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Abstrak 

Kemandirian belajar adalah 
aktivitas belajar yang di dorong oleh 
kemauan sendiri, pilihan sendiri dan 
tanggung jawab sendiri tanpa 
bantuan orang lain serta mampu 
mempertanggung jawabkan 
tindakannya, sehingga siswa mampu 
melakukan tugas belajar tanpa 
ketergantungan dengan orang lain. 
Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan data-data empiris dan 
mengetahui efektivitas konseling 
kelompok dengan teknik modeling 
untuk meningkatkan kemandirian 
belajar siswa kelas XI di MAN 18 
Jakarta.  

Jenis penelitian ini 
menggunakan metode kuasi 
eksperimen dengan desain penelitian 
non equivalent control group design. 
Teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan purposive sampling. 
Sampel diperoleh melalui hasil 
pretest. Hasil dari pretest tersebut 
peneliti mengambil 67 orang sebagai 
subjek penelitian. Subjek di bagi 
menjadi dua kelompok yaitu 10 
orang menjadi kelompok eksperimen 
dan 10 orang menjadi kelompok 
kontrol.  

 

 

 

Teknik pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian 
berupa angket. Jumlah uji coba 
variabel Kemandirian belajar (Y)=55 
item, Terdapat 7 buah item yang 
tidak valid, yang tersisa sebanyak 48 
buah item yang akan disebar kepada 
responden. Teknik analisis 
menggunakan analisis uji t. Dari 
hasil penelitian terlihat bahwa 
thitung≥ttabel.  

Sehingga hipotesis nihil (HO) 
yang menyatakan “konseling 
kelompok menggunakan teknik 
modeling tidak efektif untuk 
meningkatkan kemandirian belajar 
siswa kelas XI di MAN 18 Jakarta” 
ditolak. Sedangkan hipotesis 
alternatif (Ha) yang menyatakan 
“konseling kelompok dengan teknik 
modeling untuk meningkatkan 
kemandirian belajar siswa kelas XI 
di MAN 18 Jakarta” diterima. 
Adapun rekomendasi untuk peneliti 
selanjutnya, diharapkan bisa 
menggunakan teknik yang tepat dan 
lebih bervariasi misalnya 
menggunakan teknik assertive 
training. 
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Pendahuluan 
Banyak siswa yang mengalami 

hambatan belajar karena kurangnya 

usaha yang dilakukan untuk 

menerapkan kemandirian belajar 

yang harus ditanamkan sejak dini, 

karena kemandirian belajar 

mempengaruhi prestasi siswa. 

Hambatan atau kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa akan terbantu 

dengan dibiasakannya menerapkan 

kemandirian belajar.  

Kemandirian yang dimiliki oleh 

siswa diwujudkan melalui 

kemampuannya dalam mengambil 

keputusan sendiri tanpa pengaruh 

dari orang lain. Kemandirian juga 

terlihat dari berkurangnya 

ketergantungan siswa terhadap guru 

di sekolah seperti, pada jam pelajaran 

kosong karena ketidakhadiran guru 

di kelas, siswa dapat belajar secara 

mandiri dengan membaca buku atau 

mengerjakan latihan soal yang 

dimiliki. Siswa yang mandiri, tidak 

lagi membutuhkan perintah dari guru 

atau orang tua untuk belajar ketika 

berada di sekolah maupun di rumah.  

Kebutuhan untuk memiliki 

kemandirian dipercaya sebagai hal 

penting dalam memperkuat motivasi 

individu dan dapat diketahui bahwa 

siswa yang mandiri mampu 

memotivasi diri untuk bertahan 

dengan kesulitan yang dihadapi dan 

dapat menerima kegagalan dengan 

pikiran yang rasional. 

Tujuan bimbingan dan konseling 

tersebut tertuang dalam standar 

kompetensi kemandirian peserta 

didik yang di dalamnya terdapat 

berbagai macam aspek 

perkembangan (Depdiknas, 2007: 

253-258). Hal ini merupakan salah 

satu hal yang dikembangkan dalam 

pendidikan karakter yaitu nilai 

kemandirian. Nilai kemandirian 

sangat penting ditumbuhkan di dalam 

diri siswa karena akan menunjang 

perkembangan potensi optimal yang 

dimiliki oleh siswa.  

Mandiri merupakan suatu 

suasana di mana seseorang mau dan 

mampu mewujudkan kehendak 

dirinya yang terlihat dalam perbuatan 

nyata guna menghasilkan sesuatu 

demi pemenuhan kebutuhan 

hidupnya dan sesamanya. 

Seorang siswa dikatakan 

memiliki nilai kemandirian apabila ia 

telah mampu melakukan semua 

tugas-tugasnya secara mandiri tanpa 

tergantung pada orang lain, percaya 

kepada diri sendiri, mampu 

mengambil keputusan, menguasai 

keterampilan sesuai dengan 

kemampuannya, bertanggung jawab 

atas apa yang dilakukannya, dan 

menghargai waktu Gea (dalam 

Anomsari, 2013). 

Fenomena di atas 

menggambarkan bahwa nilai 

kemandirian dalam diri siswa belum 

tampak, sehingga penelitian dan 

pengembangan ini diharapkan, model 

konseling behaviour dapat 

mengurangi perilaku negatifnya dan 

teknik modeling atau contoh perilaku 

secara kongkret untuk dilihat atau 

diamati sebagai pembelajaran 

pembentukan tingkah laku konseli. 

Penggunaan model dalam konseling 

behaviour bertujuan mempelajari 
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tingkah laku baru dengan mengamati 

model dan mempelajari keterampilan 

yang dimiliki model dan teknik 

modeling juga ditujukan bagi konseli 

yang telah memiliki pengetahuan 

tentang penampilan tingkah laku 

tetapi belum dapat menampilkannya. 

Proses terapeutik dalam bentuk 

modeling ini akan membantu atau 

mempengaruhi tingkah laku yang 

lemah atau memperkuat tingkah laku 

yang siap dipelajari dan 

memperlancar respon serta sebagai 

cara penting individu belajar 

merespon pada situasi tertentu 

dengan mengamati orang lain 

(observasi) Bandura .1997:92 (dalam 

Adawiyah, 2012). Proses belajar itu 

dapat terjadi secara sengaja, ataupun 

berlangsung insidental (tidak 

sengaja), sehingga, kecakapan-

kecakapan sosial tertentu bisa 

diperoleh dengan mudah melalui 

pengamatan dan mencontoh tingkah 

laku model yang ada dari pada 

mengikuti melalui perkataan. 

 

Landasan Teoritik 

 
Menurut Gazda dkk. (1984; 

32) Konseling kelompok adalah 

suatu proses antar pribadi yang 

dinamis yang terpusat pada 

pemikiran dan perilaku yang 

disadari. Proses itu mengandung ciri-

ciri terapeutik seperti pengungkapan 

pikiran dan perasaan secara leluasa, 

orientasi pada kenyataan, pembukaan 

diri mengenai perasaan-perasaan 

mendalam yang dialami, saling 

percaya, saling perhatian, saling 

pengertian, dan saling mendukung. 

Hansen dkk. (1984; 32) 

dalam Larrabee & Terres 

menyatakan bahwa konseling 

kelompok merupakan cara yang amat 

baik untuk menangani konflik-

konflik antar pribadi dan membantu 

individu dalam pengembangan 

kemampuan pribadi mereka. 

Dari beberapa pendapat dari 

para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan konseling kelompok 

merupakan salah satu layanan 

konseling yang diselenggarakan 

dalam suasana kelompok yang 

memanfaatkan dinamika kelompok, 

serta terdapat hubungan konseling 

yang hangat, terbuka, permisif dan 

penuh keakraban. Hal ini merupakan 

upaya individu untuk membantu 

individu agar dapat menjalani 

perkembangannya dengan lebih 

lancar, upaya itu bersifat preventif 

dan perbaikan. Sebab, pada 

konseling kelompok juga ada 

pengungkapan dan pemahaman 

masalah konseli, penelusuran sebab-

sebab timbulnya masalah, upaya 

pemecahan masalah, kegiatan 

evaluasi dan tindak lanjut. 

“Modeling adalah proses 

bagaimana individu belajar dari 

mengamati orang lain”. Modeling 

ialah salah satu komponen teori 

belajar sosial yang dikembangkan 

oleh Albert & Bandura (Bandura, 

2006 : 340) dan telah menjadi salah 

satu intervensi pelatihan berbasis 

psikologi yang paling luas 

digunakan, paling banyak diteliti, 
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dan sangat dihormati (Taylor, dkk, 

2005). 

Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia (1996; 625), kemandirian 

diartikan sebagai keadaan dapat 

berdiri sendiri tanpa bergantung 

kepada orang lain. 

Istilah kemandirian berasal 

dari kata “mandiri” yang berarti 

berdiri sendiri, yaitu suatu keadaan 

yang memungkinkan seseorang 

mengatur dan mengembangkan diri 

sesuai dengan tingkat 

perkembangannya.  

Hurlock mengemukakan, 

“kemandirian adalah mampu 

menerima tanggung jawab sendiri, 

bebas dalam berpikir dan bertindak, 

mampu mengatur dan menentukan 

jalan hidupnya dalam memenuhi 

keinginan dan kebutuhannya”. 

(Hurlock,1994). 

Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa kemandirian 

adalah kemampuan seseorang 

(siswa) dalam mewujudkan 

kehendak atau keinginannya secara 

nyata tanpa bergantung dengan orang 

lain, dalam hal ini siswa mampu 

melakukan belajar sendiri, dapat 

menetukan belajar yang efektif, dan 

mampu melakukan aktifitas belajar 

secara mandiri. 

Belajar adalah suatu kata 

yang sudah akrab dengan semua 

lapisan masyarakat, bagi pelajar atau 

siswa kata “belajar” merupakan kata 

yang tidak asing. Bahkan sudah 

merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari semua kegiatan 

mereka dalam menuntut ilmu di 

lembaga pendidikan formal.  

Menurut Slameto, belajar 

adalah “suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan 

perilaku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi individu dengan 

lingkungannya”. Sedangkan 

Moeslichatoen mengemukakan 

bahwa “belajar dapat diartikan 

sebagai proses yang memuat 

terjadinya proses belajar dan 

perubahan itu sendiri dihasilkan dari 

usaha dalam proses belajar”. Hadis, 

2008:60 (dalam Subliyanto, 2011). 

Setiap siswa memiliki gaya 

dan tipe belajar yang berbeda dengan 

teman-temannya, hal ini disebabkan 

karena siswa memiliki potensi yang 

berbeda dengan orang lain. Menurut 

Hendra Surya , 2003:114 (dalam 

Subliyanto, 2011) “belajar mandiri 

adalah proses menggerakan kekuatan 

atau dorongan dari dalam diri 

individu yang belajar untuk 

menggerakan potensi dirinya 

mempelajari objek belajar tanpa ada 

tekanan atau pengaruh asing di luar 

dirinya”. Dengan demikian belajar 

mandiri lebih mengarah pada 

pembentukan kemandirian dalam 

cara-cara belajar. 

 

Metodologi Penelitian 
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Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas XI di MAN 18 

JAKARTA yang berjumlah 132 

siswa. 

Sedangkan sampel penelitian 

merupakan sebagian dari populasi 

yang diambil sebagai sumber data 

dan dapat mewakili seluruh populasi. 

Arikunto (dalam Riduwan, 2014:56). 

Sampel diambil dari kelas XI IIS 1 

dan Kelas XI MIA 1 sebanyak 67 

orang siswa untuk dijadikan sampel 

penelitian. 

Maka untuk menentukan 

sampel yaitu dengan menggunakan 

rumus menurut Isaac & Willian B. 

Michael (1981:92) sebagai berikut. 

S=          X2.N.P (1-P) 

      d2 (N-1) + X2. P (1-P) 

Keterangan :  

S= Jumlah Sampel 

N= Jumlah Populasi 

P= Proporsi dalam populasi   (P= 

0,50) 

d=Ketelitian/derajat  ketetapan (0,05) 

 X2= Nilai tabel chisquare untuk µ 

tertentu 

(X2= 3,841 taraf signifikansi 95%) 

S=    3,841 . 67 . 0,50 (1-0,50) 

0,052 (67-1) + 3,841 . 0,50 (1-0,50) 

S=  64.33675 

            0,165625 

S=      388.44~400 

Kemudian dilihat dari tabel 

penentuan jumlah sampel dari 

populasi N=400 dengan taraf 

kesalahan 10% menjadi 162, dan 

kemudian hasil sampel diambil 27% 

menurut Safari, dalam bukunya yang 

berjudul “Analisis butir soal”. 

Karena berpersepsi dengan nilai, 

sehingga dilihat dari sumber 

pengumpulan data (angket) dan dari 

hasil perhitungan, maka diambil 27% 

untuk yang memiliki nilai terendah 

dalam kemandirian belajarnya dan di 

dapat hasil 43.74 dibulatkan menjadi 

44, kemudian dari hasil yang di dapat 

dibagi menjadi 2 yaitu mendapat 

hasil 22. Kemudian peneliti disini 

hanya mengambil sebagian untuk 

dijadikan sampel antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu 

untuk kelas eksperimen berjumlah 10 

siswa, dan kelas kontrol 10 siswa.  

 Teknik yang digunakan adalah 

Non Probability Sampling, teknik 

sampling yang tidak memberikan 

kesempatan pada setiap anggota 

populasi untuk dijadikan anggota 

sampel (Riduwan, 2014: 61). Adapun 

teknik untuk menentukan sampel 

penelitian yang peneliti gunakan 

adalah teknik Purposive Sampling 

atau biasa disebut dengan sampling 

pertimbangan. Teknik ini digunakan 

peneliti apabila peneliti mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan tertentu 

di dalam pengambilan sampelnya 

untuk tujuan tertentu.  

Jenis penelitian ini menggunakan 

metode kuasi eksperimen dengan 

desain penelitian non equivalent 

pretest posttest control group  

(Stanley & Campbell, 1963: 37). 

Desain penelitian ini dilaksanakan 

pada dua kelompok, yaitu kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen. 

Kedua kelompok dikenakan 

pengukuran sebanyak dua kali yaitu 

sebelum dan sesudah pemberian 

perlakuan. Dalam penelitian ini, 

kelompok eksperimen diberikan 
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layanan konseling kelompok dengan 

teknik modeling. 

 

Hasil Penelitian Dan 

Pembahasan 
Dalam penelitian ini data 

yang diambil ada dua variabel yaitu 

konseling kelompok dengan teknik 

modeling sebagai variabelbebas (X) 

dan kemandirian belajar 

sebagaivariabel(Y). Penulis 

mengumpulkan data dengan 

menggunakan instrumen penelitian 

berupa angket. Setelah data 

terkumpul, kemudian dilakukan 

pengolahan data secara kuantitatif 

dengan rumus statistik. 

Untuk menganalisa hasil skor 

angket penelitian penulis 

menggunakan analisis uji-t. 

Perhitungan uji-t sebagai berikut: 

n = 10 

���=  158,9 ��� = 192 

��
� = 96,766 ��

� = 284,66 
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�������
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�

��
�
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��

 

          = 
���,�����

�
��,���

��
�
���,��

��

 

           = 
���,�

√�,������,���
 

           =
���,�

√��,���
 

           = 
���,�

�,���
 

           = _5,3594 

Hasil:  

Taraf signifikan (α = 0,05) 

dk = n1 + n2 -2 = 10 + 10 – 2 = 18 

sehingga diperoleh ttabel= 2,101 

Jika ttabel ≤ thitung, ≤ ttabel, maka H0 

tidak ditolak dan Ha  diterima 

Jadi thitung (-5,3594) >ttabel  (2,101) 

maka H0 ditolak. 

Kesimpulan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara 

kelompok eksperimen pretest dan 

kelompok eksperimen posttest. 

Artinya konseling kelompok dengan 

teknik modeling efektif untuk 

meningkatkan kemandirian belajar 

siswa. 

 

Kesimpulan Dan Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah peneliti lakukan mengenai 

efektivitas konseling kelompok 

dengan teknik modeling untuk 

meningkatkan kemandirian belajar 

siswa kelas XI MAN 18 Jakarta, 

dapat disimpulkan bahwa tingkat 

kemandirian belajar siswa kelas XI 

MAN 18 Jakarta mengalami 

kemandirian belajar rendah terutama 

pada kelas XI IIS 1, yaitu kelas 

eksperimen yang diberikan treatment 

konseling kelompok dengan teknik 

modeling. 

Berdasarkan hasil penelitian dari 

pelaksanaan proses awal pemberian 

pretest (sebelum diberikan 

treatment) sampai dengan hasil akhir 

pemberian posttest (setelah diberikan 

treatment) pemahaman siswa tentang 

rendahnya kemandirian belajar pada 

kelas XI MAN 18 Jakarta tahun 

ajaran 2016/2017 terjadi peningkatan 

yang signifikan, yang dapat 

dibuktikan menggunakan uji-t 

sehingga mendapatkan hasil thitung = -

5,3594.Nilai thitung lebih besar dari 

ttabel (-5,3594 > 2,101). Maka H0 

ditolak Ha tidak diterima. Terdapat 

peningkatan kemandirian belajar 
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sebelum dan sesudah mendapat 

layanan konseling kelompok dengan 

teknik modeling. 

Maka dapat disimpulkan bahwa 

kemandirian belajar siswa kelas XI 

MAN 18 Jakarta dapat meningkat 

dengan memberikan layanan 

konseling kelompok dengan teknik 

modeling. 

 

Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, adapun saran-

saran dari penulis sebagai berikut: 

1. Untuk mahasiswa  

Menambah wawasan para 

mahasiswa untuk mengetahui 

keefektifan konseling 

kelompok dengan teknik 

modeling bisa meningkatkan 

kemandirian belajar siswa. 

2. Untuk program studi 

bimbingan dan konseling 

FKIP UIA 

Dengan mengadakan penelitian 

kepada siswa atau pelajar dapat 

dibuktikan bahwa teknik 

modeling dapat digunakan 

untuk meningkatkan 

kemandirian belajar siswa. 

3. Untuk guru bimbingan 

konseling  

Dapat membuktikan bahwa 

teknik modeling merupakan 

teknik yang efektif untuk 

meningkatkan kemandirian 

belajar siswa/i dan agar guru 

dapat lebih memantau belajar 

siswa, terntunya dalam tingkat 

kemandirian belajar siswa/i. 

4. Untuk siswa dan siswi  

Agar bisa meningkatkan 

konsentrasi belajar mandiri 

dengan cara menerapkan teknik 

modeling dalam proses 

konseling kelompok yang telah 

dilakukan agar dapat 

diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, khusunya dalam 

hal belajar. 

5. Untuk peneliti selanjutnya  

Diharapkan dapat melakukan 

dan mengembangkan 

penelitian yang sama dengan 

pemberian layanan konseling 

kelompok dengan teknik 

assertive training terhadap 

peningkatan  kemandirian 

belajar siswa. 
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