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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Peneitian  

 

1. Gambaran Umum Kemandirian Siswa Kelas X SMA Angkasa Lanud 

Husein Sastranegara Bandung 

 

Gambaran secara umum kemandirian siswa kelas X SMA Angkasa Lanud 

Husein Sastranegara Bandung tahun pelajaran 2010/2011, ditampilkan dalam 

tabel 4.1 sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Gambaran Umum Kemandirian Siswa Kelas X SMA Angkasa 

No. Skor Kategori Kelompok F Persentase 

Rata-rata 

skor 

1 33-43 Tinggi Mandiri 20 17,09 %  

28,46 2 23-32 Sedang Cukup Mandiri 84 71,79 % 

3 7-22 Rendah Belum Mandiri 13 11,11 % 

Jumlah 117 100 % 

 

Hasil pengolahan data menunjukkan rata-rata skor dari seluruh siswa 

adalah  28,46 . Artinya, kecenderungan siswa berada pada kategori sedang 

atau berada pada kelompok cukup mandiri. Siswa dalam mengambil 

keputusan berdasarkan pertimbangan dirinya dan orang lain, masih 

terpengaruh oleh orang lain namun tidak mengikuti apa yang dikatakan orang 

lain secara keseluruhan, dan sudah cukup berani ketika mengungkapkan apa 

yang diinginkannya serta cukup bertangunng jawab.  
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1.1.Gambaran Kemandirian Siswa Kelas X SMA Angkasa Bandung 

Kelompok Mandiri 

 

Siswa kelompok mandiri adalah siswa yang berada pada kategori tinggi 

dari 117 siswa dengan skor antara 33 – 43. Jumlah siswa yang berada pada 

kelompok  ini adalah sebanyak 20 siswa, dengan rata-rata skor sebesar 34,7. 

Dilihat dari setiap aspek, menunjukkan hasil sebagai berikut.  

 

a. Aspek Mengambil Keputusan 

Pada aspek pertama ini, terdapat 11 pernyataan , dengan rata-rata  skor 

sebesar 8,45. Adapun gambaran lengkapnya, adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.2 

Gambaran Aspek Mengambil Keputusan 

Kategori Kriteria F 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

skor 

tinggi 8-11 18 90  

8,45 sedang 4-7 2 10 

rendah  0-3 0 0 

Jumlah 20 100 

 

Pada kelompok mandiri, skor rata-rata siswa adalah 8,45. Artinya, 

kecenderungan siswa berada pada kategori tinggi atau mandiri. Meskipun 

demikian, ada 2 orang siswa yang berada pada kategori sedang. Itu adalah 

orang-orang yang perlu diperhatikan pada aspek ini, hal ini bertujuan agar 

siswa dapat berada pada kategori tinggi atau menjadi mandiri.  

 



57 
 

 
  

 

b. Aspek Kekuatan Terhadap Pengaruh Pihak Lain 

Pada aspek kedua ini, terdapat 8 item pernyataan dengan rata-rata skor 

sebesar 5,95. Adapun gambaran lengkapnya, adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.3 

Gambaran Aspek Kekuatan Terhadap Pengaruh Pihak Lain 

Kategori Kriteria F 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

skor 

tinggi 6-8 13 65  

5,95 sedang 3-5 7 35 

rendah 0-2 0 0 

Jumlah 20 100 

 

Pada kelompok mandiri, skor rata-rata siswa adalah 5,95. Artinya, 

kecenderungan siswa berada pada kategori tinggi atau mandiri. Tetapi, ada 7 

orang siswa yang berada pada kategori sedang. Itu adalah orang-orang yang 

perlu diperhatikan pada aspek ini, hal ini bertujuan agar siswa dapat berada 

pada kategori tinggi atau menjadi mandiri.  

c. Aspek Percaya Diri 

Pada aspek ketiga ini, terdapat 17 item pernyataan dengan rata-rata skor 

sebesar 14,45.  Adapun gambaran lengkapnya, adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.4 

Gambaran Aspek Percaya Diri 

Kategori Kriteria F 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

skor 

tinggi 12 – 17 20 100  

14,45 sedang 6 – 11 0 0 

rendah 0 - 5 0 0 

Jumlah 20 100 
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Pada kelompok mandiri dengan aspek percaya diri, rata-rata skor siswa 

adalah 14,45. Artinya, semua siswa berada pada kategori tinggi, sehingga siswa-

siswa tersebut tidak menjadi perhatian utama dalam pemberian layanan program.   

 

1.2.Gambaran Kemandirian Siswa Kelas X SMA Angkasa Bandung 

Kelompok  Cukup Mandiri 

 

 

Siswa kelompok cukup mandiri adalah siswa yang berada pada kategori 

sedang dari 117 siswa dengan skor antara 23-32. Jumlah siswa yang berada pada 

kelompok  ini adalah sebanyak 84  siswa, dengan rata-rata skor sebesar 28,42. 

Adapun hasil penelitian masing-masing aspek kemandirian siswa yang termasuk 

kelompok cukup mandiri adalah sebagai berikut: 

 

a. Aspek Mengambil Keputusan 

Pada aspek pertama ini, terdapat 11 item pernyataan dengan rata-rata skor 

sebesar 8,36. Adapun gambaran lengkapnya, adalah sebagai berikut.  

 

Tabel 4.5 

Gambaran Aspek Mengambil Keputusan 

Kategori Kriteria F 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

skor 

Tinggi 8-11 
62 73,81 

 

 

8,36 
Sedang 4-7 

21 25 

Rendah 0-3 
1 1,19 

Jumlah 84 100 
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Pada kelompok cukup mandiri, skor rata-rata siswa adalah 8,36. Artinya, 

meskipun berada pada kelompok cukup mandiri, namun kecenderungan siswanya  

berada pada kategori tinggi atau mandiri. Sekain itu, ada 21 orang siswa yang 

berada pada kategori sedang dan 1 orang berada pada kategri rendah. Itu adalah 

orang-orang yang perlu diperhatikan pada aspek ini, hal ini bertujuan agar siswa 

dapat berada pada kategori tinggi atau menjadi mandiri.  

 

b. Aspek  Kekuatan Terhadap Pengaruh Pihak Lain 

Pada aspek kedua, terdapat 8 item pernyataan dengan rata-rata skor 

sebesar 4,61. Adapun gambaran lengkapnya, adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.6 

Gambaran Aspek Kekuatan Terhadap Pengaruh Pihak Lain 

Kategori Kriteria F 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

skor 

Tinggi 6 - 8 17 20,24  

4,61 Sedang 3 – 5 64 76,19 

Rendah 0 - 2 3 3,57 

Jumlah 84 100 

 

Pada kelompok yang cukup mandiri, skor rata-rata siswa adalah 4,61. 

Artinya, kecenderungan siswa berada pada kategori sedang. Pada aspek ini juga, 

ada 3 orang yang berada pada kategori rendah dan ada 64 orang yang berada pada 

kategori sedang. Itu adalah orang-orang yang perlu diperhatikan pada aspek ini, 

hal ini bertujuan agar siswa dapat berada pada kategori tinggi atau menjadi 

mandiri.  
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c. Aspek Percaya Diri  

Pada aspek ketiga, terdapat 17 item pernyataan dengan rata-rata skor 

sebesar 11,63. Adapun gambaran lengkapnya, adalah sebagai berikut.  

             

              Tabel 4.7 

Gambaran Aspek Percaya Diri 

 

Kategori Kriteria F 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

skor 

Tinggi 12 - 17 48 57,14  

11,63 Sedang 6 – 11 36 42,86 

Rendah 0 – 5 0 0 

Jumlah 84 100 

 

Pada kelompok yang cukup mandiri dengan aspek percaya diri,skor rata-

rata siswa adalah 11,63. Artinya kecenderungan siswa berada pada kategori 

tinggi. Tetapi, ada 36 orang yang berada pada kategori sedang. Itu adalah orang-

orang yang perlu diperhatikan pada aspek ini, hal ini bertujuan agar siswa dapat 

berada pada kategori tinggi atau menjadi mandiri.  

1.3.Gambaran Kemandirian Siswa Kelas X SMA Angkasa Bandung 

Kelompok  Belum Mandiri 

 

 

Siswa kelompok belum mandiri adalah siswa yang berada pada kategori 

rendah dari 117 siswa dengan skor antara 7-22. Jumlah siswa yang berada pada 

kelompok  ini adalah sebanyak 13 siswa, dengan rata-rata skor sebesar 19,15. 

Adapun hasil penelitian aspek kemandirian siswa yang termasuk kelompok belum 

mandiri adalah sebagai berikut: 
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a. Aspek Mengambil Keputusan 

Pada aspek pertama ini, terdapat 11 item pernyataan dengan rata-rata skor 

sebesar 6,07. Adapun gambaran lengkapnya, adalah sebagai berikut.  

 

Tabel 4.8 

Gambaran Aspek Mengambil Keputusan 

 

Kategori Kriteria F 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

skor 

Tinggi 
8 – 11 3 23,08 

 

 

6,07 
Sedang 

4  - 7 10 76,92 

Rendah 
0 - 3 0 0 

Jumlah 13 100 

 

Pada kelompok yang belum mandiri, skor rata-rata siswa adalah 6,07. 

Artinya, meskipun berada pada kelompok belum mandiri, namun 

kecenderungan siswa berada pada kategori sedang atau cukup mandiri. Selain 

itu, bahwa ada 10 orang yang berada pada kategori sedang. Itu adalah orang-

orang yang perlu diperhatikan pada aspek ini, hal ini bertujuan agar siswa 

dapat berada pada kategori tinggi atau menjadi mandiri.  

b. Aspek Kekuatan Terhadap Pengaruh Pihak Lain 

Pada aspek kedua, terdapat 8 item pernyataan dengan rata-rata skor 

sebesar 3,31. Adapun gambaran lengkapnya, seperti berikut ini : 
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Tabel 4.9 

Gambaran Aspek Kekuatan Terhadap Pengaruh Pihak Lain 

Kategori Kriteria F 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

skor 

Tinggi 6 - 8 0 0  

3,31 Sedang 3 – 5 10 76,92 

Rendah 0 – 2 3 23,08 

Jumlah 13 100 

 

Pada kelompok belum mandiri, rata-rata skor siswa adalah 3,31. 

Artinya kecenderungan siswa berada pada kategori sedang. Selain itu, ada 10 

orang yang berada pada kategori sedang dan 3 orang berada pada kategori 

rendah. Itu adalah orang-orang yang perlu diperhatikan pada aspek ini, hal ini 

bertujuan agar siswa dapat berada pada kategori tinggi atau menjadi mandiri.  

c. Aspek Percaya Diri  

Pada aspek ketiga, terdapat 17 item pernyataan dengan rata-rata skor 

sebesar 6,38. Adapun gambaran lengkapnya, seperti berikut ini : 

             

          Tabel 4.10 

                              Gambaran Aspek Percaya Diri 

 

Kategori Kriteria F 

Persentase 

(%) 

Rata-rata 

skor 

Tinggi 12 – 17 0 0  

6,38 Sedang 6 – 11 10 76,92 

Rendah 0 - 5 3 23,08 

Jumlah 13 100 

 

Pada kelompok yang belum mandiri, skor rata-rata siswa adalah 6,38. 

Artinya, meskipun berada pada kelompok belum mandiri, namun kecenderungan 
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siswa pada aspek ini berada pada kategori sedang atau cukup mandiri. Selain itu,  

ada 3 orang yang berada pada kategori rendah dan ada 10 orang yang berada pada 

kategori sedang. Itu adalah orang-orang yang perlu diperhatikan pada aspek ini, 

hal ini bertujuan agar siswa dapat berada pada kategori tinggi atau menjadi 

mandiri.  

 

2. Gambaran Umum Pogram Bimbingan dan Konseling SMA Angkasa 

Lanud Husein Sastranegara Bandung Tahun Ajaran 2010/2011 

 

Program bimbingan dan konseling SMA Angkasa Lanud Husein 

Sastranegara Bandung tahun ajaran 2010/2011 memuat bidang layanan 

pribadi, sosial, belajar dan karir.  

Program bimbingan dan konseling tersebut berisi layanan-layanan 

yang di dalamnya terdapat materi  yang terkait dengan tugas perkembangan 

remaja. Tugas-tugas perkembangan tersebut yaitu : (1) mencapai kematangan 

dalam  beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) mencapai 

kematangan dalam hubungan teman sebaya, serta kematangan dalam 

perannya sebagai pria atau wanita, (3) mencapai kematangan pertumbuhan 

jasmaniah yang sehat, (4) mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi,  dan 

kesenian sesuai dengan program kurikulum, persiapan karir dan melanjutkan 

pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih 

luas (5) mencapai kematangan dalam plihan karir (6) mencapai kematangan 

gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, 

intelektual, dan ekonomi, (7) mencapai kematangan gambaran dan sikap 

tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (8) 
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mengembangkan kemampuan komunikasi dan intelektual serta apresiasi seni, 

dan (9) mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai.  

Dalam pelaksanaanya, guru BK bekerja sama dengan guru bidang 

studi pelajaran yang terkait dengan materi layanan bimbingan dan konseling 

yang diberikan serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti orang tua, dan 

alumni.  

 

3. Gambaran Umum Program Bimbingan dan Konseling untuk 

Mengembangkan Kemandirian Siswa 

 

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul melalui pengisian 

kuesioner, pada penelitian ini yang menjadi fokus pemberian layanan adalah 

siswa yang berada pada kategori sedang dan rendah atau siswa yang berada 

pada kelompok cukup mandiri dan belum mandiri. Hal ini dimaksudkan agar 

siswa yang berada pada kategori tersebut dapat menjadi pribadi yang mandiri 

atau berada pada kategori tinggi.  

Secara rinci, siswa yang diberi layanan bimbingan dan konseling 

yaitu: 

1. Siswa kelompok mandiri yang berada pada kategori sedang dengan aspek 

mengambil keputusan dan aspek kekuatan terhadap pengaruh pihak lain. 

2. Siswa kelompok cukup mandiri yang berada pada kategori sedang 

dengan aspek mengambil keputusan, aspek kekuatan terhadap pengaruh 

pihak lain dan aspek percaya diri. 



65 
 

 
  

3. Siswa kelompok cukup mandiri yang berada pada kategori rendah 

dengan aspek mengambil keputusan dan aspek kekuatan terhadap 

pengaruh pihak lain. 

4. Siswa kelompok belum mandiri yang berada pada kategori sedang 

dengan aspek mengambil keputusan, aspek kekuatan terhadap pengaruh 

pihak lain dan aspek percaya diri. 

5. Siswa kelompok belum mandiri yang berada pada kategori rendah 

dengan aspek kekuatan terhadap pengaruh pihak lain dan aspek percaya 

diri. 

Struktur program yang dibuat diantaranya  memuat deskripsi singkat, 

tujuan, waktu dan lokasi pelaksanaan, prosedur pelaksanaan, pengenalan 

permainan dan implementasi permainan. Juga di dalamnya ada dasar 

pemikiran, deskripsi kebutuhan, sasaran layanan ,komponen program, 

rencana operasional, pengembangan materi, pengembangan satuan layanan, 

personel pelaksana, evaluasi dan tindak lanjut.  

Program yang telah disusun selanjutnya ditimbang (judgement) oleh 

orang ahli dan seorang praktisi yang memiliki kualifikasi dan berlatar 

belakang dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat kelayakan program dengan cara memberikan nilai 

pada tingkat kesesuaian serta memberikan masukan untuk setiap struktur 

program. 

Hasil penelitian yang telah dipaparkan menjadi dasar dalam 

pembuatan program layanan untuk mengembangkan kemandirian siswa. 
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Dengan mengetahui kebutuhan siswa diharapkan program ini dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan kemandiriannya. Berdasarkan hasil 

penelitian, ketiga aspek kemandirian siswa masih perlu ditingkatkan. Adapun 

dalam aspek mengambil keputusan, indikator yang perlu ditingkatkan adalah 

bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil; aspek 

memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain, indikator yang perlu 

ditingkatkan adalah tidak mudah terpengaruh tekanan teman sebaya dan 

orang tua dalam mengambil keputusan; aspek memiliki rasa percaya diri, 

indikator yang perlu ditingkatkan adalah merasa mampu mengatasi sendiri 

masalahnya.  

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, beberapa materi yang 

bertemakan tentang memahami pentingnya kemandirian, memperoleh 

kebebasan (mandiri) merupakan suatu tugas bagi remaja. 

Dengan kemandirian tersebut berarti 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. Dengan demikian remaja akan berangsur-angsur 

melepaskan diri dari ketergantungan pada orangtua atau orang dewasa lainnya 

dalam banyak hal. Fokus pemberian materi diberikan kepada aspek dengan 

pencapaian indikator yang terendah dari seluruh indikator setiap aspek. 

Adapun untuk indikator dengan tingkat pencapaian yang tinggi, tetap perlu 

diberikan pemahaman kepada siswa guna mempertahankan sikap mandirinya. 
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Pengembangan program bimbingan dan konseling di sekolah 

menengah atas difungsikan untuk memfasilitasi siswa agar memiliki 

kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya, atau 

menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas 

perkembangan yang harus dikuasainya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek mengambil 

keputusan, dengan indikator bertanggung jawab atas konsekuensi dari 

keputusan yang diambilnya memiliki tingkat pencapaian yang tergolong 

rendah. Artinya aspek mengambil keputusan, dengan indikator bertanggung 

jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambilnya perlu ditingkatkan. 

Implikasi terhadap program bimbingan dan konseling adalah dengan 

memberikan bantuan kepada siswa agar dapat menjadi orang yang bisa 

memutuskan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah 

diputuskannya. Materi dalam program bimbingan dan konseling yang 

diberikan kepada siswa adalah materi yang bertujuan untuk meningkatkan 

rasa tanggung jawabnya. Aspek memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak 

lain dengan indikator tidak mudah terpengaruh tekanan teman sebaaya dan 

orang tua dalam mengambil keputusan, termasuk bagian dari kemandirian 

yang perlu ditingkatkan. Implikasi terhadap program bimbingan dan 

konseling adalah dengan memberikan bantuan kepada siswa agar bisa 

menolak ajakan teman yang tidak baik dan tidak selalu mengandalkan orang 

tuanya dalam mengambil keputusan. Materi dalam program bimbingan dan 

konseling yang diberikan kepada siswa adalah materi yang bertujuan untuk 
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memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai cara-cara untuk dapat 

menolak pengaruh tekanan teman sebaya dan orang tua dalam mengambil 

keputusan.  

Tingkat pencapaian aspek rasa percaya diri dengan indikator merasa 

mampu mengatasi sendiri masalahnya pun tergolong rendah. Artinya aspek 

rasa percaya diri dengan indikator tersebut perlu ditingkatkan. Implikasi 

terhadap program bimbingan dan konseling adalah dengan memberikan 

bantuan kepada siswa agar siswa merasa mampu mengatasai sendiri 

masalahnya. Materi dalam program bimbingan dan konseling yang diberikan 

kepada siswa adalah materi yang bertujuan agar siswa dapat merasa mampu 

mengatasi sendiri masalahnya dan agar siswa lebih percaya diri akan potensi 

yang dimilikinya.  

Program bimbingan dan konseling yang diberikan kepada siswa 

merupakan bagian dari layanan responsif yaitu layanan untuk siswa yang 

membutuhkan bantuan segera sehingga sifat layanannya bersifat kuratif dan 

preventif, yaitu untuk kelompok siswa yang mandiri, cukup mandiri dan 

belum mandiri dengan kategori sedang dan rendah.  

Berdasarkan temuan-temuan yang telah dipaparkan, pemberian 

layanan yang diberikan kepada siswa kelas X SMA Angkasa Bandung adalah 

dalam bentuk layanan responsif.  

Layanan responsif dalam program bimbingan dan konseling ini 

merupakan bantuan bagi siswa yang diasumsikan memiliki masalah atau 
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kebutuhan yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuan layanan ini 

adalah menemukan potensi siswa dalam mengembangkan kemandiriannya. 

Fokus pengembangan layanan ini yaitu membantu siswa dalam upaya 

memberikan keyakinan bahwa dia bisa bertanggung jawab atas setiap 

tindakannya, bisa mengambil keputusan tanpa harus mengandalkan pendapat 

teman dan orang tua serta berani mengemukakan pendapatnya.   

Strategi yang digunakan adalah dengan menerapkan adventure based 

counseling. Adapun tahapan adventure based counseling yang diberikan 

adalah sebagai berikut :  

 Prosedur pelaksanaan, terdiri dari tahap pra permainan dan tahap 

aktivitas permainan. Tahap pra permainan adalah tahapan perencanaan dan 

persiapan pelaksanaan program konseling dengan langkah-langkah kegiatan 

sebagai berikut : Identifikasi siswa (peserta), menentukan tujuan, merancang 

materi / jenis permainan dan menyusun skenario layanan / satuan kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling.   

 Tahap aktivitas permainan terdiri dari aktivitas dalam ruang dan 

aktivitas alam terbuka. Aktivitas dalam ruang adalah kegiatan yang bertujuan 

membangun interaksi, kebersamaan dan memberikan pemahaman kepada 

siswa tentang keberadaan serta materi konseling berorientasi pengalaman 

melalui permainan atau disebut juga adventure based counseling.   

 Aktivitas alam terbuka (outdor activities),  bertujuan untuk 

mendorong inisiatif siswa untuk berkomunikasi dan bekerjasama dalam 
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menyelesaikan tugas/permainan. Aktivitas alam terbuka dibagi atas 3 langkah 

pokok.  

Pemberian layanan konseling berbasis petualangan kepada siswa lebih 

lengkap dapat dilihat dalam rancangan program bimbingan dan konseling 

yang telah disusun. Rancangan program bimbingan dan konseling mengenai 

kemandirian siswa yang dibuat secara sistematis terdapat pada lampiran. 

 

B. Pembahasan Kemandirian Siswa Kelas X SMA Angkasa Lanud Husein 

Sastranegara Bandung 

 

Pada kelompok mandiri dengan aspek mengambil keputusan, sebanyak 18 

siswa dari 20 siswa berada pada kategori tinggi atau mampu mengambil 

keputusan. Artinya, siswa menyadari resiko dari tingkah lakunya, siswa dapat 

memilih alternatif pemecahan masalah didasarkan atas pertimbangan sendiri dan 

orang lain, dan siswa dapat bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan 

yang diambilnya.  

 Pada aspek memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain, sebanyak  13 

siswa berada pada kategori tinggi , 7  siswa berada pada kategori sedang, dan 0 

siswa berada pada kategori rendah. Artinya, siswa yang termasuk dalam 

kelompok mandiri memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain. Siswa ketika 

dihadapkan dengan situasi yang menuntut konformitas, dia tidak langsung 

terpengaruh, siswa tidak mudah terpengaruh tekanan teman sebaya dan orang tua 

dalam mengambil keputusan, dan siswa dapat memasuki kelompok sosial tanpa 

tekanan.  
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Pada aspek ketiga, yaitu aspek peraya diri, 20 orang siswa berada pada 

kategori tinggi. Artinya, aspek percaya diri pada siswa yang termasuk kelompok 

mandiri sangat baik. Siswa bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari serta tanggung 

jawabnya di rumah dan di sekolah, siswa dapat mengatasi masalah yang 

dihadapinya dan berani mengemukakan idenya.  

Pada kelompok cukup mandiri, dengan aspek mengambil keptusan, 

sebanyak 62 siswa berada pada kategori tinggi, 21  siswa berada pada kategori 

sedang, dan 1 siswa berada pada kategori rendah. Artinya, siswa yang termasuk 

dalam kelompok cukup mandiri sebagian besar memiliki kemampuan untuk 

mengambil keputusan, siswa dapat menyadari resiko dari tingkah lakunya, siswa 

dapat memilih alternatif pemecahan masalah didasarkan atas pertimbangan sendiri 

dan orang lain, dan siswa dapat bertanggung jawab atas konsekuensi dari 

keputusan yang diambilnya 

Pada aspek kekuatan terhadap pengaruh pihak lain, sebanyak 17 siswa 

berada pada kategori tinggi, 64 siswa berada pada kategori sedang, dan 3 siswa 

berada pada kategori rendah. Artinya, pada kategori cukup mandiri, siswa 

cenderung memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain, namun perlu 

ditingkatkan lagi agar bisa lebih mandiri.  

Pada kelompok cukup mandiri dengan aspek percaya diri, sebanyak 48 

siswa berada pada kategori tinggi, 36 siswa berada pada kategori sedang, dan 0 

siswa berada pada kategori rendah. Artinya, aspek percaya diri pada siswa 

kelompok cukup mandiri cukup baik, namun perlu upaya untuk meningkatkan 

kembali rasa percaya dirinya agar kebutuhan sehari-hari serta tanggung jawabnya 
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di rumah dan di sekolah dapat terlaksana dengan baik, siswa mampu mengatasi 

masalah yang dihadapinya dan dapat mengemukakan idenya dengan lebih baik 

lagi.  

Pada kelompok belum mandiri dengan aspek mengambil keputusan, 

sebanyak 3  siswa berada pada kategori tinggi, 10 siswa berada pada kategori 

sedang, dan 0 siswa berada pada kategori rendah. Artinya, siswa yang termasuk 

dalam kelompok belum mandiri memiliki kecenderungan untuk mampu 

mengambil keputusan, namun masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan 

aspek ini agar siswa dapat menyadari resiko dari tingkah lakunya, siswa dapat 

memilih alternatif pemecahan masalah didasarkan atas pertimbangan sendiri dan 

orang lain, dan siswa dapat bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan 

yang diambilnya 

Pada aspek kekuatan terhadap pengaruh pihak lain di kategori belum 

mandiri, sebanyak 0 siswa berada pada kategori tinggi, 10 siswa berada pada 

kategori sedang, dan 3 siswa berada pada kategori rendah. Artinya, pada kategori 

belum mandiri, siswa cenderung memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain, 

namun perlu ditingkatkan lagi agar pengaruh dari pihak lain dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan untuk dirinya.  

Pada kelompok belum mandiri dengan aspek percaya diri, sebanyak 0 

siswa berada pada kategori tinggi, 10 siswa berada pada kategori sedang, dan 3 

siswa berada pada kategori rendah. Artinya, aspek percaya diri pada siswa 

kelompok belum mandiri cukup baik, namun perlu upaya untuk meningkatkan 

kembali rasa percaya dirinya agar kebutuhan sehari-hari serta tanggung jawabnya 



73 
 

 
  

di rumah dan di sekolah dapat terlaksana dengan baik, siswa mampu mengatasi 

masalah yang dihadapinya dan dapat mengemukakan idenya dengan lebih baik 

lagi.  

 

 

 


