalah mendapatkan 

layanan Model Konseling Kelompok Melalui Strategi Experiental 

Learning Untuk Meningkatkan Self Efficacy Siswa SMA. 
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1.7 Spesifikasi Produk yang dikembangkan 

Manfaat hasil penelitian ini secara teoritis memberikan sumbangan 

pemikiran baru tentang model dan cara yang efektif dalam layanan konseling 

kelompok dengan berbasis strategi exsperiental learning untuk meningkatkan 

self efficacy siswa SMA. Dengan demikian berarti, manfaat teoretis 

(akademis), hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan. 

Manfaat praktis hasil penelitian ini bagi kepentingan masyarakat 

penggunanya,  dalam hal ini khususnya Konselor atau Guru Pembimbing 

Sekolah Menengah Atas, yaitu memberikan pedoman penggunaan salah satu 

model layanan konseling, yang disebut konseling kelompok untuk 

meningkatkan kemampuan self eficacy siswa SMA Manfaat praktis hasil 

penelitian ini bagi siswa SMA adalah mendapatkan layanan bimbingan 

kelompok yang sesuai untuk meningkatkan keyakinan terhadap 

kemampuanya. 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Rendahnya self efficacy di SMA kabupaten Ngawi tidak dapat 

diabaikan begitu saja, tetapi harus ada suatu model yang efekti dan praktis 

dalam penerapanya untuk dapat meningkatkanya. Terdapat beberapa cara 

agar meningkatkan self efficacy agar siswa optimal dalam perkembangannya, 

dengan konseling kelompok berbasis strategi experiential learning yaitu 

model pembelajaran siswa disaat siswa tumbuh, belajar dan berkembang. 

Konseling kelompok merupakan layanan konseling yang dilakukan 

dengan suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang 
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didalamnya terdapat hubungan oleh setiap anggotanya yang hangat, terbuka, 

penuh keakraban dan permisif sehingga dapat mencapai tujuan baik individu 

maupun kelompok itu sendiri. menurut penelitian ini anggota kelompok 

mempunyai hak agar melatih diri dalam mengungkapkan pengalamanya serta 

pendapat dan gagasanya. demikian dapat dimungkinkan siwa memperoleh 

mengenai bagaimana meningkatkan self efficacy dari pengalaman anggota 

kelompok lain. 

Self efficacy bukanlah suatu yang sudah melekat sejak lahir, melainkan 

dipengaruhi baik dari lingkungan siswa maupun dari diri siswa itu sendiri. 

Sehingga Self efficacy dapat dilatih melalui beberpa cara untuk 

meningkatkanya, peneliti disini memilih meningkatkannya dengan 

experiential learning yaitu merupakan model pembelajaran siswa didasarkan 

pada merefleksikan diri dari pengalaman belajar untuk mengembangkan 

pengetahuan. Penelitian ini memiliki ciri utama pelaksanaan konseling 

kelompok berbasis strategi experiential learning yang difasilitasi oleh 

konselor selaku pemimpin kelompok, diharapkan kelompok lebih terbuka 

dalam mengemukakan pendapat untuk meningkatkan self efficacy melalui 

hasil refleksi diri terhadap pengalamannya untuk menguji pengetahuanya. 

Sehingga setiap anggota kelompok lain dapat belajar meningkatkan self 

efficacy melalui pengalaman-pengalaman serta pendapat anggota yang lainya.  

 

 

 



27 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA BERFIKIR 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

Terkait dengan pengembangan model konseling kelompok berbasis 

strategi ekperiential learning untuk meningkatkan self efficacy terdapat 

beberapa penelitian terdahulu yang menurut kajian peneliti memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu akan dipaparkan 

sebagai bentuk penegasan posisi penelitian yang dilakukan. 

Model pedagogis experiential learning dapat mendorong tanggung 

jawab yang tinggi terhadap siswa yang juga sekaligus memberikan kualitas 

pendidikan yang baik karena dilakukan pembelajaran berserta dengan 

pengalamannya (Khan, 2013). Sehingga dengan demikian dari tanggung 

jawab yang tinggi yang didapatkan dari experiential learning, secara 

menyeluruh akan meningkatkan self efficacy hal itu disebabkan karena 

motifasi siswa untuk menyelesaikan sesuatu hal pun akan terpacu. 

Experiential learning menunjukkan model pembelajaran untuk praktek 

atas hasil yang didapat secara teori sehingga memberikan kesempatan untuk 

mendapatkan pengalaman dalam menghadapi kesalahan dan meniru hal-hal 

yang nyata yang dijadikan hasil belajar yang sebenarnya melalui pengalaman 

(Aneesa, 2011) 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Rahmawati& Hidayah (2016) 

Berdasarkan hasil analisis dan data revisi, pengembangan panduan pelatihan 

efikasi diri dalam hubungan pertemanan melalui strategi experiential learning 
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memenuhi kriteria keberterimaan secara teoritik dan praktik dengan baik oleh 

uji ahli dan calon pengguna produk. Disamping itu, pengembangan produk 

panduan pelatihan efikasi diri dalam hubungan pertemanan melalui strategi 

experiential learning terbukti efektif meningkatkan keyakinan diri self efficacy 

siswa di dalam hubungan pertemanan sebaya setelah melalui uji statistik 

wilcoxon.  

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widaryati (2013)  

tujuan dari pemberian konseling kelompok adalah untuk membantu individu 

agar mencapai perkembangan yang optimal, individu dapat belajar 

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuannya dalam kelompok tersebut 

dan/atau memecahkan permasalahan yang dialami oleh individu yang 

tergabung dalam anggota kelompok agar dapat mengembangkan dirinya 

sampai batas kemampuannya. Selanjutnya menurut Rahmawati (2016) 

Pelatihan self efficacy dalam pertemanan dapat diberikan melalui strategi 

layanan bimbingan, khususnya layanan bimbingan pribadi dan sosial. Layanan 

bimbingan yang diberikan disini adalah layanan bimbingan kelompok melalui 

strategi pembelajaran Experiential Learning. Experiential Learning 

merupakan sebuah model holistik dari proses pembelajaran dimana manusia 

belajar, tumbuh dan berkembang. 

Self efficacy siswa sebelum diberikan layanan konseling kelompok 

seluruh berada dalam kategori sedang dan tidak ada yang berada dalam 

kategori tinggi dan rendah, Kemudian berdasarkan hasil pengolahan data 

selanjutnya, diketahui gambaran self efficacy siswa sesudah diberikan layanan 
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layanan konseling kelompok sebagian besar berada pada kategori tinggi dan 

sebagian kecil berada pada kategori sedang dan tidak ada dalam kategori 

rendah, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan self efficacy siswa sesudah 

diberikan layanan konsleing kelompok namun selain itu terdapat faktor-faktor 

lain yang besar bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan self efficacy 

siswa, selain dari pelaksanaan konseling kelompok (Rahayu, Umari & Yakub, 

2012) 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Roghayeh, Akbar & 

Golnaz (2013) menemukan bahwa konseling kelompok sangat efisien 

terhadap siswa dalam meningkatkan self efficacy pada proses pendidikan. Self 

efficacy memiliki korelasi yang tinggi terhadap prestasi belajar, hal ini 

disebabkan oleh keyakinan dan tujuan siswa di dalam pendidikan. Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan Widaryati (2013) adanya pengaruh 

konseling kelompok terhadap self efficacy, Melalui konseling kelompok siswa 

dapat mengurangi tekanan mental yang ada pada dirinya seperti stress dan 

kecemasan, karena melalui dinamika kelompok dibangun suasana kejiwaan 

yang sehat, antara lain berkenaan dengan spontanitas, gembira, rileks, dan 

kebersamaan. 

Lebih lanjut lagi penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) 

menghasilkan penemuan Model layanan konseling kelompok efektif dapat 

meningkatkan self efficacy akademik siswa pada semua indikator yang 

meliputi: kognitif dan afektif. Simpulan ini didasarkan pada perbandingan 

hasil skor pretest dan posttest yang menunjukan adanya peningkatan self 
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efficacy akademik siswa sebelum dan sesudah diberi layanan konseling 

kelompok dengan teknik problem solving. Selain itu hasil statistika 

Independent sampel T-Test menunjukan nilai posttest lebih tinggi daripada 

nilai pretetst. 

Secara keseluruhan, intervensi konseling kelompok ini dapat 

meningkatkan self efficacy peserta rata-rata dari sangat rendah menjadi 

sedang, oleh karena itu disarankan bagi pihak sekolah untuk dapat 

menerapkan model serupa agar lebih meningkatkan kemantaban atau 

kepercayaan diri peserta (Wijayanti, 2016). 

Penelitian yang dilakukan Hasrul (2016) menyimpulkan bahwa 

konseling kelompok dapat efektif meningkatkan self efficacy siswa pada mata 

pelajaran tertentu. Konseling kelompok dalam meningkatkan self efficacy 

dapat dikombinasikan dengan beberapa teknik tertentu agar lebih terarah 

dalam pelaksanaanya serta hasilnya.  

Sehinggga peneliti menyimpulkan berdasarkan beberapa penelitian 

terdahulu bahwa layanan konseling kelompok dapat meningkatkan self 

efficacy. Selanjutnya peneliti akan mengulas faktor lain yang dapat 

meningkatkan self efficacy, akan di jelaskan sebagai berikut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Arizona, Wibowo & Japar 

(2016) maka dapat disimpulkan bahwa konseling kelompok dengan teknik 

relaksasi berbasis musik instrumental memiliki kontribusi yang positif 

terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Melalui konseling 
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kelompok teknik relaksasi berbasis musik intrumental, siswa mampu 

mengaktualisasikan diri sesuai potensi, bakat, dan minat yang dimilikinya. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa layanan 

bimbingan kelompok efektif dalam upaya meningkatkan self efficacy siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol mengenai self efficacy siswa menunjukkan adanya peningkatan pada 

kelompok eksprimen secara signifikan. Pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sebelum perlakuan memiliki kesamaan dalam self efficacy. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil pretest pada kedua kelompok. 

Setelah diberikan perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok, kondisi self 

efficacy dan kelompok eksperimen secara signifikan mengalami perubahan 

yang lebih baik atau meningkat (Putra, Daharnis & Syahniar, 2013) 

Terapi konseling kelompok dinilai efektif dalam meningkatkan 

ketrampilan self efficacy, meningkatkan tujuan seseorang dapat dilakukan 

dengan pengalaman-pengalaman berharga yang telah dilalui orang lain dan 

berhasil. Selain itu banyak masalah-masalah berat yang dihadapi oleh masing-

masing anggota kelompok yang menyebabkan Self efficacy dan kepercayaan 

dirinya terganggu namun mereka  takut untuk mengungkapkan kepada 

siapapun yang ada di sekitarnya, namun setelah terbentuknya kelompok serta 

masing-masing anggota kelompok memiliki permasalahan yang hampir mirip 

dan bahkan sudah ada yang menyelesaikanya sehingga masing-masing 

anggota merasa aman untuk membuka masalahnya di dalam kelompok dan 
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berharap ada yang memiliki ide-ide untuk membantunya (Roghieh, jack, 

Barbara & Mina, 2014) 

Experiential learning memungkinkan mahasiswa untuk mengelola 

sumber dayanya (waktu dan lingkungan) untuk meningkatkan 

pembelajarannya. Mahasiswa pada kelompok eksperimen terbiasa melakukan 

pengelolaan waktu dan lingkungan serta penggunaan sumber dayanya untuk 

pembelajaran. Mahasiswa secara mandiri menata alat-alat atau bahan-bahan 

pembelajaran dengan cara-cara yang mendorong interaksi mereka dengan 

temantemannya maupun interaksi antara mereka dengan dosen. Untuk 

membiasakan dan memudahkan mahasiswa berinteraksi, tempat duduk sangat 

jarang ditata dengan posisi mahasiswa berhadapan langsung dengan dosen. 

Tempat duduk seringkali disusun dengan cara-cara yang dapat meminimalkan 

kemungkinan terjadinya perilaku-perilaku yang tidak diharapkan, yang tidak 

ada kaitannya dengan materi yang sedang dibahas. Tempat duduk mahasiswa 

disusun dengan pola lalu lintas yang memungkinkan mahasiswa bergerak di 

ruangan tanpa menganggu teman lainnya. Media dan alat-alat peraga 

pembelajaran seringkali dijauhkan dari tempat yang mudah dijangkau dengan 

tujuan untuk menjaga konsentrasi mahasiswa (Latipah, 2017). 

Sedangkan penelitian lain menurut Widyaningtyas & Farid (2014) 

memiliki kesimpulan experiential learning berpengaruh pada kepercayaan diri 

dan kerjasama tim pada remaja. Experiential learning, pada dasarnya 

merupakan pengembangan dari teori learning style (gaya belajar) dari David 

Kolb, yang menjelaskan bahwa pembelajaran didasarkan dengan menjalani 
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aktivitas secara langsung (learning by doing). Pengaruh experiential learning 

pada kepercayaan diri, bisa jadi juga mengacu pada pengamatan terhadap 

aktivitas orang lain sebagai bekal untuk mempraktikan kegiatan yang akan 

dilakukan seseorang, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konkrit 

yang akan memberikan pengalaman nyata (concrete experience). Dengan 

adanya experiential learning akan menyebabkan seseorang mampu tampil dan 

berkarya tanpa adanya rasa takut akan kesalahan, takut akan cemoohan dan 

pikiran- pikiran lain yang menyebabkan seseorang kehilangan rasa percaya 

diri. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam experiential learning tidak ada 

batasan strata dan status sosial. Mereka yang mengikuti experiential learning 

adalah sama dalam perlakuan. Sehingga secara sadar atau tidak sadar tidak 

sadar mereka akan mampu meningkatkan rasa percaya diri mereka tanpa 

mereka sadari. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Jannati (2016) berdasarkan data 

dan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan model 

pembelajaran experiential Kolb untuk meningkatkan kemampuan menjelaskan 

fenomena fisis pada materi alat optik dapat disimpulkan bahwa penerapan 

model pembelajaran experiential Kolb secara signifikan dapat lebih 

meningkatkan kemampuan menjelaskan fenomena fisis dibandingkan dengan 

model konvensional. Siswa memberikan tanggapan positif terhadap penerapan 

model pembelajaran experiential Kolb pada materi alat optik. Sehingga dari 

penelitian tersebut dapat di simpulkan oleh peneliti bahwa model experiential 
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learning dapat memudahkan guru dalam menjalankan proses pembelajaran 

serta siswa dapat lebih cepat memahami materi yang diberikan. 

Teori experiential learning Kolb memiliki  berbagai macam aplikasi, 

termasuk membantu siswa sadar diri mereka, membantu guru menjadi guru 

refleksif, mengidentifikasi gaya belajar siswa, dan kunci pengembangan 

keterampilan guru. Logika siklus adalah untuk melakukan sangat sedikit dan 

meningkat Perbaikan itu, bila dilakukan oleh banyak orang orang, 

menyebabkan perbaikan signifikan nanti. Misalnya, jika setiap hari guru 

merefleksikan karyanya dan mendefinisikan satu hal kecil untuk berubah 

untuk memperbaiki karyanya, lalu di akhir dari tahun akan ada banyak 

perbaikan. Bila prosedur ini dipraktikkan sebagai kebiasaan atau peraturan, 

akan ada hasil positif (Sharlanova, 2004).  

Experiential Learning mungkin menjadi alternatif metode pengajaran 

mengajar menulis secara efektif daripada Metode konvensional dilakukan oleh 

guru terutama dilihat dari sudut pandang self efficacy. Apalagi dalam mengajar 

menulis keduanyametode pengajaran dan psikologis faktor pembelajar seperti 

self efficacy bermain peran penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif dan disiapkan adalah 

salah satu dari tanggung jawab guru sehingga seharusnya memperluas 

pengetahuan mereka tentang bahasa mengajar dan mengembangkan 

keterampilan mengajar mereka di untuk mengatasi pembelajaran siswa 

masalah dan mencapai pembelajaran bahasa tujuan (Meitikasari, 2016). 
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Experiential learning didasarkan pada self efficacy bandura yaitu 

mengamati bahwa individu cendrung berusaha melakukan percobaan langsung 

dan meyakini bahwa mereka akan berhasil. Faktor self efficacy yang 

mempengaruhi pilihan dan aktifitas individu adalah pengalaman pribadi. 

Experiential learning berdasarkan pengalaman pribadi dalam bidang 

pendidikan di dalam prosesnya.. informasi yang didapatkan seorang individu 

tidak terbatas namun tidak mau terlibat di dalam suatu tugas-tugas sekolah, 

sehingga mereka tidak akan memiliki pengalaman dalam melakukan suatu hal. 

Experiential learning memberika siswa kesempatan secara langsung untuk 

menerapkan informasi yang mereka ketahui atau miliki untuk membangun self 

efficacy (Manolis, Burn, Assudani & Chinta, 2013) 

Melalui experiential learning pasien urinary incontinence (UI) dapat 

menyadari pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis individu 

(Karlowicz & Palmer, 2006), hal tersebut menunjukkan bahwa experiential 

learning dirasa cukup efektif untuk meningkatkan ganguan-gangguan 

psikologis seorang individu melalui kesadarannya sendiri sehingga apabila 

seseorang tersebut sudah sadar bahwa dirinya sedang mengalami gangguan 

maka dia akan berusaha untuk menyembuhkan dirinya atau berusaha untuk 

sembuh. 

Penelitian oleh Bandura (1997) persuasi sosial, yang memiliki 

modelinduksi antara lain sugesti, nasehat, self instruction dan terapi 

interpretif. Selain itu, beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan 
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beberapa pengaruh verbal ditunjukkan untuk mempengaruhi tingkat self 

efficacy terhadap keberhasilan untuk melakukan sesuatu kegiatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Riberio dkk. (2013) dalam penelitian 

ini membuktikan suatu kelas management dan self efficacy terhadap guru-guru 

akan hubungannya dengan tiga dimensi kejenuhan, yaitu kejenuhan 

emosional, prestasi menurun dan depresi. Hasilnya menunjukkan dari 

beberapa penelitian yang dilakukan bahwa ada hubungan  yang signifikan 

antara self efficacy dengan ketiga kejenuhan yang disebutkan. Hasilnya 

apabila guru dapat memanajemen kelas dengan baik maka akan menjadikan 

self efficacy yang tinggi dan kecil kemungkinan mengalami kejenuhan. 

Zimmerman, B.J. (2000) Self efficacy muncul sebagai prediktor yang 

effektif sebagai motivasi belajar siswa. Sebagai tindakan berbasis praktik, self 

efficacy berbeda secara konseptual dan psychometrically, sebaga contoh 

semisal konsep diri, harapan hasil ataupun lokus kontrol. self efficacy menjadi 

suatu perubah terhadap motivasi siswa terkait konteks kinerjanya. Hal itu 

terkait dengan interaksi proses pembelajaran mandiri serta prestasi akademik 

siswa. 

Penelitian yang dilakukan Mathisen, Kolbjorn & Bronnick (2009) 

menyatakan bahwa pelatihan memiliki efek positif pada self efficacy 

dibandingkan dengan kursus matematis ataupun statistik.implikasi ini didapat 

dari penelitian bahwa belajar dengan praktik meningkatkan keyakinan 

individu dalam produktivitas praktik yang mereka lakukan. Setelah individu 

memiliki keyakinan terhadap pengetahuannya yang didapatkan dari pelatihan 
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serta praktik maka mereka akan bertahan/gigih ketika menghadapi suatu 

kesulitan-kesulitan yang di hadapi. Selain itu mereka yang memiliki 

pengalaman akan keberhasilan akan cepat bangkit apabila mendapatkan 

pengalaman kegagalan/ kemunduran.  

Penelitian yang dilakukan Sunawan, Yani, Kencana, Anna, 

Mulawarman & Sofyan (2017) menyebutkan bahwa self efficacy mendorong 

kesenangan belajar dan memelihara perhatian mengenai tuga-tugas akademik 

siswa. Self efficacy dapat memprediksi tingkat usaha yang dilakukan, 

ketekunan bertahan dalam menghadapi rintangan ataupun kegagalan dan stres 

yang dialami dalam tuntutan akademik selanjutnya penelitian yang dilakukan 

oleh Ana, Wibowo & Wagimin (2017) menunjukkan karakteristik keefektifan 

intervensi terhadap self efficacy konseli yaitu motivasi yang tinggi dalam 

menyelesaikan masalah, bersikap terbuka kepada konselor serta tidak sungkan 

apabila berpendapat maupun bertanya kepada konselor. Konseling kelompok 

efektif untuk mengurangi tingkat kejenuhan mahasiswa dalam pelaksanaan 

kegiatan belajar (Hamzah, Sugiharto & Imam,2017). 

Habiba, Wibowo dan Japar (2017) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa konseling kelompok efektif memberikan perubahan positif  terhadap 

siswa yaitu anak mulai mengenal potensi dalam dirinya, anak sudah berani 

menyapa guru dan teman serta kakak kelasnya, anak sudah berani tampil 

didepan kelas, dan anak sudah berani mengutarakan pendapatnya dalam forum 

publik, baik di dalam maupun di luar sekolah. 
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Ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-

rata skor self efficacy siswa sebelum menerima layanan konseling kelompok 

dan nilai rata-rata skor self efficacy siswa sesudah menerima layanan 

konseling kelompok. Konseling kelompok memiliki kontribusi positif dalam 

meningkatkan self efficacy yaitu dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai 

potensi, bakat dan minat yang dimilikinya (Arizona, Mungin dan Japar,2016). 

Konseling kelompok dapat menemukan pemikiran-pemikiran negatif bersama 

kelompok yang selanjutnya mereka menantang  pikiran tersebut dengan 

pikiran-pikiran coping (Sulistya, Sugiharto & Mulawarman, 2017). Konseling 

kelompok memuat nilai-nilai empati yang efektif untuk mengurangi tindakan 

prilaku negatif siswa, (Purwaningrum, Purwanto. & Japar, 2017). Selanjutnya 

penelitian lain menemukan bahwa konseling kelompok memberikan dampak 

tidak langsung untuk memediasi siswa dalam mengurangi stres dalam belajar 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fatchurahman, Syarif, 

Turohmi. (2017); Sutanti, (2015)  Konseling kelompok dapat mengurangi 

prilaku-prilaku maladaptif disekolah dan meningkatkan prilaku yang 

diinginkan oleh konselor melalui stimulasi kepada peserta didik, namun 

konseling kelompok yang dilakukan harus ada teknik-teknik spesifik agar 

tujuan yang ingin dicapai tercapai kepada peserta didik. Tidak hanya 

mengatasi masalah berkaitan perilaku maladaptif tapi konseling kelompok 

juga dapat digunakan untuk menjaga perkembangan siswa yang memiliki taraf 

kecerdasan diatas rata-rata. Hal tersebut berdasarkan beberapa penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya, konselor tidak bisa menawarkan perangkat yang 
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lebih hebat untuk pertumbuhan sosial dan emosional dari siswa yang sangat 

cerdas selain konseling kelompok”. Konseling kelompok dapat memberi siswa 

sangat cerdas peluang yang langka, aman, dan terbuka untuk menceritakan 

perjuangan, pemikiran, dan pertanyaan mereka tentang kecerdasn tinggi 

kepada siswa lain yang juga sangat cerdas. 

Fitri, Marjohan (2016) dan Sanyata (2010) apabila konselor dapat 

memanfaatkan dengan benar maka layanan konseling kelompok dapat 

digunakan dapat memberikan manfaat bagi siswa untuk membantu 

mengentaskan masalah siswa di sekolah serta membantu perkembangan untuk 

meningkatkan kemampuan berkomunikasi, kemampuan sosial siswa, 

keterampilan mengendalikan diri dan melatih bertanggung jawab. konseling 

kelompok merupakan salah satu pilihan strategis untuk membantu 

mengembangkan potensi dan kemampuan anggota kelompok. Suseno (2009) 

dalam dinamika komunikasi interpersinal pada kelompok pada saat 

menjalankan perannya anggota mendapatkan umpan balik dari anggota lain 

ataupun pemimpin kelompok, sehingga akan semangat karena mendapatkan 

insentif dari orang lain. hasil dari itu semua akan dapat meningkatkan self 

efficacy siswa melalui komunikasi interpersonal. 

Penelitian Widaryati (2013) dan Sari (2017) menemukan melalui 

konseling kelompok siswa dapat mengurangi perasaan tertekan pada dirinya 

seperti cemas dan stres serta melalui dinamika kelompok terbangun suasana 

kejiwaan yang sehat, gembira, rileks serta kebersamaan, sehingga 

terbangunnya hal-hal tersebut membentuk self efficacy yang tinggi terhadap 
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individu. Konseling kelompok menyelenggarakan hubungan sosial antara 

pribadi didalam menyelesaikan masalah antara pribadi, Klien memiliki 

kesempatan untuk melatih tingkah laku baru dan Klien mempelajari 

keterampilan komunikasi antar pribadi Tuhardjo dkk. (2016) menemukan 

siswa menganggap ketika orang lain bisa sukses, maka saya juga dapat 

melakukannya, temuan ini konsisten dengan pernyataan Walsh pada (Salkind 

2008) yang meningkatkan self-efficacy juga karena siswa terinspirasi oleh 

keberhasilan orang lain (menyaksikan demonstrasi penguasaan orang lain). 

Pemberian bimbingan, dorongan, saran dan saran dari orang lain juga semakin 

meningkat kepercayaan diri siswa. 

Efektivitas experiential learning juga berdampak pada guru bimbingan 

dan konseling dalam menjadi pemimpin kelompok diperlukan juga integrasi 

pengetahuan teoritis dan pengalaman pribadi, hal ini juga didukung oleh 

pendapat) yang menyatakan itu aspek "pengalaman" memberi signifikan 

berarti pengetahuan dan memfasilitasi perubahan pribadi konselor. 

Menurut Widyaningtyas & Farid (2014), Imroatun (2017) Pengaruh 

experiential learning pada kepercayaan diri, bisa jadi juga mengacu pada 

pengamatan terhadap aktivitas orang lain sebagai bekal untuk mempraktikan 

kegiatan yang akan dilakukan seseorang. Pengaruh experiential learning 

terhadap kerjasama tim yang sangat signifikan, hal ini berkaitan dengan 

kejelasan dari tujuan kegiatan (Widyaningtyas & Farid 2014). 

Latipah (2017) Menemukan satu permasalahan dalam penerapan 

experiential learning yaitu salah satu tahapan dalam strategi experiential learning 
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adalah adanya refleksi. Untuk melakukan refleksi dibutuhkan waktu cukup 

panjang agar mahasiswa dapat mengungkapkan kembali proses pembelajaran 

dengan mendalam. Sehingga dengan demikian peneliti harus memikirkan agar 

keterbatasan yang ditemukan pada penelitian terdahulu tersebut tidak terjadi atau 

mengurangi keterbatasan tersebut. 

Experiential learning tidak serta merta merubah gaya belajar lama menjadi 

pembelajaran pengalaman, namun mengadopsinya kepada kebiasaan gaya belajar 

yang dilakukan pada umumnya sehingga tidak ada kebingungan pada siswa untuk 

mengikuti pelajaran, bisa saja siswa dengan gaya belajar yang lama justru akan 

kesulitan menerapkan belajarnya dengan model experiential learning. Poin 

penting yang harus diperhatikan adalah menekankan suatu tahap belajar tertentu 

pada gaya belajar biasanya untuk menerapkan experiential learning. 

Temuan Putra, Daharnis, Syahniar (2013); Setiawan (2015); dan Fiah & 

Anggralisa (2016) Mengemukakan model konseling dapat meningkatkan self 

efficacy terutama pada indikator kognitif dan afektif siswa. Konseling kelompok 

mendapat hasil yang efektif dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan 

tujuannya. Selanjutnya hasil dari penelitian pada bidang kesehatan oleh Ghasemi, 

F. et al. (2017) menemukan konnseling kelompok terbukti efektif untuk 

meningkatkan self efficacy pada wanita hamil pertama kalinya, selain itu juga 

mampu mereduksi kecemasan menjelang kelahiran atau yang akan menjalani 

operasi cessar. 

Self efficacy dikonseptualisasikan sebagai tingkat kepercayaan pada 

kemampuan individu mengenai rencana, pengorganisasian,dan penerapan 
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terhadap kualifikasi tentang pendidikan hal tersebut diungkapkan oleh (Nuri, 

Demirok, Director, 2017) 

Mugiarso. & Haksasi (2017) dan Aprilia (2015) layanan konseling 

kelompok di sekolah dipadukan dengan model strategi pembelajaran experiential 

learning yang di dalamnya memuat siklus belajar siswa yang mengacu refleksi 

atas pengalaman. experiential learning memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memutuskan pengalaman apa yang menjadi fokus mereka, keterampilan-

keterampilan apa yang mereka ingin kembangkan, dan bagaimana cara mereka 

membuat konsep dari pengalaman yang mereka alami tersebut. Hasil dari proses 

pembelajaran experiential learning tidak hanya menekankan pada aspek kognitif 

saja, tetapi aspek afektif dan psikomotorik.  

Rahmawati & Hidayah (2016) menyebutkan manfaat model experiential 

learning dalam membangun dan meningkatkan kerjasama kelompok ntara lain 

adalah: 1) mengembangkan dan meningkatkan rasa saling ketergantungan antar 

sesama anggota kelompok, 2) meningkatkan keterlibatan dalam pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan, 3) mengidentifikasi dan memanfaatkan 

bakat tersembunyi dan kepemimpinan, 4) meningkatkan kepedulian dan 

pemahaman antar sesama anggota kelompok. Selain itu Nurhasanah, Malik & 

Mulhayatiah. (2017) Dan sholihah, Utaya & Susilo (2016) menemukan model 

experiential learning berpengaruh terhadap ketrampilan berfikir kritis siswa 

terhadap lingkungan sekitar, sehingga relevan untuk ditingkatkan dalam 

mengembangkan konsepdiri yang nantinya juga akan mempengaruhi self efficacy 

nya 
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Dalam penelitian oleh Mukhid (2009) dan Nurlaila (2011) mengemukakan 

pendapatnya self efficacy merupakan judgement seseorang atas kemampuannya 

untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada pencapaian 

tujuan tertentu. Self efficacy mengacu pada “keyakinan (beliefs) dan kemampuan 

seseorang untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan untuk pencapaian 

hasil yang diberikan”. Dengan kata lain, self efficacy adalah keyakinan penilaian 

diri berkenaan dengan kompetensi seseorang untuk sukses dalam tugas. Self 

efficacy Memberikan perubahan-perubahan di antaranya peserta mempunyai 

persepsi positif, lebih yakin terhadap kemampuannya, kecemasannya menurun, 

motivasi dan daya juangnya meningkat serta dapat mengatur waktu. Self efficacy 

mengacu pada keyakinan akan kemampuan-kemampuan yang dimiliki individu 

untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif serta tindakan-tindakan yang 

diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi.  

Syarvia (2014) menemukan Rancangan pelatihan self efficacy negosiasi 

yang diberikan tidak dapat meningkatkan self efficacy negosiasi secara signifikan 

pada siswa jurusan pemasaran angkatan 2011, SMKN 1 Bandung. Berdasarkan 

siklus belajar experiential learning, peningkatan kategori self-efficacy negosiasi 

yang tidak signifikan dapat dijelaskan melalui tahapan generalizing yaitu tahapan 

ketika peserta mulai memunculkan prinsip-prinsip atau generalisasi dari 

pengalaman yang sudah dilalui saat pelatihan. Pemaknaan dari setiap pengalaman 

dalam pelatihan dan insight mengenai keterkaitan pengalaman terhadap situasi 

nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. 
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2.2 KERANGKA TEORITIS 

2.2.1  Konseling Kelompok 

2.2.1.1 Pengertian Konseling Kelompok 

Konseling kelompok merupakan suatu bentuk teknik dalam layanan 

konseling yang memanfaatkan suasana kelompok sebagai treatment, 

pengembangan konseli maupun sarana remedial. Konseling kelompok 

merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat proses hubungan 

antara konselor dengan sejumlah konseli dalam upaya untuk membantu 

meningkatkan dan menumbuhkan kemampuan konseli dalam menghadapi 

dan mengatasi persoalan melalui pengembangan proses berfikir, 

keyakinan, proses berfikir, sikap dan prilakunya yang sehat dan tepat 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok. 

Pengertian yang diuraikan diatas didasarkan pada pendapat ahli 

seperti, Winkel (2007) konseling kelompok adalah suatu proses 

antarpribadi yang dinamis, yang terpusat pada pemikiran dan perilaku 

yang disadari serta melibatkan fungsi terapi seperti sikap permisif, 

katarsis, saling percaya, saling pengertian, saling melakukan dengan 

mesra, saling mendukung dan menerima. Semua fungsi terapi diciptakan 

dan dikembangkan kedalam suatu kelompok kecil dengan cara saling 

memperdulikan serta mengungkapkan keperihatinan diantara sesama 

anggota kelompok dan juga konselor senddiri. Corey (2012) menuliskan: 

 

group counseling has preventive as well as remedial aims. 

Generally, the group counseling has a spesifik fokus, which may be 
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educational, career, social, or personal. Group work 

emphasizesinterpersonal communication of conscious thought, 

feelings, and behavior within a here and now time frame. 

Selanjutnya, Myrick (2011) mengungkapkan bahwa konseling 

kelompok adalah sebuah pengalaman pendidikan yang unik, dimana para 

siswa dapat bekerja bersama untuk mengungkapkan ide mereka, perilaku, 

perasaan, dan sikap, terutama yang berhubungan dengan pengembangan 

kepribadian dan peningkatan di sekolah. Konselor menyediakan interaksi 

antar peserta dalam belajar yang akan membantu terbentuknya suatu 

hubungan. Anggota saling membuka diri, mendengarkan dengan baik dan 

memberikan tanggapan kepada yang lainnya. Ketika isi atau topik diskusi 

terlihat sama dengan kegiatan pendidikan yang lain, konseling akan lebih 

terarah dan kuat. 

Konseling kelompok bertujuan mencegah dan mengatasi 

permasalahan dalam bidang pendidikan, karir, sosial atau pun pribadi 

melalui komunikasi interpersonal anggota kelompok dalam frame kesadaran 

berfikir, perasaan serta prilakunya. Sedangkan Wibowo (2005) juga 

mengemukakan bahwa konseling kelompok merupakan upaya bantuan 

kepada individu dalam suasana kelompok yang bersifat pencegahan dan 

penyembuhan, dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka 

perkembangan dan pertumbuhannya. Konseling merupakan suatau proses 

intervensi yang bersifat membantu individu untuk meningkatkan 

pemahaman tentang diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Salah 

satu cara untuk meningkatkan kesadaran akan pertumbuhan dan 

perkembangan individu yang sehat adalah melalui proses konseling yang 
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dilakukan oleh konselor terlatih dan profesional dalam menggunakan 

teknik-teknik khusus secara sistematis untuk membantu orang lain 

berhubungan secara realistis dan sukses dengan tugas-tugas perkembangan 

sesuai dengan usianya, dan menimbulkan kesadaran penuh tentang 

pribadinya. 

Gibson & Mitchell (2011) bahwa konseling kelompok adalah proses 

interpersonal yang dipimpin oleh konselor yang terlatih secara profesional 

dan dilaksanakan dengan individu-individu yang sedang menghadapi 

problem-problem perkembangan khusus. Hal itu berfokus pada pikiran, 

perasaan, sikap, nilai, tujuan tingkah laku dan tujuan individu dan grup 

secara keseluruhan. Konseling kelompok merupakan sebuah layanan 

bantuan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan sebuah dinamika, 

sedangkan dinamika akan tercipta apabila hubungan interpersonal didalam 

kelompok dapat berjalan dengan baik. 

Sehingga dari uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

konseling kelompok adalah suatu layanan yang dilakukan oleh seorang 

konselor kepada beberapa individu dalam bentuk kelompok formal yang 

saling mengungkapkan ide, perasaan tingkah laku dan sikap mereka dengan 

menumbuhkan dinamika kelompok yang bersikap menyembuhkan dan 

mencegah terjadinya suatu masalah yang berhubungan dengan pribadinya. 

Layanan ini dilakukan oleh seorang konselor yang sudah terlatih dan 

menggunakan suatu pendekatan dan teknik-teknik tertentu sesuai dengan 

tujuan kelompok ini dibentuk. 
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2.2.1.2 Tujuan  Layanan Konseling Kelompok 

Tujuan Umum layanan konseling kelompok adalah 

berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan 

komunkasi peserta layanan, kepercayaan diri, kepribadian, dan mampu 

memecahkan masalah yang berlandaskan nilai ilmu dan agama. Dalam 

kaitan ini, sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau 

berkomunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, 

persepsi, wawasan dan sikap yang tidak objektif, sempit dan terkungkung 

serta tidak efektif. Melalui layanan konseling kelompok hal-hal yang 

mengganggu atau menghimpit perasaan dapat diungkapkan, dilongggarkan 

dan diringankan (Prayitno 2004). 

Konseling kelompok terfokus pada pembahasan masalah pribadi 

individu peserta kegiatan layanan. Melalui layanan kelompok yang 

intensif dalam upaya pemecahan masalah tersebut para peserta 

memperoleh tujuan sekaligus terkembangkannya perasaan, pikiran, 

persepsi, wawasan dan sikap terarah kepada tingkah laku khususnya dalam 

bersosialisasi atau komunikasi, danTerpecahkannya masalah individu yang 

bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi 

individu-individu lain dari peserta layanan konseling kelompok. (Prayitno 

2004) 

Menurut Wibowo, (2005) tujuan yang ingin dicapai dalam 

konseling kelompok, yaitu pengembangan pribadi, pembahasan dan 

pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota 
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kelompok, agar terhindar dari masalah dan masalah terselesaikan dengan 

cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain. 

Tujuan konseling kelompok secara lengkap dikemukakan oleh 

Corey (2012) bahwa tujuan konseling kelompok yaitu untuk belajar 

mengembangkan kesadaran dan pengatahuan diri, untuk mengembangkan 

kepekaan kepada orang lain, untuk mengetahui kebutuhan komunitas 

kelompok dan persoalan serta sebuah pengertian yang universal; untuk 

memperluas motivasi diri, percaya diri, menghargai diri dalam perintah 

untuk mencapai pandangan yang baru dalam dirinya; untuk menemukan 

jalan pilihan dalam suatu hubungan dengan persoalan perkembangan yang 

normal dan tentunya memecahkan permasalahan; untuk memperluas 

wawasan diri, otonomi dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang 

lain; untuk menjadi sadar akan suatu pilihan dan untuk memutuskan 

pilihan yang bijaksana; untuk membuat rencana khusus terhadap beberapa 

perubahan perilaku, mengerjakan sendiri, mengikuti terus rencana ini; 

untuk belajar lebih efektif keahlian sosial; untuk menjadi lebih sensitif 

terhadap kebutuhan dan perasaan yang lain; untuk belajar bagaimana 

menghadapi orang lain dengan peduli, perhatian, kejujuran, dan petunjuk; 

untuk menghindari pembicaraan sendiri, harapan dan untuk belajar dari 

satu harapan yang dimiliki; dan untuk menjelaskan suatu nilai dan 

memutuskan bagaimana mengubah mereka. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas mengenai konseling kelompok 

dapat disimpulkan suatu layanan konseling yang bertujuan untuk 
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membantu individu dalam mengembangkan diri, memahami diri, 

menerima diri, dapat mengambil keputusan secara tepat, mampu 

berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya dan juga dapat 

memecahkan masalah yang dialami 

2.2.1.3 Komponen Dalam Layanan Konseling Kelompok 

1) Pemimpin Kelompok (PK) 

Pemimpin kelompok (PK) adalah konselor yang terlatih dan 

berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. 

Kemampuan yang harus dimiliki seorang konselor dalam 

melaksanakan layanan konseling kelompok adalah: 

a) Menciptakan suasana kelompok sehingga terciptanya dinamika 

kelompok 

b) Berwawasan luas (ilmiah dan moral). 

c) Mampu membina hubungan antarpersonal yang hangat, damai, 

berbagi, empatik, altruistik, jauh dari kesukaaan untuk 

membuat kelompok. 

d) Sedangkan peranan PK dalam hal ini adalah: 

e) Membentuk kelompok 

f) Melakukan penstrukturan 

g) Mengembangkan dinamika kelompk 

h) Mengevaluasi proses dan hasil belajar 

2) Anggota Kelompok 
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Jumlah anggota kelompok tidak ada patokan pasti, namun yang perlu 

dijadikan pertimbangan adalah jumlahnya jangan terlalu banyak untuk 

keefektifan didalam proses konseling kelompok, sekitar 4-12 orang 

saja. Wibowo (2012) mengungkapkan bahwa yang ideal yaitu 

maksimal 6, atau berkisar antara 4-8, keanggotaan konseling 

kelompok tergantung pada kohesivitas serta kesediaan setiap anggota 

kelompok untuk saling peduli kepada anggota kelompok lain. selain 

itu Berg et.al (2006)” group counseling typically is conducted with a 

small number of people, usually 7 ton10” 

2.2.1.4 Pembentukan Kelompok 

1) Homogenitas dan Heterogenitas dalam Konseling Kelompok 

Dalam hal ini anggota kelompok yang homogen kurang efektif dalam 

konseling kelompok. Sebaliknya, anggota kelompok yang heterogen 

akan menjadi sumber yang lebih kaya untuk pencapaian tujuan layanan. 

Pembahasan dapat diitnjau dari berbagai sesi, tidak monoton, dan 

terbuka. Heterogenitas dapat mendobrak dan memecahkan kebekuan 

yang terjadi akibat homogenitas anggota kelompok. Heterogenitas yang 

dimaksudkan tentu bukan asal beda.  

2) Jenis Anggota Kelompok 

Kelompok tertutup yaitu anggota tetap dan tidak berubah jumlah 

anggotanya. Kelompok terbuka yaitu anggota bergantian dan tidak 

menetapkan. Pengertian adalah sejumlah orang dengan memanfaatkan 
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dinamika kelompok. Konseling kelompok agar dapat 

mengentaskan masalah pribadi anggota kelompoknya. 

2.2.1.5 Peran Anggota Kelompok 

Masing-masing anggota kelompok beraktifitas langsung dan mandiri 

dlam bentuk: 

a) Aktif, mandiri melaui aktivitas langsung melalui sikap 3M 

(mendengar dengan aktif, memahami dengan positif dan merespon 

dengan tepat dan positif), sikap seperti seorang konselor. 

b) Berpikir dan berbagi pendapat, ide dan pengalaman 

c) Merasa, berempati dan bersikap 

d) Menganalisa, mengkritisi dan berargumentasi 

e) Berpartisipasi dalam kegiatan bersama 

Aktifitas mandiri masing-masing anggota kelompok diorientasikan 

pada kehidupan bersama dalam kelompok. Kebersamaan ini diwujudkan 

dalam: 

a. Aktif membina keakraban, membina keikatan emosional 

b. Mematuhi etika kelompok 

c. Menjaga kerahasiaan, perasaan dan membantu serta 

d. Membina kelompok untuk menyukseskan kegiatan kelompok. 

2.2.1.6 Tahap kegiatan Konseling Kelompok 

Pelaksanaan konseling kelompok memiliki berbagai tahapan yang 

tersistematis. Glading (2012) membagi proses konseling kelompok 

menjadi empat tahap, yaitu tahap pembentukan kelompok, tahap peralihan 
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kelompok, tahap bekerja dan tahap terminasi. Sedangkan Corey (2012) 

membagi tahap dalam konseling kelompok menjadi tahap orientasi, tahap 

transisi, tahap tahap kerja dan tahap konsolidasi 

1) Tahap Pembentukan 

Wibowo (2005) menjelaskan bahwa pada tahap permulaan 

konselor perlu mempersiapkan terbentuknya kelompok. Pada tahap ini 

dilakukan upaya untuk menumbuhkan minat bagi terbentuknya kelompok 

yang meliputi pemberian penjelasan tentang adanya layanan konseling 

kelompok bagi para siswa, penjelasan pengertian, tujuan dan kegunaan 

konseling kelompok, ajakan untuk memasuki dan mengikuti kegiatan, 

serta kemungkinan adanya kesempatan dan kemudahan bagi 

penyelenggaraan konseling kelompok. Selanjutnya menurut Prayitno 

(2004) beberapa hal yang harus dilakukan dalam kegiatan ini adalah (1) 

Mengungkapkan pengertian dan tujuan konseling kelompok; (2) 

Menjelaskan cara-cara dan azas-azas kegiatan konseling kelompok; (3) 

Saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri; (4)  melakukan kegiatan 

ice breaking 

2) Tahap Transisi  

Tahap transisi merupakan masa setelah proses pembentukan dan 

sebelum masa bekerja (kegiatan). Dalam suatu kelompok, tahap transisi 

membutuhkan 5% sampai 20% dari keseluruhan waktu kelompok 

(Wibowo, 2005). Pada tahap ini ditandai dengan perasaan khawatir, defend 

serta berbagai bentuk perlawanan. Sehingga pemimpin kelompok perlu 
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memberikan motivasi dan reinforcemen kepada anggota agar agar 

memperhatikan apa yang dipikirkan tentangnya dan perduli terhadap orang 

lain serta belajar mengekpresikan dirinya sehingga anggota yang lainnya 

bisa mendengarkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah (1) 

Menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap selanjutnya; (2) 

Memberikan tawaran kepada anggota kelompok apakah sudah siap untuk 

melanjutkan ke tahap berikutnya; (3) Membahas suasana yang terjadi ;(4) 

Meningkatkan keikutsertaan anggota 

3) Tahap Kegiatan  

Merupakan tahap inti kegiatan kelompok sehingga aspek-aspek 

penting sebagai pengiring menjadi cukup banyak. Pemimpin kelompok 

menyadarkan anggota kelompok bahwa mereka lah yang bertanggung 

jawab atas kehidupan mereka sendiri. Kelompok didorong untuk 

mengambil keputusan, pendapat dan tanggapan mengenai masalah yang 

dihadapiuntuk digali dalam kelompok dan berusaha terintegral menjadi 

bagian dari kelompok yang memiliki kepribadiannya sendiri serta dapat 

memahami anggota yang lain, menyaring informasi, membuat keputusan 

yang komperhensif dari berbagai masukan anggota yang lainnya. Kegiatan 

yang harus dilakukan adalah (1) Masing-masing anggota kelompok secara 

bebas mengemukakan pendapat terhadap masalahnya; (2) Menetapkan 

masalah yang akan dibahas terlebih dahulu; (3) Anggota membahas secara 

mendasar dan tuntas 

4) Tahap Pengahiran  
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Tahap ini sering juga disebut sebaga tahap konsolidasi dan terminasi, 

pada tahap ini perhatian utamanya adalah hasil yang dicapai selama 

pertemuan. Ketika kelompok memasuki tahap pengahiran, penekanan pada 

apakah kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang telah dibahas ke 

kehidupan sehari-hari kelompok. Kegiatan yang harus dilakukan adalah 

(1) Pemimpin kelompok menyatakan bahwa kegiatan akan segera berahir; 

(2) Pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan-kesan dan 

hasil kegiatan; (3) Membahas kegiatan lanjutan; (4) Mengemukakan pesan 

dan harapan 

2.2.2  Experiential  Learning 

2.2.2.1  Pengertian Experiential Learning 

Experiential learning merupakan sebuah model holistic dari proses 

pembelajaran di mana manusia belajar, tumbuh dan berkembang. 

Penyebutan istilah experiential learning dilakukan untuk menekankan 

bahwa experience (pengalaman) berperan penting dalam proses 

pembelajaran dan membedakannya dari teori pembelajaran lainnya seperti 

teori pembelajaran kognitif ataupun behaviorisme (Kolb, 

1984). Experiential learning memiliki makna yang berbeda-beda, namun 

mengacu kepada satu pemikiran. Menurut Association for Experiential 

Education (AEE),menyebutkan experiential learning adalah falsafah dan 

metodologi dimana guru sebagai pendidik terlibat langsung untuk 

memotivasi peserta didik dan refleksi difokuskan pada peningkatkan 

pengetahuan, mengembangkan keterampilan. Experiential learning 
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mendorong siswa dalam aktivitasnya untuk berpikir lebih banyak, 

mengeksplor, bertanya, membuat keputusan, dan menerapkan apa yang 

telah mereka pelajari. 

Pembelajaran dengan model experiential learning mulai 

diperkenalkan pada tahun 1984 oleh David Kolb dalam bukunya yang 

berjudul “ Experiential Learning, experience as the source of learning and 

development”. Experiential learning mendefinisikan belajar sebagai 

“proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk 

pengalaman. Pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan 

mentransformasikan pengalaman” (Kolb 1984). Gagasan tersebut akhirnya 

berdampak sangat luas pada perancangan dan pengembangan model 

pembelajaran seumur hidup (life long learning models). Pada 

perkembangannya saat ini, menjamurlah lembaga-lembaga pelatihan dan 

pendidikan yang menggunakan experiential learning sebagai metode 

utama pembelajaran bahkan sampai pada kurikulum pokoknya. 

Experiential learning itu adalah proses belajar, proses perubahan yang 

menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran. 

Experiential learning adalah pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi 

dan juga melalui suatu proses pembuatan makna dari pengalaman 

langsung. Experiential learning berfokus pada proses pembelajaran untuk 

masing-masing individu (Kolb 1984). Experiential learning adalah suatu 

pendekatan yang dipusatkan pada siswa yang dimulai dengan landasan 

pemikiran bahwa orang-orang belajar terbaik itu dari pengalaman. Dan 
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untuk pengalaman belajar yang akan benar-benar efektif, harus 

menggunakan seluruh roda belajar, dari pengaturan tujuan, melakukan 

observasi dan eksperimen, memeriksa ulang, dan perencanaan tindakan. 

Apabila proses ini telah dilalui memungkinkan siswa untuk belajar 

keterampilan baru, sikap baru atau bahkan cara berpikir baru. 

Dapat disimpulkan, experiential learning adalah suatu bentuk 

kesengajaan yang tidak disengaja (unconsencious awareness). Contohnya, 

ketika siswa dihadapkan pada game Spider Web atau jaring laba-laba. 

Tugas kelompok adalah menyeberang jaring yang lubangnya pas dengan 

badan kita, namun tidak ada satu orangpun yang boleh menyentuh jaring 

tersebut. Tugas yang diberikan tidak akan berhasil dilakukan secara 

individual karena sudah diciptakan untuk dikerjakan bersama. Untuk 

mencapai kerjasama yang baik, pasti akan timbul yang namanya 

komunikasi antaranggota kelompok. Lalu muncullah secara alami orang 

yang yang berpotensi menjadi seorang inisiator, leader, komunikator, 

ataupun karakter-karakter lainnya. 

2.2.2.2 Konsep Model Experiential Learning 

Experiental learning theory (ELT), yang kemudian menjadi dasar 

model pembelajaran experiential learning, dikembangkan oleh David 

Kolb sekitar awal 1980-an. Model ini menekankan pada sebuah model 

pembelajaran yang holiostik dalam proses belajar. Dalam experiential 

learning, pengalaman mempunyai peran sentral dalam proses belajar. 

Penekanan inilah yang membedakan ELT dari teori-teori belajar lainnya. 
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Istilah “experientrial” di sini untuk membedakan anatara teori belajar 

kognitif yang cenderung menekankan kognisi lebih daripada afektif. Dan 

teori belajar behavior yang menghilangkan peran pengalaman subjektif 

dalam proses belajar (Kolb dalam Baharudin dan Wahyuni, 2007). 

Model Experiential Learning adalah suatu model proses belajar 

mengajar yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan 

dan keterampilan melalui pengalamannya secara langsung. Dalam hal ini, 

experiential learning menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk 

menolong pembelajar mengembangkan kapasitas dan kemampuannya 

dalam proses pembelajaran. 

Experiential learning dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk 

mencapai sesuatu berdasarkan pengalaman yang secara terus menerus 

mengalami perubahan guna meningkatkan keefektifan dari hasil belajar itu 

sendiri. Tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi siswa dengan 

tiga cara, yaitu 

a) mengubah struktur kognitif siswa. 

b) mengubah sikap siswa. 

c) memperluas keterampilan-keterampilan siswa yang telah ada. 

Ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan memengaruhi seara 

keseluruhan, tidak terpisah-pisah, karena apabila salah satu elemen tidak 

ada, maka kedua elemen lainnya tidak akan efektif. Experiential learning 

menekankan pada keinginan kuat dari dalam diri siswa untuk berhasil 

dalam belajarnya. Motivasi ini didasarkan pula pada tujuan yang ingin 
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dicapai dan model belajar yang dipilih. Keinginan untuk berhasil tersebut 

dapat meningkatakan tanggung jawab siswa terhadap perilaku belajarnya 

dan meraka akan merasa dapat mengontrol perilaku tersebut. Experiential 

learning menunjuk pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. 

Kualitas belajar experiential learning mencakup keterlibatan siswa secara 

personal, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri dan adanya efek yang 

membekas pada siswa. 

Model  experiential learning memberi kesempatan kepada siswa 

untuk memutuskan pengalaman apa yang menjadi fokus mereka, 

keterampilan-keterampilan apa yang mereka ingin kembangkan, dan 

bagaimana cara mereka membuat konsep dari pengalaman yang mereka 

alami tersebut. Hal ini berbeda dengan pendekatan belajar tradisional di 

mana siswa menjadi pendengar pasif dan hanya guru yang mengendalikan 

proses belajar tanpa melibatkan siswa. 

2.2.2.3 Aspek Pembelajaran Experiential Learning 

Experiential learning itu sendiri berisi 3 aspek yaitu: 

a) Pengetahuan (konsep, fakta, informasi). 

b) Aktivitas (penerapan dalam kegiatan).  

c) Refleksi  (analisis dampak kegiatan terhadap perkembangan 

individu). 

Ketiganya merupakan kontribusi penting dalam tercapainya tujuan 

pembelajaran. Sedangkan dalam merancang pelatihan experiental 

learning, ada 4 tahapan yang harus dilalui yaitu: 
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a) Experiencing, tantangan pribadi atau kelompok. 

b) Reviewing, menggali individu untuk mengkomunikasikan 

pembelajaran dari pengalaman yang didapat. 

c) Concluding, menggambarkan kesimpulan dan kaitan antara masa 

lalu dan sekarang. 

d) Planning, menerapkan hasil pembelajaran yang dialaminya. 

2.2.2.4 Prosedur Pembelajaran Experiential Learning 

Model pembelajaran semacam ini memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar secara aktif. Lebih 

lanjut, Hamalik menyatakan bahwa pembelajaran berdasarkan pengalaman 

memberi seperangkat atau serangkaian situasi belajar dalam bentuk 

keterlibatan pengalaman sesungguhnya yang dirancang oleh guru 

(Hamalik, 2001) Cara ini mengarahkan para siswa untuk mendapatkan 

pengalaman lebih banyak melalui keterlibatan secara aktif dan personal, 

dibandingan bila mereka hanya membaca suatu materi atau konsep. 

Dengan demikian, belajar berdasarkan pengalaman lebih terpusat pada 

pengalaman belajar siswa yang bersifat terbuka dan siswa mampu 

membimbing dirinya sendiri. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penerapan 

model experiential learning dapat membantu siswa dalam membangun 

pengetahuannya sendiri (Depdiknas, 2002). Seperti halnya model 

pembelajaran lainnya, dalam menerapakan model experiental learning 

guru harus memperbaiki prosedur agar pembelajarannya berjalan dengan 
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baik. Hamalik (2001), mengungkapkan beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam model pembelajaran experiental learning adalah 

sebagai berikut : 

a) Guru merumuskan secara seksama suatu rencana pengalaman belajar 

yang bersifat terbuka (open minded) yang memiliki hasil-hasil 

tertentu. 

b) Guru harus bisa memberikan rangsangan dan motivasi. 

c) Siswa dapat bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok-

kelompok kecil/keseluruhan kelompok di dalam belajar berdasarkan 

pengalaman. 

d) Para siswa ditempatkan pada situasi-situasi nyata, maksudnya siswa 

mampu memecahkan masalah dan bukan dalam situsi pengganti. 

Contohnya, Di dalam kelompok kecil, siswa membuat mobil-mobilan 

dengan menggunakan potongan-potongan kayu, bukan menceritakan 

cara membuat mobil-mobilan. 

e) Siswa aktif berpartisipasi di dalam pengalaman yang tersedia, 

membua keputusan sendiri, menerima kosekuensi berdasarkan 

keputusan tersebut. 

f) Keseluruhan kelas menceritakan kembali tentang apa yang dialam 

sehubungan dengan mata pelajaran tersebut untuk memperluas 

pengalaman belajar dan pemahaman siswa dalam melaksanakan 

pertemuan yang nantinya akan membahas bermacam-macam 

pengalaman tersebut. 
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Selain beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model 

pembelajaran experiental learning, guru juga harus memperhatikan metode 

belajar melalui pengalaman ini, yaitu meliputi tiga hal di bawah ini. 

a) Strategi belajar melalui pengalaman berpusat pada siswa dan 

berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi belajar melalui 

pengalaman adalah proses belajar, dan bukan hasil belajar. 

b) Guru dapat menggunakan strategi ini dengan baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. 

2.2.3  Self Efficacy 

2.2.3.1 Pengertian Self Efficacy 

Bandura (dalam Ghufron dan Risnawati, 2011) mendefinisan self 

efficacy adalah keyakinan individu mengenai kemampuan dirinya dalam 

melakukan tugas dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil 

tertentu. Selanjutnya Santrock (2007) mendefinisikan self efficacy adalah 

keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai sebuah situasi dan memberi 

hasil yang diinginkan. Alwisol (2007) mengatakan self efficacy adalah 

penilaian diri, apakah dapat melakukan tindakan yang baikatau buruk, 

tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang 

dipersyaratkan. Sedangkan  Baron dan Byrne (dalam Ghufron dan 

Risnawati 2011) mendefinisikan self efficacy sebagai evaluasi seseorang 

mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu 

tugas, mencapai tujuan dan mengatasi hambatan. Individu meyakini dapat 

melakukan sesuatu, memiliki potensi untuk mengubah berbagai kejadian 
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dilingkungan, bertindak sesuai dengan keadaan dirinya dan lingkungan 

serta lebih suka memiliki self efficacy yang tinggi daripada yang rendah 

keyakinan dirinya. 

Alwisol (2007) menjelaskan efikasi yang tinggi atau rendah, 

dikombinasikan dengan lingkungan yang responsif atau tidak responsif, 

akan menghasilkan empat kemungkinan prediksi tingkah laku. 

Tabel 2.1 Kombinasi Self Efficacy Dengan Lingkungan Sebagai 

Prediktor Tingkah Laku 

Efikasi Lingkungan Prediksi hasil tingkah laku 

Tinggi Responsif 
Sukses, melaksanakan tugas sesuai 

dengan kemampuanya 

Rendah Tidak responsif 
Depresi, melihat orang lain sukses pada 

tugas yang dianggapnya sulit 

Tinggi Tidak responsif 

Berusaha keras mengubah lingkungan 

menjadi resfonsif, melakukan protes, 

aktifitas sosial bahkan memaksakan 

perubahan. 

Rendah  Responsif 
Orang menjadi apatis, pasrah, merasa 

tidak mampu. 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa self efficacy 

merupakan keyakinan dan kemampuan untuk mengatur, melaksanakan dan 

mendapatkan keberhasilan sesuai yang diharapkan. Self efficacy juga angat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan. 

2.2.2.3.2 Aspek Aspek self efficacy 

Menurut Bandura (1997) self efficacy pada diri tiap individu akan 

berbeda antara satu individu dengan yang lainnya berdasarkan tiga 

dimensi. Berikut adalah tiga dimensi tersebut. 

1) Dimensi Tingkat Level (Level) 
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Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika 

individu merasa mampu untuk melakukannya. Apabila individu 

dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat 

kesulitannya, maka self efficacy individu mungkin akan terbatas pada 

tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan meliputi tugas-tugas 

yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan 

untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-

masing tingkat. Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan 

tingkah laku yang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari 

tingkah laku yang berada di luar batas kemampuan yang di 

rasakannya. 

2) Dimensi Kekuatan (Strength) 

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan 

atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan 

yang lemah mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang 

tidak mendukung. Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong 

individu tetap bertahan dalam usahanya. Meskipun mungkin 

ditemukan pengalaman yang kurang menunjang. Dimensi ini biasanya 

berkaitan langsung dengan dimensi level, yaitu makin tiggi level taraf 

kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk 

menyelesaikannya.  
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3) Dimensi generalisasi (geneality) 

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang 

mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Individu dapat 

merasa yakin terhadap kemampuan dirinya. Apakah terbatas pada 

suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkain aktivitas dan 

situasi yang bervariasi. 

2.2.3.3 Sumber Informasi Self Efficacy 

Menurut Bandura (dalam Ghufron dan Risnawati 2011) self efficacy 

dapat ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat sumber informasi utama. 

Berikut ini adalah 4 sumber informasi utama tersebut. 

1) Pengalaman Individu ( Enactive Mastery Experience) 

Interpretasi individu terhadap keberhasilan yang dicapai individu 

pada masa lalu akan mempengaruhi self efficacy nya. Individu dalam 

melakukan suatu tugas akan menginterpretasikan hasil yang dicapai, 

dan interpretasi tersebut akan mempengaruhi kemampuan dirinya 

pada tugas-tugas selanjutnya.  

2) Pengalaman keberhasilan orang lain (Vicarious Experience) 

proses modeling atau belajar dari orang lain akan mempengaruhi 

self efficacy. Self efficacy individu akan meningka apabila dipengaruhi 

model yang relevan. Pengalaman orang lain menentukan persepsi 

akan keberhasilan atau kegagalan individu.  

3) Persuasi verbal ( Verbal Persuasion) 
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persuasi verbal yang dilakukan oleh orang-orang yang 

menjadi panutan dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

dapat meningkatkan self efficacy individu. Persuasi verbal yang 

diberikan kepada individu bahwa individu memiliki kemampuan 

untuk melakukan suatu tugas menyebabkan individu semakin 

termotivasi untuk menyelesaikan tugas tersebut.  

4) Keadaan Fisiologis dan Emosional ( Physiological and Affective 

States) 

Individu akan melihat kondisi fisiologis dan emosional dalam menilai 

kemampuan, kekuatan dan kelemahan dari disfungsi tubuh. Keadaan 

emosional yang sedang dihadapi individu akan mempengaruhi 

keyakinan individu dalam menjalankan tugas. 

2.2.3.4 Fakto-Faktor yang mempengaruhi Self Efficacy 

Menurut Bandura (1997), proses psikologis dalam  self-efficacy 

yang turut berperan dalam diri manusia ada 4 yakni proses kognitif, 

motivasional, afeksi dan proses pemilihan/seleksi. 

1) Proses Kognitif 

Proses kognitif merupakan proses  berfikir, di dalamnya 

termasuk pemerolehan, pengorganisasian, dan penggunaan 

informasi. Kebanyakan tindakan manusia bermula dari sesuau yang 

difikirkan terlebih dahulu. Individu yang memiliki self-efficacy yang 

tinggi lebih senang membayangkan tentang kesuksesan. Sebaliknya 

individu yang self-efficacy-nya rendah lebih banyak membayangkan 
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kegagalan dan hal-hal yang dapat menghambat tercapainya 

kesuksesan (Bandura, 1997). Bentuk tujuan personal juga 

dipengaruhi oleh penilaian akan kemampuan diri. Semakin 

seseorang mempersepsikan dirinya mampu maka individu akan 

semakin membentuk usaha-usaha dalam mencapai tujuannya dan 

semakin kuat komitmen individu terhadap tujuannya (Bandura, 

1997). 

2) Proses Motivasi 

Kebanyakan motivasi manusia dibangkitkan melalui kognitif. 

Individu memberi motivasi/dorongan bagi diri mereka sendiri dan 

mengarahkan tindakan melalui tahap pemikiran-pemikiran 

sebelumnya. Kepercayaan akan kemampuan diri dapat 

mempengaruhi motivasi dalam beberapa hal, yakni menentukan 

tujuan yang telah ditentukan individu, seberapa besar usaha 

yang  dilakukan, seberapa tahan mereka dalam menghadapi 

kesulitan-kesulitan dan ketahanan mereka dalam menghadapi 

kegagalan (Bandura, 1997). 

Menurut Bandura (1997), ada tiga teori yang menjelaskan 

tentang proses motivasi. Teori pertama adalah  causal 

attributions  (atribusi penyebab). Fokus teori ini pada sebab-sebab 

yang mempengaruhi motivasi, usaha, dan reaksi-reaksi individu. 

Individu yang memiliki self-efficacy tinggi bila mengahadapi 

kegagalan cenderung menganggap kegagalan tersebut diakibatkan 
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usaha-usaha yang tidak cukup memadai. Sebaliknya, individu 

yang self-efficacy-nya rendah, cenderung menganggap kegagalannya 

diakibatkan kemampuan mereka yang terbatas. Teori 

kedua, outcomes experience (harapan akan hasil), yang menyatakan 

bahwa motivasi dibentuk melalui harapan-harapan. Biasanya 

individu akan berperilaku sesuai dengan keyakinan mereka tentang 

apa yang dapat mereka lakukan. Teori ketiga, goal theory  (teori 

tujuan), dimana dengan membentuk tujuan terlebih dahulu dapat 

meningkatkan   motivasi.    

3) Proses Afektif 

Proses afeksi merupakan proses pengaturan kondisi emosi dan 

reaksi emosional. Menurut Bandura (1997), keyakinan individu 

akan coping  mereka turut mempengaruhi level stres dan depresi 

seseorang saat mereka menghadapi situasi yang sulit. Persepsi self-

efficacy tentang kemampuannya mengontrol sumber stres memiliki 

peranan penting dalam timbulnya kecemasaan. Individu yang 

percaya akan kemampuannya untuk mengontrol situasi cenderung 

tidak memikirkan hal-hal yang negatif. Individu yang merasa tidak 

mampu mengontrol situasi cenderung mengalami level kecemasan 

yang tinggi, selalu memikirkan kekurangan mereka, memandang 

lingkungan sekitar penuh dengan ancaman, membesar-besarkan 

masalah kecil, dan terlalu cemas pada hal-hal kecil yang sebenarnya 

jarang terjadi (Bandura, 1997). 
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4) Proses Seleksi 

Kemampuan individu untuk memilih aktivitas dan situasi 

tertentu turut mempengaruhi efek dari  suatu kejadian. Individu 

cenderung menghindari aktivitas dan situasi yang di luar batas 

kemampuan mereka. Bila individu merasa yakin bahwa mereka 

mampu menangani suatu situasi, maka mereka cenderung tidak 

menghindari situasi tersebut. Dengan adanya pilihan yang dibuat, 

individu kemudian dapat meningkatkan kemampuan, minat, dan 

hubungan sosial mereka (Bandura, 1997). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses 

yang mempengaruhi self-efficacy yaitu proses kognitif, proses 

motivasi, proses afektif, dan proses seleksi. 

2.2.4 Konseling Kelompok Berbasis Strategi Experiential Learning Untuk 

Meningkatkan Self Efficacy 

 Prinsip konseling kelompok pada strategi experiential learning 

adalah menekankan pengalaman kepada anggota kelompok sedangkan 

guru bimbingan konseling atau pemimpin kelompok berperan sebagai 

motivator dan refleksi. Pada model ini didalam konseling kelompok 

menekankan pengalaman sebagai medianya, pada saat anggota kelompok 

membahas terkait rendahnya self efficacy guru mengarahkan untuk 

menggunakan pengalaman siswa pada masa lalu terkait keberhasilan untuk 

melecut langkah kedepan serta kegagalan masalalunya sebagai bahan 

evaluasi dalam mengambil keputusan dan diskusi didalam kelompok. 
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 Dalam konseling kelompok berbasis strategi experiential learning 

siswa lebih banyak berperan aktif dalam berfikir, mengeksplor, bertanya, 

mengungkapkan pendapatnya, memiliki beberapa alternatif pilihan 

keputusan, membuat keputusan yang paling sesuai dan realistik untuk 

dirinya serta menerapkan untuk meningkatkan self efficacynya. 

 Tujuan pengembangan konseling kelompok berbasis strategi 

experiential learning ini ada 3, yang pertama mengubah struktur kognitif 

siswa, yang kedua mengubah prilaku siswa dan terahir memperluas 

ketrampilan yang sudah ada. Semua hal tersebut dilakukan didalam 

dinamika kelompok. Strategi experiential learning akan berhasil apabila 

siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan, sehingga awal 

proses pembentukan kelompok pemimpin harus dapat membangun 

motivasi siswa termasuk komitmen sebagai tanggung jawab siswa dalam 

kelompok dan pencapaian tujuan dibentuknya kelompok. 

 Ada tiga aspek experiential learning yang dituangkan dalam 

konseling keompok, yang pertamayang pertama, pemimpin kelompok 

memberikan konsep, fakta dan informasi mengenai self efficacy ditambah 

dari pengalaman masalalu masing-masing anggota kelompok mengenai 

keberhasilan dan kegagalan dalam melakukan sesuatu tugas. Kedua, 

menerapkan berbagai hal, atau kegiatan yang berkaitan untuk 

meningkatkan experiential learning sesuai pengalaman yang telah 

diungkapkan sebagai informasi. Terahir, pemimpin kelompok 
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menganalisis dampak perubahan terhadap perkembangan individu, apakah 

dengan kegiatan ini self efficacynya meningkat. 

 Konseling kelompok berbasis strategi experiential learning 

memiliki empat tahap, yaitu pemimpin kelompok memberikan tantangan 

kelompok untuk melakukan hal-hal baru untuk meningkatkan self efficacy, 

bagaimana hal tersebut menyesuaikan dengan kondisi masing-masing 

anggota kelompok utamanya kemampuan dan kondisi sosialnya. Melatih 

individu untuk mengungkapkan pengalamannya serta pendapatnya ke 

dalam kelompok sehingga anggota lainnya dapat mengevaluasi apakah 

keputusan yang diambilnya sudah tepat apa belum. Mengaitkan 

pengalaman masa lalu dan sekarang yang dijadikan pengetahuan dan 

informasi dalam mengambil keputusan. Dan hal terahir yang dilakukan 

adalah mengevaluasi hasil konseling kelompok yang telah diterapkan 

dalam proses belajar maupun dilingkungan sekolah apakah sudah dirasa 

dapat meningkatkan keyakinan terhadap kemampuanya atau belum.  

Namun perlu diperhatikan pula bahwa Experiential learning tidak serta 

merta merubah gaya belajar (konseling kelompok) lama menjadi 

pembelajaran pengalaman yang biasanya dilakukan, namun 

mengadopsinya kepada kebiasaan model konseling yang dikembangkan 

dari layanan yang dilakukan pada umumnya, sehingga tidak ada 

kebingungan pada siswa untuk mengikuti layanan, bisa saja siswa dengan 

gaya belajar yang lama justru akan kesulitan menerapkan model 

experiential learning. Poin penting yang harus diperhatikan adalah 
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menekankan suatu tahap belajar tertentu pada gaya belajar biasanya untuk 

menerapkan experiential learning. 

2.3 Kerangka berfikir 

Peneliti akan melakukan penelitian berupa pengembangan layanan 

konseling kelompok untuk meningkatkan self efficacy siswa. Self efficacy 

dinilai sangat penting untuk pendidikan dan proses belajar di sekolah, 

karena self efficacy dapat menjadikan siswa meyakini apa yang dia lakukan 

akan berhasil. Sehingga dengan keyakinan tersebut maka siswa akan 

memiliki etos belajar yang baik yang dampaknya akan mendongkrak 

prestasi siswa. Oleh karena itu self efficacy yang tinggi harus dimiliki oleh 

setiap siswa. 

Layanan konseling kelompok untuk meningkatkan self efficacy yang 

akan diberikan dalam penelitian ini adalah layanan konseling kelompok 

berbasis experiential learning yaitu siswa diharapkan belajara langsung 

didalam dinamika kelompok yang dibangun dalam konseling kelompok, 

yang selanjutnya siswa akan menerapkan pengalamannya yang didapat dari 

konseling kelompok selanjutnya siswa akan melanjutkan belajar pada 

lingkungan pendidikannya dalam hal belajarnya, sehingga dengan 

demikian diharapkan siswa dapat meningkatkan self efficacy yang tinggi. 

Experiential learning memiliki dampak yang signifikan terhadap 

layanan kopnseling kelompok karena setelah melakukan layanan siswa 

akan langsung memperaktekkan didalam proses belajarnya. Sehingga 

penerapan layanan konseling kelompok berbasis experiential learning 
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menjadikan siswa lebih yakin akan keberhasilan terhadap apa yang akan 

dia lakukan atau yang disebut dengan istilah self efficacy. 

Konseling kelompok sangat efisien untuk meningkatkan self eficacy 

siswa disekolah Roghayeh, Akbar & Golnaz (2013). Siswa yang memiliki 

self efficacy yang tinggi akan berkorelasi dengan perkembangan dirinya 

yang optimal Pintrich, Paul & Dale (1994). Pengembahan pelatihan 

panduan melalui strategi xeperiential learning terbukti efektif 

meningkatkan keyakinan diri siswa Rachmawati & Hidayah (2016) 

Dari uraian diatas, maka upaya untuk meningkatkan self efficacy dapat 

dilakukan dengan layanan konseling kelompok dengan strategi experiential 

learning. Uraian tersebut akan digambarkan dalam kerangka berfikir 

sebagai berikut: 
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BAB II 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan model konseling kelompok berbasis strategi ekperiential 

learning  untuk meningkatkan self efficacy di SMA kecamatan Jogorogo : 

1. Konsep dasar konseling kelompok  

2. Bentuk strategi eksperiential learning dan komponennya 

3. Standar dan indikator self efficacy 

4. Prosedur pemberian layanan 

5. Evaluasi 

6. penutup 

PROSES 

Temuan hasil studi awal: 

1. Pelaksanaan konseling kelompok sebagai upaya meningkatkan self efficacy yang rendah 

belum optimal dikarenakan strategi yang digunakan  oleh konselor masih belum 

terarah. 

2. Belum ditemukanya upaya strategi yang relevan sebagai strategi peningkatan self 

efficacy disekolah menengah atas 

3. Ekperiental learning yang berlaku dilapangan perlu mendapatkan bukti empiris agar 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah 

INPUT 

1. Tersusunnya model konseling kelompok berbasis strategi ekperiential learning untuk 

meningkatkan self efficacy pada siswa SMA di kecamatan Jogorogo 

2. Dihasilkan buku panduan pelaksanaan model konseling kelompok berbasis strategi 

ekperiential learning untuk meningkatkan self efficacy pada siswa SMA di kecamatan 

Jogorogo 

OUTPUT 

1. Tingkat self efficacy di sekolah menengah atas meningkat 

2. Praktis dilapangan mendapatkan model baru yang dapat digunakan dalam program 

layanan konseling kelompok untuk meningkatkan self efficacy 

Outcome 
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BAB V 

SIMPULAN IMPLIKASI DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka simpulan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

5.1.1 Siswa kelas X di SMAN Kab. Ngawi cukup banyak yang memiliki 

tingkat self efficacy rendah. 

5.1.2 Guru bimbngan konseling di sekolah telah melakukan layanan 

konseling kelompok namun kurang optimal karena pelaksanaannya 

hanya didasarkan ketika ada banyak siswa yang melakukan kesalahan 

yang sama dan layananhanya konseling kelompok saja belum ada 

teknik tertentu yang digunakan. 

5.1.3 Uji ahli dan praktisi terhadap model konseling kelompok berbasis 

strategi experiential learning untuk meningkatkan self efficacy. 

Memiliki keuntungan pada aspek kebermanfaatan, kemudahan, 

kepatuhan dan ketetapan guru bimbingan konseling selaku 

penyelenggara.  

5.1.4 Model konseling kelompok berbasis strategi experiential learning 

efektif meningkatka self efficacy, didasarkan pada analisis 

menunjukkan peningkatan skor setelah perlakuan. 

5.2 Implikasi 

Implikasi hasil penelitian model konseling kelompok berbasis strategi 

experiential learning untuk meningkatkan self efficacy antara lain: 
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5.2.1 Agar layanan konseling kelompok dapat diterapkan disekolah maka 

guru bimbingan dan konseling harus memiliki ketrampilan konseling 

kelompok berbasis model experiential learning 

5.2.2 Dalam menerapkan layanan konseling kelompok berbasis strategi 

experiential learning guru bimbingan dan konseling harus memiliki 

kompetensi yang  mumpuni. 

5.2.3 Apabila model layanan konseling kelompok berbasis strategi 

experiential learning ingin maksimal atau efektif maka guru 

bimbingan dan konseling harus melaksanakan secara berkelanjutan. 

5.3 Saran  

5.3.1 Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan memberikan dukungan, fasilitas dan segala 

sesuatu yang dibutuhkan agar guru bimbingan dan konseling dapat 

melaksanakan konseling kelompok berbasis strategi experiential 

learning. 

5.3.2 Bagi Guru Bimbingan Dan Konseling 

1. Sebaiknya layanan dilakukan secara rutin setiap bulannya, jangan 

sampai menunggu hingga ada kasus yang urgen terkait rendahnya 

self efficacy. Selain itu layanan yang berkelanjutan sangat 

dibutuhkan agar siswa dapat optimal meningkatkan self efficacy 

nya 
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2. Perlunya bekerja sama dengan berbagai stake holder disekolaha 

(kepala sekolah, wakasek kurikulum, walai kelas guru dan bidang 

tata usaha) agar terjaminnya kelancara dalam pelaksanaan layanan. 

5.3.3 Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan kajian yang sama 

perlu untuk menjalin kerjasama dengan orang tua, guru dan wali 

kelas agar pengawasan siswa lebih terarah tidak hanya pada waktu 

layanan diberikan saja 

2. Perlu adanya penelitian yang lebih luas dalam penerapannya, yaitu 

jenjang pendidikan lainnya (mahasiswa atau SMP atau SD)  

3. Uji coba model perlu dilakukan ke berbagai sekolah didaerah lain 

atau di wilayah sekolah perkotaan untuk melihat apakah layanan 

konseling kelompok berbasis strategi experiential learning efektif 

untuk meningkatkan self efficacy. 
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