
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. LATAR BELAKANG DAN MASALAH 

 
1. Latar Belakang 

 
Konsepsi manusia seutuhnya merupakan konsepsi ideal kemanusiaan yang terletak pada 

pengertian kemandirian yaitu bahwa manusia dengan keutuhan unsur-unsurnya yang mempunyai 

nilai diri yang spesifik. Kemandirian bukan berarti menyendiri atau serba sendiri. Seseorang 

yang mandiri adalah seseorang yang berhasil membangun nilai dirinya sedemikian rupa sehingga 

mampu menempatkan perannya di dalam kehidupannya dengan penuh manfaat. 

 
Usia siswa SMP hampir seluruhnya adalah individu yang tengah memasuki masa remaja awal. 

Para ahli pada umumnya sependapat, bahwa masa remaja adalah masa yang mempunyai 

karakteristik tersendiri. Kebiasaan, harapan, tuntutan, cita-cita, kebutuhan, minat dan segala pola 

hidupnya diwarnai oleh idealisme yang tinggi. Pada masa tersebut telah terjadi berbagai 

persoalan di dalam diri mereka. Remaja menghadapi persoalan identitas, yaitu mereka kurang 

mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, apa yang mampu dikerjakan, ke arah mana ia 

berjalan, dan dimana tempatnya di dalam masyarakat. Seringkali dalam mencari dunianya, 

banyak dari mereka yang setengah menyadari akan potensi yang mereka miliki karena 

pandangannya ditopang oleh idealisme yang terlalu tinggi. 

 



Persoalan pun semakin kompleks setelah mereka dihadapkan pada banyak alternatif pilihan yang 

rumit. Mereka memerlukan bantuan agar mereka dapat menentukan pilihan secara realistis dan 

tepat serta dapat menghubungkan apa yang dimilikinya dengan tuntutan yang diperlukan dalam 

memilih karir yang dipilihnya. 

 
Pada usia remaja, siswa seharusnya telah mampu merencanakan tentang kehidupan di masa 

depannya, termasuk dalam hal menentukan studi lanjutan. Siswa dapat dikatakan telah memiliki 

minat yang jelas terhadap jenis pendidikan. Oleh karena itu secara sadar mereka telah 

mengetahui pula bahwa untuk mencapai pekerjaan yang diidamkannnya itu, mereka memerlukan 

sarana pendidikan, pengetahuan dan keterampilan tertentu yang harus dimiliki.  

 
Bagi siswa yang sebagian besar telah memasuki usia remaja memperoleh kebebasan atau 

kemandirian merupakan tugas mereka. Kemandirian mengandung arti bahwa siswa harus belajar 

dan berlatih dalam membuat rencana, memilih alternatif, membuat keputusan, bertindak sesuai 

dengan keputusannya sendiri serta bertanggung  jawab atas segala sesuatu yang dilakukannya. 

Dengan demikian, siswa akan berangsur-angsur melepaskan diri dari ketergantungan pada orang 

tua atau orang dewasa lainnya dalam banyak hal. 

 
Secara psikologis, siswa SMP telah cukup mampu untuk memikul tanggung jawab dan hidup 

mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Siswa SMP telah berkemampuan untuk menarik 

keputusan, sekalipun dasar pertimbangan yang digunakan belum cukup luas terutama yang 

berkaitan dengan pandangan akan masa depan yang belum mantap. Oleh karenanya, mereka 

masih memerlukan arahan atau konseling dari orang tua dan guru pembimbingnya.  

 



Selama masa pendidikan, tuntutan terhadap kemandirian sangat besar dan bila tidak direspon 

secara tepat bisa saja menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan 

psikologis siswa di masa mendatang. Di tengah berbagai gejolak perubahan yang terjadi di masa 

kini, betapa banyak siswa yang mengalami kekecewaan dan rasa frustasi yang mendalam 

terhadap orang tua karena tidak kunjung mendapat apa yang dinamakan kemandirian. Hal ini 

mengakibatkan mereka tidak mandiri dalam bertindak dan akan selalu mengalami 

ketergantungan pada orang lain. 

 
Sebagai contoh adalah siswa yang mengalami dilema yang sangat besar antara mengikuti 

kehendak orang tua dengan mengikuti keinginannya sendiri. Jika ia mengikuti kehendak orang 

tua maka dari segi ekonomi yaitu dalam bentuk biaya sekolah, siswa akan terjamin karena orang 

tua pasti akan membantu sepenuhnya. Sebaliknya jika ia tidak mengikuti kemauan orang tua bisa 

jadi orang tuanya tidak mau membiayai sekolahnya lagi. Situsasi yang demikian ini sering 

dikenal sebagai keadaan yang ambivalensi dan dalam hal ini akan menimbulkan konflik pada diri 

siswa. Konflik ini akan memengaruhi siswa dalam usahanya untuk mandiri, sehingga sering 

menimbulkan hambatan di dalam proses pengambilan keputusannya. 

 
Contoh yang ditemukan di lapangan adalah terdapat beberapa siswa yang mengalami dilema 

yang sangat besar antara mengikuti kehendak orang tua dengan mengikuti keinginannya sendiri 

atau dalam hal pemilihan studi lanjut ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Dalam hal ini 

masih banyak  dijumpai orang tua yang sangat ngotot untuk memasukkan anaknya ke sekolah 

yang mereka kehendaki meskipun anaknya sama sekali tidak berminat untuk masuk ke sekolah 

tersebut. 

 



Situasi seperti ini akan menimbulkan konflik pada diri siswa sendiri. Konflik ini akan 

memengaruhi siswa dalam usahanya untuk mandiri, sehingga sering menimbulkan hambatan 

dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam beberapa kasus yang terjadi tidak 

jarang siswa menjadi frustasi  dan memendam kemarahan yang mendalam terhadap orang tuanya 

atau orang lain di sekitarnya. Frustasi dan kemarahan tersebut seringkali diungkapkan dengan 

perilaku-perilaku yang tidak simpatik terhadap orang tua maupun orang lain, tidak semangat 

dalam menyelesaikan tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya dan dapat membahayakan 

dirinya dan orang lain di sekitarnya. Hal ini tentu saja sangat merugikan siswa tersebut karena 

akan menghambat tercapainya kedewasaan dan kematangan kehidupan psikologisnya. 

 
Berdasarkan studi pendahuluan dan wawancara yang disertai dengan informasi dari guru 

pembimbing di SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa saat ini SMP Negeri 5 

Bandar Lampung merupakan salah satu Sekolah yang sedang dalam proses penerapan RSBN 

(Rintisan Sekolah Bertaraf Nasional), tetapi dari seluruh siswa kelas VIII yang berjumlah 210 

orang ternyata masih terdapat masalah yang kompleks yang berhubungan dengan kemandirian 

siswa dalam merencanakan studi lanjut. Di antaranya 1) terdapat siswa yang belum bisa 

menentukan rencana studi lanjut yang akan diambil, 2) terdapat siswa yang merasa sulit saat 

harus memilih satu di antara bermacam-macam pilihan studi lanjut, 3) terdapat beberapa siswa 

yang saat akan merencanakanpilihan studi lanjut, selalu menyerahkan atau meminta bantuan 

orang lain untuk memutuskannya, 4) terdapat siswa yang akan melanjutkan studi lanjut 

berdasarkan keinginan dan pilihan orang tua, 5) terdapat siswa yang menentukan studi lanjut 

karena mengikuti teman 

 



Siswa kelas VIII dipilih sebagai sasaran penelitian adalah karena padausia ini merupakan usia 

pertengahan masa remaja dengan berbagai permasalahan remaja yang kompleks dan para remaja 

akan dihadapkan pada berbagai pilihan dalam hidupnya seperti pemilihan studi lanjut. Penelitian 

ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu siswa agar lebih mandiri dalam merencanakan 

studi lanjut ke jenjang berikutnya yang akan diambil setelah lulus sekolah. 

 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian rencana studi 

lanjut adalah dengan menggunakan layanan konseling kelompok.Layanan konseling kelompok 

pada dasarnya adalah layanan konseling perorangan yang dilaksanakan dalam suasana 

kelompok. Di dalam konseling kelompok  terdapat pemimpin kelompok (konselor) dan anggota 

kelompok (klien). Di dalamnya terjadi hubungan konseling dalam suasana yang diusahakan sama 

seperti konseling perorangan yang hangat, terbuka dan penuh kehangatan. Terdapat juga 

pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, 

upaya pemecahan masalah jika diperlukan menggunakan metode-metode khusus, evaluasi dan 

tindak lanjut. 

 
Layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan untuk dapat memecahkan masalah 

dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dalam layanan konseling kelompok menggunakan 

pendekatan interaksional, di mana dalam pendekatan tersebut menitikberatkan interaksi atau 

hubungan timbal balik antar anggota, anggota dengan konselor (pemimpin kelompok) dan 

sebaliknya, yang akan nampak dalam dinamika kelompok. Interaksi itu selain berusaha bersama 

untuk dapat memecahkan masalah juga setiap anggota kelompok dapat belajar untuk 

mendengarkan secara aktif, melakukan konfrontasi dengan tepat, memperhatikan perhatian yang 

sungguh-sungguh terhadap anggota lain. 



 
Di dalam kelompok, anggota kelompok akan saling menolong, menerima, berempati dengan 

tulus. Keadaan ini membutuhkan suasana yang positif antara anggota, sehingga mereka akan 

merasa diterima, dimengerti, dan menambah rasa positif dalam diri mereka. Konseling kelompok 

bersifat memberikan kemudahan dalam pertumbuhan dan perkembangan individu, dalam arti 

bahwa konseling kelompok memberikan dorongan dan kemandirian kepada individu untuk 

membuat perubahan-perubahan atau bertindak dengan memanfaatkan potensi secara maksimal 

sehingga dapat mewujudkan diri yang ideal. 

 
Tujuan Umum dari kegiatan layanan konseling kelompok adalah untuk mengembangkan 

kepribadian siswa dimana berkembang kemampuan sosialisasinya, komunikasinya, kepercayaan 

diri, keperibadian, dan mampu memecahkan masalah yang berlandaskan nilai ilmu dan agama. 

Di samping itu,layanan konseling kelompok pun memiliki beberapa manfaat bagi siswa  di 

antaranya yaitu: membantu siswa agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri; bertanggung 

jawab, kreatif, produktif dan berperilaku jujur, membantu meringankan beban mental siswa 

dalam belajar; membantu siswa untuk memahami diri dan lingkungannya; membantu mencegah 

atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan 

dirinya; membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi, menerima atau menyampaikan 

pendapat, bertingkah laku dan hubungan sosial, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat; dan 

membantu untuk mencari dan menggali informasi tentang karir, dunia kerja dan prospek masa 

depan siswa. 

 
Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa layanan 

konseling kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan kemandirian rencana studi lanjut 

siswa, dan skripsi ini disusun dengan judul “Upaya Meningkatkan Kemandirian Rencana Studi 



Lanjut Menggunakan Layanan Konseling Kelompok Pada Siswa di SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013”. 

 
2. Identifikasi Masalah 

Dengan memperhatikan uraian latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Terdapat siswa yang belum bisa menentukan rencana studi lanjut yang akan diambil. 

2. Terdapat siswa yang merasa sulit saat harus memilih satu di antara bermacam-macam 

pilihan keputusan studi lanjutan. 

3. Terdapat beberapa siswa yang saat akan merencanakan suatu pilihan studi lanjut, selalu 

menyerahkan atau meminta bantuan orang lain untuk memutuskannya.  

4. Terdapat siswa yang akan melanjutkan studi lanjut berdasarkan keinginan dan pilihan 

orang tua. 

5. Terdapat siswa yang menentukan studi lanjut karena mengikuti teman 
 
 
3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi 

masalah dalam penelititian ini.  Secara konseptual penelitian ini akan menelaah tentang “Upaya 

Meningkatkan Kemandirian Rencana Studi Lanjut Menggunakan Layanan Konseling 

Kelompok”. 

 
4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka masalah 

yang ada dalam penelitian ini adalah kurangnya kemandirian siswa dalam mengambil dan 



menentukan suatu rencana studi lanjut. Permasalahannya adalah: “Apakah kemandirian rencana 

studi lanjutsiswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan layanan konseling kelompok?”. 

 

 

 

 

 

 

B.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 
1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

“Mengetahuipeningkatan kemandirian rencana studi lanjutmelalui layanan konseling kelompok 

pada siswa di SMP Negeri 5 Bandar Lampung tahun ajaran 2012/2013”. 

 
2. Manfaat Penelitian 

a.  Manfaat teoritis. 

Menambah khasanah pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya konseling dan 

konseling tentang kemandirian rencana studi lanjut. 

b.  Manfaat praktis. 

Memberikan informasi tentang kemandirian rencana studi lanjut pada siswa di SMP Negeri 5 

Bandar Lampung pada tahun ajaran 2012/2013 kepada siswa sebagai anak, orang tua atau 

wali murid dan guru pembimbing sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan 



kemandirian anak atau siswa asuh melalui kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah 

maupun pengembangan kemandirian mahasiswa oleh para dosen. 

 

C. Kerangka Pikir 

Sebagian besar usia siswa SMP hampir seluruhnya adalah individu yang tengah memasuki masa 

remaja awal. Remaja perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depannya, karena 

remaja berada pada tahap perkembangan yang sangat potensial dan dalam proses mencari 

identitas diri. Usaha mempersiapkan remaja menghadapi masa depan yang serba kompleks, salah 

satunya adalah dengan cara meningkatkan kemandirian. 

 
Kemandirian merupakan suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama 

perkembangan, dimana individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi 

berbagai situasi di lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berpikir dan 

bertindak sendiri. Melalui kemandiriannya seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat 

berkembang dengan lebih mantap. 

 
Remaja harus belajar dan berlatih dalam membuat rencana, memilih alternatif, membuat 

keputusan, bertindak sesuai dengan keputusannya sendiri serta bertanggung jawab atas segala 

sesuatu yang dilakukannya. Remaja akan berangsur-angsur melepaskan diri dari ketergantungan 

pada orang tua atau orang dewasa lainnya dalam banyak hal.  

 
"kemandirian adalah suatu sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama 
perkembangan, individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi 
berbagai situasi lingkungan, sehingga individu pada akhirnya akan mampu berfikir dan 
bertindak sendiri dengan kemandiriannya seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk 
dapat berkembang dengan lebih mantap”.  (Mutadin:2002) 
 
 



Berdasarkan fakta di lapangan, di SMP Negeri 5 Bandar Lampung terdapat beberapa siswa kelas 

VIII yang memiliki kemandirian rencana studi lanjutyang rendah.  Kemandirian rencana studi 

lanjut siswa yang rendah menyebabkan siswa merasa bingung dengan pilihan studi lanjut yang 

akan diambil setelah lulus sekolah, siswa cenderung menyerahkan keputusan studi lanjut kepada 

orang tua, siswa tidak memiliki kepercayaan diri terhadap rencana studi lanjut yang akan diambil 

dan memilih studi lanjut karena mengikuti teman. 

 

Kemandirian yang rendah dalam merencanakanstudi lanjut tersebut tidak dapat dibiarkan begitu 

saja, karena hal ini menyangkut masalah masa depan siswa.  Untuk itu kemandirian rencana studi 

lanjut pada siswa perlu ditingkatkan, agar siswa dapat menentukan sendiri rencana studi lanjut 

yang akan diambil setelah lulus sekolah secara tepat, yang sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Untuk mengatasi masalah rendahnya kemandirian rencana 

studi lanjut pada siswa, peneliti mencoba menggunakan layanan konseling kelompok 

berdasarkan manfaat yang bisa diperoleh dari pemberian layanan konseling kelompok yaitu 

peserta kelompok didorong untuk mencari serta menemukan cara yang terbaik dalam pemecahan 

masalahnya, sehingga mereka  dapat menjadi individu yang mandiri dan mampu merencanakan 

sendiri mengenai keputusan berbagai masalah yang dihadapinya 

 
Dalam kegiatan layanan konseling kelompok terjadi proses penerimaan dan pengertian dari 

teman dalam kelompok menghasilkan rasa aman dan rasa bersatu yang akan mendukung proses 

introspeksi dan ekspresi perasaan-perasaan mendalam sehingga akan menciptakan penerimaan 

dan pengalaman-pengalaman serta perubahan sikap yang dicobakan akan memperkuat 

kemandirian untuk mengadakan perubahan pada dirinya. Pengalaman kelompok juga akan 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain dan akan berkembang hubungan 



antar pribadi yang secara alami, serta memperkembangkan keberanian untuk mencoba 

memecahkan masalah-masalah pribadi dan konflik emosional.  

 
Layanan ini menaruh kepercayaan bahwa klien memiliki kesanggupan untuk memecahkan 

masalahnya sendiri secara mandiri. Karena itu, dalam layanan konseling kelompok ini kegiatan 

sebagian besar difokuskan pada masalah yang dimiliki oleh peserta kelompok. Peserta kelompok 

didorong oleh konselor untuk mencari serta menemukan cara yang terbaik dalam pemecahan 

masalahnya, sehingga mereka  dapat menjadi individu yang mandiri dan mampu membuat 

keputusan sendiri mengenai berbagai masalah yang dihadapinya. 

 
Secara umum tujuan penggunaan layanan konseling kelompok yang ingin dicapai adalah untuk 

membantu individu atau klien agar berkembang secara optimal sehingga ia mampu menjadi 

manusia yang berguna. 

 
Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mencoba menggunakan layanan konseling kelompok 

dalam meningkatkan kemandirian rencana studi lanjut. 

Berikut dapat digambarkan alur kerangka pikir dalam penelitian ini. 
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Gambar 1.1.  Kerangka Pikir Penelitian 
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Gambar tersebut memperlihatkan bahwa, pada awalnya siswa yang memiliki kemandirian 

rencana studi lanjut yang rendah melalui layanan konseling kelompok, diharapkan siswa dapat 

memperoleh kemandirian rencana studi lanjut yang akan diambil setelah lulus sekolah, serta 

mereka mampu menentukan masa depan mereka sendiri tanpa adanya paksaan dan pengaruh dari 

orang-orang di sekitarnya agar mereka benar-benar dapat memperoleh kemandiriannya. 

 

D. Hipotesis  

 
Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara dari suatu permasalahan penelitian, dimana 

jawaban atau dugaan tersebut telah terbukti dengan data-data yang telah dikumpulkan peneliti. 

 
Menurut Arikunto (2006:62) Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian seperti terbukti melalui data yang terkumpul.   

 
Agar penelitian ini terarah, dengan demikian diperlukan adanya hipotesis sehingga kemandirian 

rencana studi lanjut yang rendah pada siswa dapat ditingkatkan melalui layanan konseling 

kelompok. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah “apakah terdapat 

perbedaan kemandirian  rencana studi lanjut pada siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan 

konseling kelompok”. 

 
Sesuai dengan hipotesis penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut: 

Ha  :  Terdapat perbedaan kemandirian rencana studi lanjut pada siswa sebelum dan sesudah 

diberikan layanan konseling kelompok 

Ho :  Tidak terdapat perbedaan kemandirian rencana studi lanjut pada siswa sebelum dan 

sesudah diberikan layanan konseling kelompok. 

 



Peneliti menggunakan uji statistik non parametik dengan uji Wilcoxon, dengan ketentuan jika 

hasil zhitung > ztabel  maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima. Tetapi, jika zhitung < ztabel  maka Ho 

diterima dan Ha ditolak. 

 

 

 

 


