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Abstrak 

Siswa yang mempunyai kemandirian belajar, cenderung akan belajar lebih 

baik, mampu memantau, mengevaluasi cara belajarnya secara efektif dan efisien. 

Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemandirian belajar yakni persepsi 

terhadap layanan bimbingan konseling. Tujuan penelitian ini yakni untuk 

mengetahui hubungan antara persepsi terhadap layanan bimbingan konseling 

dengan kemandirian belajar, sehingga penulis mengajukan hipotesis ”Ada 

hubungan antara persepsi terhadap layanan bimbingan konseling dengan 

kemandirian belajar”. 

Subjek dalam penelitian ini adalah SMK Gajah Mungkur 2 Giritontro 

Wonogiri, kelas Akuntansi, yang berjumlah 230 siswa. Teknik pengambilan sampel 

adalah Stratified Cluster Random Sampling yaitu pengambilan sampel dengan 

cara melakukan random antar kelompok dengan jalan melakukan pengundian 

kelompok di setiap tingkatan. Alat ukur yang digunakan untuk mengungkap 

variabel-variabel penelitian ada 2 macam alat ukur, yaitu : (1) skala persepsi 

terhadap layanan bimbingan konseling, dan (2) skala kemandirian belajar. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan korelasi product moment. 

Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh korelasi antara persepsi 

terhadap layanan bimbingan konseling dengan kemandirian belajar (r) sebesar 

0,443 dengan p= 0,000 dimana p < 0,01, hal ini berarti ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara persepsi terhadap layanan bimbingan konseling dengan 

kemandirian belajar. Artinya, semakin tinggi persepsi terhadap layanan bimbingan 

konseling maka semakin tinggi pula kemandirian belajar siswa, dan sebaliknya, 

semakin rendah persepsi siswa terhadap layanan bimbingan konseling maka 

semakin rendah pula kemandirian belajar siswa. Rerata empirik variabel persepsi 

terhadap layanan bimbingan konseling sebesar 66,64 dengan rerata hipotetik 

sebesar 55.  Jadi rerata empirik > rerata hipotetik yang menggambarkan bahwa 

pada umumnya siswa mempunyai persepsi yang tinggi terhadap layanan 

bimbingan konseling. Selanjutnya rerata empirik variabel kemandirian belajar 

sebesar 67,44 dengan rerata hipotetik sebesar 55. Jadi rerata empirik > rerata 

hipotetik yang berarti pada umumnya siswa juga mempunyai kemandirian belajar 

yang tinggi pula. Peranan persepsi terhadap layanan bimbingan konseling 

terhadap kemandirian belajar (SE) sebesar 19,6%, sehingga masih terdapat 80,4 % 

faktor lain selain persepsi terhadap layanan bimbingan konseling yang 

mempengaruhi kemandirian belajar, antara lain disiplin diri, kedewasaan diri, 

sikap bertanggung jawab. 

 

Kata kunci :  kemandirian belajar, persepsi terhadap layanan bimbingan konseling 

pada siswa 
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PENDAHULUAN 

Belajar bukanlah proses 

menyerap pengetahuan yang sudah jadi 

bentukan guru. Namun belajar adalah 

sebuah proses dimana siswa diharuskan 

aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran yang bermakna dan bisa 

mengaktifkan siswa adalah 

pembelajaran yang berdasarkan 

pengalaman belajar yang mengesankan. 

Dalam pembelajaran, seorang siswa 

harus dilibatkan penuh secara aktif 

dalam proses belajarnya. Hal ini sejalan 

dengan pandangan Sudjatmiko (2003) 

yang menyatakan bahwa kegiatan 

pembelajaran memungkinkan siswa 

bersosialisasi dengan menghargai 

perbedaan (pendapat, sikap, 

kemampuan prestasi) dan berlatih 

untuk bekerja sama 

mengkomunikasikan gagasan, hasil 

kreasi, dan temuannya kepada guru dan 

siswa lain. Oleh karena itu dibutuhkan 

kemandirian siswa dalam belajar baik 

sendiri maupun bersama teman-

temannya untuk mengembangkan 

potensinya masing-masing dalam 

kegiatan belajar bidang studi apapun. 

Menurut Dhesiana (2009) 

konsep belajar mandiri sebenarnya 

berakar dari konsep pendidikan 

dewasa. Belajar mandiri juga cocok 

untuk semua tingkatan usia. Dengan 

kata lain, belajar mandiri sesuai untuk 

semua jenjang sekolah baik untuk 

sekolah menengah maupun sekolah 

dasar dalam rangka meningkatkan 

prestasi dan kemampuan siswa. 

Menurut Sumarmo (2006) 

dengan kemandirian, siswa cenderung 

belajar lebih baik, mampu memantau, 

mengevaluasi, dan mengatur belajarnya 

secara efektif, menghemat waktu 

secara efisien, akan mampu 

mengarahkan dan mengendalikan diri 

sendiri dalam berfikir dan bertindak, 

serta tidak merasa bergantung pada 

orang lain secara emosional. Siswa 

yang mempunyai kemandirian belajar 

mampu menganalisis permasalahan 

yang kompleks, mampu bekerja secara 

individual maupun bekerja sama 

dengan kelompok, dan berani 

mengemukakan gagasan. 

Anak yang mempunyai 

kemandirian belajar dapat dilihat dari 

kegiatan belajarnya, dia tidak perlu 

disuruh bila belajar dan kegiatan 

belajar dilaksanakan atas inisiatif 

dirinya sendiri. Menurut Sardiman 

(dalam Achmad, 2008) bahwa ciri-ciri 

kemandirian belajar yaitu meliputi: a. 

Adanya kecenderungan untuk 

berpendapat, berperilaku dan bertindak 

atas kehendaknya sendiri; b. Memiliki 

keinginan yang kuat untuk mencapai 

tujuan; c. Membuat perencanaan dan 

berusaha dengan ulet dan tekun untuk 

mewujudkan harapan; d. Mampu untuk 

berfikir dan bertindak secara kreatif, 

penuh inisiatif dan tidak sekedar 

meniru; e. Memiliki kecenderungan 

untuk mencapai kemajuan, yaitu untuk 

meningkatkan prestasi belajar; f. 

Mampu menemukan sendiri tentang 

sesuatu yang harus dilakukan tanpa 

mengharapkan bimbingan dan tanpa 

pengarahan orang lain. 

Namun sayangnya bahwa 

kemandirian belajar masih sedikit 

dilakukan oleh siswa, justru yang 

terlihat adalah ketidakmandirian. 

Menurut Maksum (2012) bahwa 

indikator dari ketidak mandirian belajar 

pada siswa antara lain ;  1) jika 

pergantian jam pelajaran, banyak siswa 

kurang  mempersiapkan bahan-bahan 

bidang studi yang sesuai jadual, justru  

jalan-jalan keluar kelas, 2)  tugas 

rumah (PR) yang diberikan oleh guru 

dikerjakan siswa dengan cara 

mencontoh pekerjaan teman, bahkan 
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dikelas disaat guru yang bersangkutan 

akan mulai mengajar, 3) pada saat 

ulangan / ujian kelihatan cemas, 

cenderung minta jawaban  dari teman 

lain baik langsung maupun memakai 

HP atau mencontek, seakan mereka 

tidak percaya pada kemampuan diri 

mereka sendiri, 4) dari hasil layanan 

konsultasi diperoleh data siswa 

 mempunyai masalah yaitu:  mengeluh 

tidak percaya diri, malas belajar, 

kurang motivasi, merasa berat 

mengerjakan tugas-tugas guru, tidak 

mampu membagi waktu belajar, 

dan tidak mempunyai ketrampilan 

belajar.  

Kurangnya kemandirian siswa 

dalam belajar dapat disebabkan oleh 

banyak faktor. Menurut Ali dan Asrori 

(2004) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan 

kemandirian belajar peserta didik, yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal berupa keadaan fisik dan serta 

faktor gen atau keturunan orangtua. 

Orang tua memiliki sifat kemandirian 

tinggi sering kali menurunkan anak 

yang memiliki kemandirian juga. 

Sedangkan faktor eksternal dapat 

berupa pola asuh orang tua, sekolah, 

dan masyarakat. 

Peran sekolah dalam hal ini 

adalah layanan bimbingan dan 

konseling sekolah. Seperti dikatakan 

Prayitno (2004) bahwa dasar pemikiran 

penyelenggaraan bimbingan dan 

konseling di Sekolah/Madrasah, bukan 

semata-mata terletak pada ada atau 

tidak adanya landasan hukum 

(perundang-undangan) atau ketentuan 

dari atas, namun yang lebih penting 

adalah menyangkut upaya 

memfasilitasi peserta didik yang 

selanjutnya disebut konseli, agar 

mampu mengembangkan potensi 

dirinya atau mencapai tugas-tugas 

perkembangannya, yang menyangkut 

aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, 

dan moral-spiritual). Konseli sebagai 

seorang individu yang sedang berada 

dalam proses berkembang atau menjadi 

(on becoming), yaitu berkembang ke 

arah kematangan atau kemandirian, 

termasuk didalamnya adalah 

kemandirian belajar. Untuk mencapai 

kematangan tersebut, konseli 

memerlukan bimbingan karena mereka 

masih kurang memiliki pemahaman 

atau wawasan tentang dirinya dan 

lingkungannya, juga pengalaman dalam 

menentukan arah kehidupannya. 

Kiranya sudah jelas bahwa 

peran bimbingan dan konseling sekolah 

memang sangat diperlukan bagi 

perkembangan anak didik dalam setiap 

aspek kehidupannya, dan untuk aspek 

intelektual akan berdampak pada 

kemandirian belajar. Hal ini diperkuat 

oleh pendapat Suherman (2008) bahwa 

tujuan dari layanan bimbingan 

konseling sekolah salah satunya adalah 

berkembangnya aspek belajar atau 

akademik, yang mana siswa diharapkan 

mampu menggali kesadaran tentang 

potensi diri dalam aspek belajar, 

memahami berbagai hambatan yang 

mungkin muncul dalam proses belajar 

yang dialami; penguatan terhadap 

motivasi untuk untuk belajar sepanjang 

hayat; penguatan mental dan 

kemampuan dalam menghadapi ujian. 

Bahwa penguatan motivasi tersebut 

pada akhirnya membuat siswa dapat 

terdorong oleh niat atau motif untuk 

menguasai suatu kompetensi guna 

mengatasi suatu masalah dan dibangun 

dengan bekal pengetahuan atau 

kompetensi yang telah dimiliki atau 

disebut dengan belajar mandiri 

(Mudjiman, 2009). 

Demikian jelasnya bahwa 

tujuan layanan bimbingan dan 
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konseling sekolah yakni untuk 

membantu siswa dalam berbagai aspek 

kehidupannya termasuk dalam hal 

kemandirian belajar, namun semua itu 

tentunya juga tergantung pada persepsi 

siswa terhadap tujuan layanan 

bimbingan sekolah karena selama ini, 

tujuan layanan bimbingan konseling 

sekolah banyak dipersepsikan secara 

negatif oleh para siswa. Seperti 

dilaporkan oleh Pusat Dokumentasi 

Solopos (http://ikabela.blogspot.com 

/2008_06_01_archive.html) bahwa ada 

banyak keluhan para siswa yang mana 

hanya menganggap BK sebagai ”polisi 

sekolah” yang menyeramkan, dan Guru 

BK hanya menangkap siswa yang 

melanggar peraturan sekolah. Selain 

itu, salah satu siswa SMA Negeri 2 

Solo mengakui kalau BP atau BK 

adalah tempat yang identik sebagai 

tempat penampungan para siswa yang 

bermasalah sehingga sedapat mungkin 

para siswa tersebut sedapat mungkin 

menjauhi atau tidak mau terlihat 

berurusan dengan BP atau BK. 

Sedangkan salah satu siswa Kelas XI 

MAN 1 Solo menyatakan bahwa BK 

hanyalah tempat mengurusi anak yang 

bermasalah atau nakal, dan apabila ada 

yang berurusan dengan BP itu sesuatu 

yang memalukan dan menakutkan. 

Fenomena-fenomena yang 

terjadi diatas tidak lain karena 

pengaruh persepsi masing-masing 

individu, dalam hal ini siswa kepada 

peranan dan tujuan diadakannya 

layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah. Persepsi itu sendiri artinya 

adalah pengalaman tentang subyek, 

peristiwa, atau hubungan yang 

diperoleh dengan mengumpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan 

(Rahmat, 1992). Linda (dalam 

Baskoro, 2003) mengatakan proses 

persepsi dapat terjadi tergantung pada 

empat cara kerja, yaitu deteksi 

(pengenalan), tranduksi   (pengubahan 

energi dari satu bentuk ke bentuk 

lainnya), transmisi (penerusan), dan 

pengolahan informasi. 

Individu satu dengan yang 

lainnya akan bereaksi berbeda 

walaupun stimulusnya sama, demikian 

juga stimulus tentang tujuan dari 

bimbingan konseling sekolah, hal 

tersebut tergantung pada masing-

masing siswa dalam mempersepsikan 

tujuan bimbingan konseling sekolah. 

Menurut Woodwort (Wasesa, 1994), 

bahwa perilaku seseorang dipengaruhi 

oleh persepsinya terhadap rangsangan-

rangsangan atau pengalaman-

pengalaman yang diterimanya dari 

objek tertentu yang sumbernya dari 

luar diri individu tersebut. 

Sehingga dapat diasumsikan 

bahwa siswa-siswa yang mempunyai 

persepsi negatif terhadap layanan 

bimbingan konseling sekolah, maka 

kurang memanfaatkan fasilitas yang 

diberikan untuk memaksimalkan 

potensi akademiknya yang pada 

akhirnya kurang dapat menumbuhkan 

kemandirian belajar. Padahal program 

yang dilakukan oleh BK sudah 

dimaksimalkan demi meningkatkan 

kemandirian belajar siswa.  

Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu apakah 

ada hubungan antara persepsi terhadap 

layanan bimbingan konseling dengan 

kemandirian belajar pada siswa. Pada  

penelitian ini peneliti memilih judul 

yaitu “Hubungan antara Persepsi 

terhadap Layanan  Bimbingan 

Konseling dengan Kemandirian Belajar 

Pada Siswa”. 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Hubungan antara persepsi terhadap 

layanan bimbingan konseling 

dengan kemandirian belajar pada 

siswa. 

2. Peran persepsi terhadap layanan 

bimbingan konseling dengan 

kemandirian belajar pada siswa. 

3. Tingkat persepsi terhadap layanan 

bimbingan konseling. 

4. Tingkat kemandirian belajar pada 

siswa. 

. 

 
LANDASAN TEORI  

Kemandirian belajar  

Menurut Brookfield (2000) 

mengemukakan bahwa kemandirian 

belajar merupakan kesadaran diri, 

digerakkan oleh diri sendiri, 

kemampuan belajar untuk mencapai 

tujuannya. Susilawati, (2009) 

mendiskripsikan kemandirian belajar 

sebagai berikut: 

a. Siswa berusaha untuk 

meningkatkan tanggung jawab dalam 

mengambil berbagai keputusan. 

b. Kemandirian dipandang 

sebagai suatu sifat yang sudah ada pada 

setiap orang dan situasi pembelajaran. 

c. Kemandirian bukan berarti 

memisahkan diri dari orang lain. 

d. Pembelajaran mandiri dapat 

mentransfer hasil belajarnya yang 

berupa pengetahuan dan keterampilan 

dalam berbagai situasi. 

e. Siswa yang belajar mandiri 

dapat melibatkan berbagai sumber daya 

dan aktivitas seperti membaca sendiri, 

belajar kelompok, latihan dan kegiatan 

korespondensi. 

f. Peran efektif guru dalam 

belajar mandiri masih dimungkinkan 

seperti berdialog dengan siswa, 

mencari sumber, mengevaluasi hasil 

dan mengembangkan berfikir kritis. 

g. Beberapa institusi pendidikan 

menemukan cara untuk 

mengembangkan belajar mandiri 

melalui program pembelajaran terbuka. 

Song dan Hill (2007) 

menyebutkan bahwa kemandirian 

terdiri dari beberapa aspek, yaitu : 

a. Personal Attributes 

Personal attributes merupakan 

aspek yang berkenaan dengan motivasi 

dari pebelajar, penggunaan sumber 

belajar, dan strategi belajar. Motivasi 

belajar merupakan keinginan yang 

terdapat pada diri seseorang yang 

merangsang pebelajar untuk melakukan 

kegiatan belajar. Ciri-ciri motivasi 

menurut Worrel dan Stillwell (dalam 

Harliana, 1998) antara lain: (a) 

tanggung jawab (mereka yang memiliki 

motivasi belajar merasa bertanggung 

jawab atas tugas yang dikerjakannya 

dan tidak meninggalkan tugasnya 

sebelum berhasil menyelesaikannya), 

(b) tekun terhadap tugas 

(berkonsentrasi untuk menyelesaikan 

tugas dan tidak mudah menyerah), (c) 

waktu penyelesaian tugas (berusaha 

menyelesaikan setiap tugas dengan 

waktu secepat dan seefisien mungkin), 

(d) menetapkan tujuan yang realitas 

(mampu menetapkan tujuan realistis 

sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya, mampu berkonsentrasi 

terhadap setiap langkah untuk 

mencapai tujuan dan mengevaluasi 

setiap kemajuan yang telah dicapai. 

Dalam belajar, sumber belajar 

yang digunakan siswa tidak terbatas, 

asalkan sesuai dengan materi yang 

dipelajari dan dapat menambah 

pengetahuan siswa. Sedangkan yang 

dimaksud dengan strategi belajar di sini 

adalah segala usaha yang dilakukan 

siswa untuk menguasai materi yang 
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sedang dipelajari, termasuk usaha yang 

dilakukan apabila siswa tersebut 

mengalami kesulitan. 

b. Processes 

Processes merupakan aspek 

yang berkenaan dengan otonomi proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh 

pebelajar meliputi perencanaan, 

monitoring, serta evaluasi 

pembelajaran. Kegiatan perencanaan 

meliputi: (a) mengelola waktu secara 

efektif (pembuatan jadwal belajar, 

menyusun kalender studi untuk menulis 

atau menandai tanggal-tanggal penting 

dalam studi, tanggal penyerahan tugas 

makalah, tugas PR, dan tanggal penting 

lainnya, mempersiapkan buku, alat 

tulis, dan peralatan belajar lain), (b) 

menentukan prioritas dan manata diri 

(mencari tahu mana yang paling 

penting dilakukan terlebih dahulu dan 

kapan mesti dilakukan). 

3) Learning Context 

Fokus dari learning context 

adalah faktor lingkungan dan 

bagaimana faktor tersebut 

mempengaruhi tingkat kemandirian 

pebelajar.  

Menurut Ali dan Asrori (2004) 

terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan 

kemandirian belajar peserta didik, yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal berupa keadaan fisik dan serta 

faktor gen atau keturunan orangtua. 

Orang tua memiliki sifat kemandirian 

tinggi sering kali menurunkan anak 

yang memiliki kemandirian juga. 

Sedangkan faktor eksternal dapat 

berupa pola asuh orang tua, sekolah, 

dan masyarakat. Peran sekolah dalam 

hal ini adalah layanan bimbingan dan 

konseling sekolah. Seperti dikatakan 

Prayitno (2004) bahwa dasar pemikiran 

penyelenggaraan bimbingan dan 

konseling di Sekolah/Madrasah, bukan 

semata-mata terletak pada ada atau 

tidak adanya landasan hukum 

(perundang-undangan) atau ketentuan 

dari atas, namun yang lebih penting 

adalah menyangkut upaya 

memfasilitasi peserta didik yang 

selanjutnya disebut konseli, agar 

mampu mengembangkan potensi 

dirinya atau mencapai tugas-tugas 

perkembangannya, yang menyangkut 

aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, 

dan moral-spiritual). Konseli sebagai 

seorang individu yang sedang berada 

dalam proses berkembang atau menjadi 

(on becoming), yaitu berkembang ke 

arah kematangan atau kemandirian, 

termasuk didalamnya adalah 

kemandirian belajar. 

 

Persepsi Terhadap Layanan 

Bimbingan Konseling Sekolah 
Suherman (2008) menyatakan 

bahwa pelaksanaan bimbingan dan 

konseling bertujuan untuk membantu 

individu agar dapat mencapai tujuan-

tujuan seluruh aspek perkembangan 

dan kehidupannya yang meliputi aspek 

pribadi- sosial, akademik, dan karirnya. 

Berikut ini uraiannya: 

a. Memahami dan menerima 

secara objektif dan konstruktif, baik 

yang terkait dengan keunggulan 

maupun kelemahan baik fisik maupun 

psikis.  

b. Memahami tentang kondisi, 

tuntutan, dan irama kehidupan 

lingkungan yang fluktuatif antara 

menyenangkan dan yang tidak  

menyenangkan serta mampu 

meresponnya secara positif sesuai 

dengan norma pribadi, sosial dan ajaran 

agama yang dianut. 

c. Merencanakan aktivitas 

penyelesaian studi, perencanaan karir, 

serta kehidupannya di masa yang akan 

datang. 
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d. Mengembangkan seluruh 

potensi yang dimilikinya serta 

memanfaatkan kekuatan lingkungan 

secara optimal. 

e. Menyesuaikan diri baik 

dengan tuntutan lingkungan 

pendidikan, masyarakat, pekerjaan, 

serta agama yang dianutnya. 

f. Mengatasi hambatan dan 

kesulitan yang dihadapinya dalam 

studi, penyesuaian dengan lingkungan 

pendidikan, masyarakat, pekerjaan 

maupun dalam melakuka penghambaan 

kepada Tuhannya.   

Selanjutnya persepsi dimaknai 

sebagai pengalaman tentang objek 

peristiwa atau hubungan-hubungan 

diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan, 

persepsi menentukan sebagai besar 

tingkah laku dan penyesuaian individu 

terhadap lingkungannya. Persepsi itu 

sendiri akan berkaitan erat dengan 

tanggapan seseorang terhadap obyek 

pengamatan, obyek pengamatan yang 

dimaksud disini adalah tujuan dari 

pemberian layanan bimbingan 

konseling oleh sekolah. Agar proses 

pengamatan terhadap tujuan bimbingan 

sekolah itu terjadi maka diperlukan 

obyek yang diamati, alat indera yang 

cukup baik dan perhatian. Ini 

merupakan langkah pertama sebagai 

persiapan dalam mengadakan 

pengamatan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi manusia 

menjadi dua, yaitu faktor personal dan 

faktor situasional. 

Persepsi siswa terhadap 

diadakannya layanan bimbingan dan 

konseling adalah suatu aktivitas siswa 

dalam mengindera, mengintegrasikan 

serta memberikan penilaian terhadap 

tujuan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah, dimana layanan 

bimbingan dan konseling tersebut 

meliputi layanan orientasi, layanan 

informasi, layanan penempatan dan 

penyaluran. layanan pembelajaran, 

layanan konseling perorangan, layanan 

konseling kelompok dan layanan 

bimbingan kelompok (Jumadi, 2010).  

Aspek-aspek persepsi terhadap 

layanan bimbingan konseling sekolah 

akan berkaitan erat dengan tanggapan 

siswa terhadap obyek pengamatannya 

terhadap aspek-aspek dari tujuan 

pemberian layanan bimbingan 

konseling sekolah yang sebenarnya. 

Menurut Suherman (2008) ada 

beberapa aspek yang dapat 

dipersepsikan oleh siswa berkaitan 

dengan tujuan diadakannya bimbingan 

konseling di sekolah yakni meliputi: a). 

aspek pribadi-sosial, b). aspek belajar 

atau akademik, dan c). aspek karir; atau 

terkait dengan pengembangan pribadi 

siswa sebagai makhluk yang 

berdimensi biopsikososiospiritual 

(biologis, psikis, sosial, dan spiritual). 

 Berdasarkan pada tinjauan 

teoritis di atas, maka dapat diambil 

suatu hipotesis sebagai berikut:  “Ada 

hubungan positif antara Persepsi 

terhadap Layanan  Bimbingan 

Konseling dengan Kemandirian Belajar 

Pada Siswa”. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi pada penelitian ini adalah 

siswa-siswa SMK Gajah Mungkur 2 

Giritontro Wonogiri, kelas Akuntansi.  

. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan skala 

pengukuran psikologis. Ada dua skala 

yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu skala persepsi terhadap layanan 

bimbingan konseling dan kemandirian 

belajar. 

 Teknik analisis yang digunakan 

untuk menghubungkan antara persepsi 
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terhadap layanan bimbingan konseling 

dengan kemandirian belajar adalah 

SPSS dengan analisis product moment. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis data dapat 

diketahui bahwa ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara persepsi 

terhadap layanan bimbingan konseling 

dengan kemandirian belajar pada siswa 

SMK Gajah Mungkur 2 Giritontro 

Wonogiri dengan r x y sebesar 0,443 

dengan p < 0,01. Artinya bahwa 

semakin tinggi persepsi terhadap 

layanan bimbingan konseling maka 

semakin tinggi pula kemandirian 

belajar siswa, dan sebaliknya, semakin 

rendah persepsi siswa terhadap layanan 

bimbingan konseling maka semakin 

rendah pula kemandirian belajar siswa. 

Jadi hipotesis yang peneliti ajukan 

diterima.  

Terbuktinya hipotesis yang 

diajukan menunjukkan bahwa persepsi 

siswa terhadap layanan bimbingan 

konseling sekolah dapat mempengaruhi 

kemandirian belajar siswa. Hal itu 

terjadi karena para siswa sudah 

mengetahui pentingnya keberadaan dan 

eksistensi layanan BK sebagai salah 

satu layanan yang memberikan 

pengetahuan karir di masa mendatang, 

yang dapat memberikan pemecahan 

masalah terhadap permasalahan belajar, 

pribadi maupun permasalahan keluarga 

sekalipun. Ditambah lagi bahwa bila 

siswa benar-benar tahu tentang manfaat 

layanan BK maka para siswa tersebut 

akan tahu cara-cara belajar yang efektif 

dan akhirnya dapat belajar secara 

mandiri. 

Seperti dikatakan oleh 

Suherman (2008) bahwa tujuan dari 

layanan bimbingan konseling sekolah 

salah satunya adalah berkembangnya 

aspek belajar atau akademik, yang 

mana siswa diharapkan mampu 

menggali kesadaran tentang potensi diri 

dalam aspek belajar, memahami 

berbagai hambatan yang mungkin 

muncul dalam proses belajar yang 

dialami; penguatan terhadap motivasi 

untuk untuk belajar sepanjang hayat; 

penguatan mental dan kemampuan 

dalam menghadapi ujian. Kemudian 

diperkuat oleh pendapat (Mudjiman, 

2009) bahwa penguatan motivasi 

tersebut pada akhirnya membuat siswa 

dapat terdorong oleh niat atau motif 

untuk menguasai suatu kompetensi 

guna mengatasi suatu masalah dan 

dibangun dengan bekal pengetahuan 

atau kompetensi yang telah dimiliki 

atau disebut dengan belajar mandiri. 

Berdasar uraian di atas maka 

hasilnya dapat dicocokkan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan di SMK 

Gajah Mungkur 2 Giritontro Wonogiri 

yakni rata-rata siswanya mempunyai 

persepsi yang tinggi terhadap layanan 

bimbingan konseling, sehingga pada 

akhirnya siswa juga mempunyai 

kemandirian belajar yang tinggi.  

Hal tersebut ditunjukkan 

dengan hasil rerata empirik variabel 

persepsi terhadap layanan bimbingan 

konseling sebesar 66,64 dengan rerata 

hipotetik sebesar 55. Jadi rerata 

empirik > rerata hipotetik yang 

menggambarkan bahwa pada umumnya 

siswa mempunyai persepsi yang tinggi 

terhadap layanan bimbingan konseling 

yang rendah. 

Persepsi terhadap layanan 

bimbingan konseling yang tinggi pada 

siswa SMK Gajah Mungkur 2 

Giritontro Wonogiri karena guru BK di 

sekolah tersebut cukup bagus dalam 

mengadakan pendekatan kepada murid-

muridnya, sehingga guru BK tidak lagi 

dicitrakan sebagai polisi sekolah yang 

galak dan harus dijauhi. Selain itu, 
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program-program yang dilakukan oleh 

guru BK dalam rangka memotivasi 

belajar siswa cukup dapat diterima oleh 

para siswa, dan guru BK berhasil 

memposisikan dirinya sebagai sahabat 

para muridnya sehingga segala 

permasalahan terutama yang 

menyangkut kegiatan belajar dapat 

terpecahkan. 

Kemudian rerata empirik 

variabel kemandirian belajar sebesar 

67,44 dengan rerata hipotetik sebesar 

55. Jadi rerata empirik > rerata 

hipotetik yang berarti pada umumnya 

siswa juga mempunyaikemandirian 

belajar yang tinggi. Adanya 

kemandirian belajar yang tinggi pada 

siswa SMK Gajah Mungkur 2 

Giritontro Wonogiri karena dari 

tingginya persepsi terhadap layanan 

BK tersebut sehingga secara otomatis 

juga menghasilkan kemandirian belajar 

yang tinggi.  

Variabel persepsi terhadap 

layanan bimbingan konseling 

menyumbang cukup relevan terhadap 

kemandirian belajar dengan sumbangan 

efektifnya sebesar 19,6%. Dengan 

demikian diharapkan SMK Gajah 

Mungkur 2 Giritontro Wonogiri tetap 

mempertahankan persepsi yang tinggi 

terhadap layanan BK kepada para 

siswanya, sehingga kemandirian belajar 

yang tinggi tetap dapat dipertahankan 

bahkan kalau mungkin ditingkatkan 

lagi lebih maksimal. 

Adapun faktor lain yang 

mempengaruhi kemandirian belajar 

sebesar 80,4% selain persepsi terhadap 

layanan bimbingan konseling adalah 

konsep diri, disiplin diri, sikap 

bertanggung jawab, dsb (Syam, 1999). 
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