
BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis  

1. Kemandirian Sosial  

a. Pengertian Kemandirian  

Hasan Basri menyatakan bahwa kemandirian adalah keadaan 

seseorang dalam kehidupannya mampu memutuskan atau mengerjakan 

sesuatu tanpa bantuan orang lain. 
13

Kemandirian muncul dan berfungsi 

ketika siswa menemukan diri pada posisi yag menuntut suatu tingkat 

kepercayaan diri. Menurut Steinberg yang dikutip oleh Desmita bahwa 

kemandirian berbeda dengan tidak tergantung, karena tidak tergantung 

merupakan bagian untuk memperoleh kemandirian.
14

 

Kemandirian memerlukan tanggung jawab, mereka yang mandiri 

adalah mereka yang bertanggung jawab, mereka yang mandiri adalah 

mereka yang bertanggung jawab, berinisiatif, memiliki keberanian, dan 

sanggup menerima resiko serta mampu menjadi pembelajaran bagi 

dirinya sendiri.
15

 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat 

disimpulkan bahwa kemandirian merupakan sikap siswa yang tidak 

bergantung dengan orang lain, serta memiliki tanggung jawab dan 

berinisiatif. 

                                                 
13

Hasan Basri, Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya,Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2010, h. 53. 
14

Ibid. h. 184 
15

Martini Yamin, Paradigma Baru Pembelajaran, Jakarta: Referensi,  2013, h.115. 

10 

 



 11 

b. Ciri-ciri Siswa yang Mandiri  

Ciri-ciri siswa yang mandiri yaitu:  

1) Berinisiatif dalam segala hal  

2) Mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan 

kepadanya tanpa mencari pertolongan orang lain.  

3) Memperoleh kepuasan dari pekerjaannya.  

4) Mampu mengatasi rintangan yang dihadapi dalam mencapai 

kesuksesan.  

5) Mampu berfikir kritis, kreatif fan inovatif terhadap tugas yang 

diberikan.  

6) Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda pandangan dengan 

orang lain dan berani mengemukakan pendapat dihadapan orang 

banyak.
16

 

 

c. Bentuk-bentuk Kemandirian  

Menurut Robert Havighurst dalam Desmita bentuk-bentuk 

kemandirian sebagai berikut: 

1) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengonterol emosi sendiri 

dan tidak tergantunnya emosi pada orang lain. 

2) Kemamdirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi 

sendri dan tidak tergantunnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. 

3) Kemandirian inteletual, yaitu kemampuan untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi. 

4) Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi 

dengan orang lain dan tidak tergantung dengan aksi orang lain.
17

 

 

d. Tingkatan Kemandirian  

Perkembangan kemandirian seseorang juga berlangsung secara 

bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan kemandirian. Lovinger 

mengemukakan tingkat kemandirian sebagai berikut: 

1) Tingkat pertama, adalah tingkat implusif dan melindungi diri. 

2) Tingkatan kedua, adalah konfromistik. 

3) Tingkatan ketiga, adalah tingkatan sadar diri 

4) Tingkatan keempat, adalah tingkatan seksama. 

                                                 
16

Hermawan Aksan, Pendidikan Karakter. Bandung: Nuansa Cendekia,  2014,  h.120. 
17

Desmita, Op.Cit. h.186. 
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5) Tingkatn kelima, adalah tingkatan individulistis. 

6) Tingkatan keenam, adalah tingkatan mandiri.
18

 

 

Adapun tingkatan kemandirian siswa terdiri dari beberapa ciri 

antara lain: 

1. Memiliki pandangan hidup sebagai satu keseluruhan  

2. Cenderung bersikap realistik dan objektif terhadap diri sendiri 

maupun orang lain 

3. Peduli terhadap pemahaman abstrak, seperti keadilan sosial. 

4. Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan 

5. Toleran terhadap ambiguitas. 

6. Peduli akan pemenuhan diri (self-fulfilment) 

7. Ada keberanian dengan menyelesaikan konflik internal  

8. Responsif terhadap kemandirian orang lain  

9. Sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain  

10. Mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan 

keceriaan.
19

 

 

e. Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Sosial  

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian 

yaitu:  

1) Gen atau keturunan orang tua, orang tua yang memiliki sifat 

kemandirian tinggi sering kali menurunkan anak yang memiliki 

kemandirian juga. Namun faktor keturunan ini masih menjadi 

perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya 

bukan sifat kemandirian orang tuanya itu menurun kepada 

anaknya, melainkan sifat orangtuanya muncul berdasakan cara 

orangtua mendidiknya.  

2) Pola asuh orangtua, Cara orangtua mengasuh anaknya akan 

mempengaruhi perkembangan kemandirian anak remajanya. Orang 

tua yang terlalu banyak melarang atau mengeluarkan kata “jangan” 

kepada anak tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan 

menghambat perkembangan kemandirian anak. sebaliknya, 

orangtua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi 

keluarganya akan dapat mendorong kelancaran perkembangan 

anak. demikian juga orangtua yang cenderung membanding-

bandingkan anak yang satu dengan yang lainnya juga akan 

                                                 
18

Mohammad Ali dan Mohamad Asrori,Psikologi Remaja,Bandung: Bumi Aksara, 2012, 

h. 114-116. 
19

Desmita, Op. Cit. h.116 
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berpengaruh kurang baik terhadap perkembangan kemandirian 

anak.  

3) Sistem pendidikan disekolah, proses pendidikan di sekolah yang 

tidak mengembangkan demokratisasi dan cenderung menekankan 

indoktrinasi tanpa argumentasi akan menghambat kemandirian 

remaja. Demikian juga, proses pendidikan yang banyak 

menekankan pentingnya pemberian sanksi atau hukuman 

(punishment) juga dapat menghambat perkembangan kemandirian 

remaja. Sebaliknya proses pendidikan yang lebih menekankan 

pentingnya penghargaan terhadap potensi anak, pemberian reward, 

dan penciptaan kompetisi positif akan memperlancar 

perkembangan kemandirian remaja.  

4) Sistem kehidupan dimasyarakat, sistem kehidupan masyarakat 

yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, 

merasa kurang aman atau mencekam serta kurang menghargai 

manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat 

menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja. 

Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang aman, menghargai 

ekspresi potensi remaja dalam bentuk berbagai kegiatan, dan tidak 

berlaku hierarkis akan merangsang dan mendorong perkembangan 

kemandirian remaja.
20

 

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam 

membentuk kemandirian tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

mendasari terbentuknya kemandirian tersebut. 

f. Manfaat memiliki Kemandirian Sosial 

Manfaat memiliki kemandirian terdiri dari mengasah multipel 

intelligensi, mempertajam analilis, memupuk tanggung jawab, 

mengembangkan daya tahan mental, meningkatkan keterampilan, 

memecahkan masalah, mengambil keputusan, berfikir kreatif, berfikir 

kritis, percaya diri yang kuat, menjadi pembelajaran bagi dirinya 

                                                 
20

Mohammad Ali dan Mohamad Asrori, Op.Cit, h.118-119. 
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sendiri.
21

 Beberapa kiat untuk menjadi pribadi yang memiliki 

kemandirian diantaranya sebagai berikut: 

1) Berusaha melakukan sesuatu sendiri  

2) Tidak meminta tolong orang lain jika masih bisa dilakukan sendiri  

3) Belajar mengambil keputusan sendiri tanpa terpengaruh orang 

lain.
22

 

2. Keaktifan Mengikuti Layanan InformasiBidang Bimbingan Sosial 

a. Keaktifan  

1) Pengertian  

Menurut Anton M. Mulyono keaktifan adalah kegiatan atau 

aktifitas atau segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan 

yang terjadi baik fisik maupun non fisik.
23

 Keaktifan dalam 

penelitian ini adalah segala aktifitas siswa dan keterkaitan dalam 

mengikuti layanan informasi.  

Keaktifan yang dimaksud disini penekanannya adalah pada 

siswa, sebab dengan adanya kekatifan siswa dalam mengikuti 

layanan informasi akan tercipta perubahan perilaku siswa kearah 

yang lebih baik. Jadi menurut penulis keaktifan siswa dalam 

mengikuti layanan informasi adalah sejauh mana siswa berperan 

serta berpastisipasi dalam mengikuti layanan informasi di SMPN 1 

Siak hulu.  

                                                 
21

Martinis Yamin, Op. Cit, h. 105. 
22

Pradipta Sarastika, Stop Minder & Grogi. Yogyakarta:Araska, 2014,  h.128. 
23

Anton Mulyono, Loc,Cit. 



 15 

2) Indikator Keaktifan Siswa  

Adapun indikator siswa yang aktif, yaitu: 

a) Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan 

permasalahannya. 

b) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan 

belajar. 

c) Penampilan berbagai usaha atau keaktifan belajar mengajar 

sampai mencapai keberhasilannya 

d) Kebebasan melakukan hal tersebut tanpa tekanan guru atau 

pihak lain (kemandirian).
24

 

 

b. Layanan Informasi Bidang Bimbingan Sosial 

1) Pengertian  

Layanan informasi merupakan layanan memberi informasi 

yang dibutuhkan oleh individu.
25

Layanan informasi yaitu 

bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain 

yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik 

(terutama orang tua) menerima dan memahami informasi (seperti 

informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan 

                                                 
24

 Abu Ahmadi dan Widodo Supriono, Psikologi Belajar , Jakarta: Reneka Cipta,  2008, 

h.207 
25

Achmad Juntika Nurikhsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar 

Kehidupan,  Bandung: PT Refika, 2006, h.18. 
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keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga dan 

masyarakat.
26

 

Menurut Hallen A, layanan informasi yaitu layanan 

bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik 

(klien) menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan 

keputusan untukkepentinagn peserta didik (klien).
27

 Informasi 

tentang siswa yaitu informasi diri siswa yang merupakan suatu 

kebutuhan siswa mengenai informasi mencakup apa, bagaimana, 

tentang dirinya menurut catatan dan persepsi pembimbing atau 

guru-guru. Tujuannya agar siswa bisa melakukan mawas diri dan 

memacu diri untuk maju.
28

 

2) Tujuan  

Layanan informasi bertujuan untuk membekali individu 

dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal 

yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan 

mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga 

dan masyarakat.
29

 

Layanan informasi bertujuan untuk pengembangan 

kemandirian. Pemahaman dan penguasaan individu terhadap 

                                                 
26

Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling, 

Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002, h.44. 
27

Hallen, A., Bimbingan dan Konseling,  Jakarta: Ciputat Pers, 2002,  h. 82. 
28

Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, Bandung: Alfabeta, 2009, 

h.34 
29

Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling,Loc 

Cit, h.32-33. 
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informasi yang diperlukannya akan memungkinkan individu: (a) 

mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya secara 

objektif, positif, dan dinamis, (b) mengambil keputusan (c) 

mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna sesuai 

dengan keputusan yang diambil dan (d) mengaktualisasikan secara 

terintegrasi. Bimbingan sosial merupakan bimbingan yang 

bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan 

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga 

individu mampu menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam 

lingkungan sosialnya.  

3) Isi Layanan Informasi  

Jenis-jenis informasi yang menjadi isi layanan ini bervariasi. 

Demikian juga keluasan dan kedalamannya. Hal itu tergantung 

kepada kebutuhan para peserta layanan (tergantung kebutuhan 

siswa). Informasi yang menjadi isi layanan harus mencakup 

seluruh bidang pelayanan bimbingan dan konseling seperti tersebut 

di atas yaitu bidang pengembangan pribadi, bidang pengembangan 

sosial, bidang pengembangan kegiatan belajar, perencanaan karir, 

kehidupan berkeluarga, dan kehidupan beragama.  

Secara rinci informasi yang menjadi isi layanan bimbingan 

dan konseling di sekolah atau madrasah adalah: Pertama, 

Informasi tentang perkembangan diri. Kedua, Informasi tentang 

hubungan antarpribadi, sosial, nilai-nilai. ketiga, Informasi tentang 



 18 

pendidikan, kegiatan belajar, dan ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

Keempat, Informasi tentang dunia karir dan ekonomi. Kelima, 

Informasi tentang sosial budaya, politik, dan kewarganegaraan. 

Keenam, Informasi tentang kehidupan berkeluarga. Ketujuh, 

Informasi tentang agama dan kehidupan beragama serta seluk 

beluknya.
30

 

4) Metode Layanan Informasi  

Dibawah ini metode layanan informasi di sekolah antara lain: 

a) Ceramah  

Ceramah merupakan metode pemberian informasi yang 

paling sederhana, mudah dan murah dalam arti  bahwa metode 

ini dapat dilakukan hampir oleh setiap petugas bimbingan di 

sekolah. Disamping itu teknik ini juga tidak memerlukan 

prosedur dan biaya yang banyak. Penyajian informasi dapat 

dilakukan oleh kepala sekolah, konselor, guru-guru dan staf 

sekolah lainnya.  

b) Diskusi  

Penyampaian informasi kepada siswa dapat dilakukan 

melalui diskusi. Diskusi semacam ini dapat diorganisasikan 

baik oleh siswa sendiri maupun oleh konselor, atau guru. 

Apabila diskusi penyelenggaraan dilakukan oleh para siswa. 

Maka perlu dibuat persiapan yang matang.
31

 

                                                 
30

Tohirin, Op.Cit,h.148-149 
31

Prayitno dan Erman Amti ,Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling,Jakarta:PT. Rineka 

Cipta, Cet-2, 2004 h.269. 
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c) Karyawisata  

Karyawisata merupakan salah satu bentuk kegiatan 

belajar mengajar yang telah dikenal secara meluas, baik oleh 

masyarakat sekolah maupun masyarakat umum. 

d) Buku panduan  

Buku-buku panduan (seperti buku panduan sekolah atau 

perguruan tinggi, buku panduan kerja bagi para karyawan) 

dapat membantu siswa dalam mendapatkan banyak informasi 

yang berguna 

e) Konferensi Kasus 

Selain melalui teknik-teknik yang diutarakan di atas, 

penyampaian informasi kepada siswa dapat juga dilakukan 

melalui konferensi karier. 
32

 

5) Kegiatan Pendukung Layanan Informasi  

a) Aplikasi Instrumen dan Himpunan Data  

Kebutuhan akan informasi oleh (calon) peserta layanan 

informasi dapat diungkapkan melalui instrumen tertentu. 

Instrumen ini dapat disusun sendiri oleh konselor dan/atau 

dengan menggunakan instrumen yang sudah ada, termasuk data 

yang tercantum dalam himpunan data dapat digunakan untuk 

menetapkan: 

 

                                                 
32

Ibid, h.271. 
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(1) Informasi yang menjadi isi layanan informasi 

(2) Calon peserta layanan  

(3) Calon penyaji, termasuk nara sumber yang akan diundang.
33

 

b) Konferensi Kasus 

Melalui konferensi kasus yang dihadiri oleh pihak-pihak 

yang mengenal dan memiliki kepedulian tinggi terhadap subjek 

calon peserta layanan informasi (seperti orang tua, guru, wali 

kelas, tokoh-tokoh di dalam dan di lurar lembaga) dapat 

dibicarakan berbagai aspek penyelenggaraan layanan Iinformasi, 

yaitu: 

(1) Informasi yang dibutuhkan oleh subyek yang dimaksud 

(2) Subjek calon peserta layanan  

(3) Penyaji layanan (termasuk nara sumber) 

(4) Waktu dan tempat 

(5) Garis besar rencana operasional
34

 

c) Kunjungan Rumah  

Peranan kunjungan rumah dalam layanan informasi 

terutama sekali menyangkut pendapat orang tua dan kondisi 

kehidupan keluarga yang terkait dengan penguasaan informasi 

tertentu oleh anak dan/ anggota keluarga lainnya. Dari 

kunjungan rumah itu konselor dapat menetapkan informasi apa 

yang akan menjadi isi layanan informasi yang akan diikuti oleh 

                                                 
33

Prayitno, Seri Kegiatan Pendukung Konseling.Op, Cit,  h.12. 
34

Ibid, h.13. 
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anak atau anggota keluarga yang bersangkutan serta meminta 

dukungan dan pastisipasi orang tua dalam layanan.
35

 

d) Alih Tangan Kasus 

Setelah mengikuti layanan informasi, mungkin ada 

peserta layanan yang ingin mendalami informasi tertentu 

dan/atau mengaitkan secara khusus informasi tersebut dengan 

permasalahan yang ia alami. Untuk itu diperlukan upaya tindak 

lanjut.
36

 

6) Pelaksanaan  

Pelaksanaan layanan informasi melalui beberapa tahapan 

yaitu: 

a) Perencanaan mencakup kegiatan yaitu identifikasi kebutuhan 

akan informasi bagi calon peserta layanan,  menetapkan materi 

informasi isi layanan, menetapkan subjek sasaran layanan, 

emnetapkan nara sumber, menyiapkan prosedur, perangkat dan 

menyiapkan kelengkapan administrasi.  

b) Pelaksanaan mencakup kegiatan yaitu mengorganisasikan 

kegiatan layanan, mengaktifkan peserta layanan, 

mengoptimalkan metode dan media.  

c) Evaluasi mencakup kegiatan yaitu menetapkan materi evaluasi, 

menetapkan prosedur evaluasi, menyusun instrumen evaluasi, 

                                                 
35

Ibid,h.14. 
36

Ibid, h.14. 
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mengaplikasikan instrumen evaluasi dan mengolah hasil 

aplikasi instrumen. 

d) Analisis hasil evaluasi mencakup kegiatan yaitu menetapkan 

norma atu standar evaluasi, melakukan analisis dan 

menafsirkan analisis. 

e) Tindak lanjut mencakup kegiatan yaitu menetapkan jenis dan 

arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana tindak lanjut 

kepada pihak terkait dan melaksanakan rencana tindak lanjut. 

f) Pelaporan mencakup kegiatan yaitu menyusun laporan layanan 

informasi, menyampaikan laporan kepada pihak terkait dan 

mendokumentasikan laporan. 
37

 

 

3. Hubungan Keaktifan Mengikuti Layanan Informasi Bidang 

Bimbingan Sosial terhadap Kemandirian Sosial siswa 

 
 

Kemandirian adalah kemampuan berdiri sendiri dalam 

melaksanakan segala kewajiban guna memenuhi kebutuhan sendiri. 

Kemandirian meliputi juga kemampuan untuk menyesuaikan diri secara 

aktif dengan lingkungan, mampu menentukan nasibnya sendiri, mampu 

berinisiatif, kreatif, dewasa dalam membawakan dan menempatkan diri, 

dan yang terpenting tidak mempunyai ketergantungan pada orang lain. 

Kemandirian terlihat pada rasa tanggung jawab, percaya diri, penuh 

inisiatif dan tidak mengelak diri dari keharusan mengambil resiko yang 

sepantasnya serta tidak menghindari persaingan. Sedangkan indikator 

                                                 
37

Tohirin, Op. Cit,  h.152. 
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penilaian kemandirian adalah adanya perilaku tidak suka tergantung pada 

orang lain, progresif, ulet, inisiatif, dan waktu yang ada selalu digunakan 

dengan efektif dan seefisien mungkin.
38

 Ada beberapa faktor kemandirian 

salah satunya sistem pendidikan di sekolah, proses pendidikan di sekolah 

yang lebih menekankan pentingnya penghargaan terhadap anak dan 

penciptaan kompetensi positif akan memperlancar perkembangan 

kemandirian. Untuk mengembangkan kemandirian sosial siswa bisa 

melalui pelaksanaan layanan Bimbingan Konseling yang diberikan oleh 

guru BK di sekolah. Salah satu layanan yang dapat meningkatkan 

kemandirian sosial siswa adalah layanan informasi. Layanan informasi 

bertujuan untuk pengembangan kemandirian siswa.
39

 Maka dari itu siswa 

diharapkan aktif dalam mengikuti layanan informasi. Layanan informasi 

bidang bimbingan sosial merupakan salah satu jenis layanan bimbingan 

dan konseling ialah untuk membantu individu membekali siswa dengan 

berbagai informasi bimbingan sosial.  

Keaktifan adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu.
40

 Salah satu indikator 

keaktifan adalah keaktifan melakukan hal tersebut tanpa tekanan guru atau 

pihak lain (kemandirian). Keaktifan dalam penelitian ini adalah segala 

aktifitas siswa dan keterkaitan dalam mengikuti layanan informasi, seperti 

siswa bertanya, serius mendengarkan dan menanggapi.Agar tujuan layanan 

                                                 
38

Ratna Pujiati,Loc.Cit. 
39

Tohirin, Loc.Cit 
40

Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.2002. h.125 
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informasi tercapai diharapkan siswa aktif dalam mengikuti layanan 

informasi. 

 

B. Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang relevan ialah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan dalam menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan tentang peneliian yang penulis lakukan benar-benar belum 

diteliti oleh peneliti lain. Penelitian relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haznimar Jurusan Kependidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universutas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau (2014) yang berjudul “Pengaruh Keaktifan Mengikuti 

Layanan Informasi terhadap Kedisiplinan Siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1Kampar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara keaktifan mengikuti layanan informasi 

terhadap kedisplinan siswa, hal ini berdasarkan Rxy lebih besar dari Rt 

taraf signifikan 5% maupun 1% atau 0.195<3.341>0.254. Dari penelitian 

tersebut yang membedakan dengan penelitian penulis adalah variabel (y) 

haznimar melakukan penelitian tentang kedisiplinan siswa sedangkan saya 

meneliti tentang kemandirian sosial siswa.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Hasanah Jurusan Kependidikan 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universutas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau (2012) yang berjudul “Pelaksanaan layanan informasi 

di Sekolah Menengah Pertama 20 Pekanbaru”. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan informasi masih dikategorikan 

kurang maksimal. Ini diperjelas lagi dari data observasi yang diperolah 

angka persentase jawaban 60% dan didukung hasil wawancara. sesuai 

dengan yang penulis tetapkan 50%-70% dikategorikan kurang maksimal. 

Dari penelitian tersebut yang membedakan dengan penelitian saya adalah 

dewi hasnah hanya melakukan penelitian di satu variabel sedangkan saya 

melakukan penelitian dua variabel. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Emilia Febri jurusan Kependidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universutas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau (2012) yang berjudul “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling 

dalam Meningkatkan Kemandirian Siswa dari Keluarga Broken Home 

Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Negeri 2 

Pekanbaru”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya guru bimbingan 

dan konseling dalam Meningkatkan Kemandirian Siswa dari Keluarga 

Broken Home Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 

Negeri 2 Pekanbaru sebagai berikut: guru bimbingan dan konseling 

memberikan dorongan dan arahan agar lebih mandiri dalam belajar dan 

bersosialisasi, guru pemmbimbing memberikan rumusan tujuan yang 

diakui dan diterima baik oleh siswa agar memikirkan masa depannya. Dari 

penelitian diatas hal yang membedakan dengan penelitian saya adalah 

emilia febri melakukan penelitian mengenai upaya guru bimbingan 
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konseling dan jenis penelitian kualitatif sedangkan saya melakukan 

penellitian kuantitatif yaitu pengaruh keaktif 

Dari uraian diatas, persamaan penelitian yang dilakukan oleh 

Haznimar, Dewi Hasanah, Emilia Febri dengan penulis lakukan adalah 

jenis layanan yang dilaksanakan  yaitu layanan informasi, namun pada 

pengaruhnya dan permasalahan dalamkemandirian siswa. 

 

C. Konsep Operasional  

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan 

dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis. Konsep operasional 

digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Konsep ini berkenaan dengan 

pengaruh keaktifan mengikuti layanan informasi bidang bimbingan sosial 

terhadap kemandirian sosial  siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak 

Hulu. 

1. Keaktifan mengikuti layanan informasi bidang bimbingan sosial 

Keaktifan adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam 

berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu.
41

 Keaktifan dalam penelitian 

ini adalah segala aktifitas siswa dan keterkaitan dalam mengikuti layanan 

informasi. 

Adapun indikator keaktifan siswa mengikuti layanan informasi bidang 

bimbingan sosial (variabel X) adalah: 

a. Keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan dan 

permasalahannya. 

                                                 
41

Depdikbud, Loc. Cit 
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1) Siswa bertanya kepada gurubimbingan konseling mengenai bagian 

materi yang tidak dimengerti. 

2) Siswa memberitahu guru bimbingan konselingmengenai informasi-

informasi apa saja yang ia butuhkan 

3) Siswa selalu mengikuti layanan informasi yang diberikan oleh guru  

4) Siswa berani mengeluarkan pendapat ketika pelaksanaan layanan 

informasi 

b. Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan persiapan, proses dan kelanjutan belajar. 

1) Siswa memberanikan diri untuk memberikan tanggapan saat 

layanan informasi berlangsung 

2) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru bimbingan 

konseling 

3) Siswa senang ketika mengikuti layanan informasi  

4) Siswa aktif berdiskusi dengan teman 

c. Penampilan berbagai usaha atau keaktifan belajar mengajar sampai 

mencapai keberhasilannya 

1) Siswa berdiskusi dengan teman mengenai materi yang disampaikan 

oleh guru 

2) Siswa mencatat bagian-bagian penting dari materi yang 

disampaikan  

3) Siswa  mengikuti layanan informasi dengan serius 

4) Siswa tidak keluar masuk kelas ketika layanan informasi diberikan  
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5) Siswa tidak bercanda dengan teman ataupun membuat keributan 

selama proses layanan informasi diberikan  

6) Siswa berusaha mengerti materi yang disampaikan guru 

d. Kebebasan melakukan hal tersebut tanpa tekanan guru atau pihak lain  

1) siswa datang tepat waktu untuk mengikuti layanan informasi  

2) siswa memperhatikan saat guru menyampaikan materi layanan 

informasi  

3) siswa menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari 

4) siswa mengikuti layanan informasi atas keinginannya sendiri tanpa 

paksaan  

5) siswa mengunjungi perpustakaan sekolah untuk mempelajari materi 

yang kurang dipahaminya. 

6) Siswa bebas melakukan aktifitas ketika mengikuti layanan 

informasi 

2.  Kemandirian Sosial Siswa 

Konsep operasional kemandirian sosial siswa dikembangkan melalui 

teori ciri-ciri siswa yang mandiri, yaitu sebagai berikut: 

a. Berinisiatifdalam segala hal 

1) Siswa mengambil langkah cepat dan benar dalam penyelesaian 

masalah tanpa harus menunggu orang lain 

2) Siswa melihat peluang baru yang ada di dalam kehidupan  

3) Siswa mampu menyiapkan diri terhadap perubahan yang terjadi 

disekitar 
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4) Siswa memilih kemungkinan solusi dari permasalahan  

5) Siswa mampu mengumpulkan informasi-informasi terkait 

permasalahan  

6) Siswa mampu merumuskan masalah yang dapat memberi arah 

untuk memperoleh solusi dari permasalahan  

b. Mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan 

kepadanya tanpa mencari pertolongan orang lain 

1) Siswa menghargai waktu dengan sebaik-baiknya 

c. Memperoleh kepuasan dari pekerjaannya 

1) Siswa peduli terhadap peristiwa disekitar 

2) Siswa mampu memanfaatkan kondisi sekitar atau diri untuk 

kemajuan diri 

3) Siswa merasa puas ketika bisa memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang diberikan  

4) Siswa merasa puas ketika bisa menceritakan masalahnya 

d. Mampu mengatasi rintangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan 

1) Siswa mampu mennetukan keputusan yang diambil 

2) Siswa mampu memperkirakan dampak yang akan terjadi dari 

pengambilan keputusan  

3) Siswa mampu mengendalikan diri dari pengaruh negatif 

dilingkungan sekitar  

4) Siswa mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan untuk berbuat 

lebih baik 
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e. Mampu berfikir kritis, kreatif dan inovatif terhadap tugas yang 

diberikan  

1) Siswa mampu menghubungkan kejadian sehari-hari disekitar 

kehidupan dengan permasalahan yang terjadi 

f. Tidak merasa rendah diri apabila harus berbeda pandangan dengan 

orang lain dan berani mengemukakan pendapat dihadapan orang banyak  

1) Siswa berani menghadapi kritikan 

2) Siswa berprasangka baik  

3) Siswa berani mengemukakan pendapat atau jawaban yang berbeda 

dari oranglain 

4) Siswa berani menghadapi kritikan dari siswa yang lain 

 

D. Asumsi dan Hipotesis  

1. Asumsi  

Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah keaktifan 

mengikuti layanan informasi bidang bimbingan sosial kemandirian sosial 

siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu berbeda-beda.   

2. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis 

alternatif (Ha) dan hipotesis nihil (Ho) sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan keaktifan mengikuti layanan 

informasi bidang bimbingan sosial terhadap kemandirian sosial siswa 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu. 
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Ha: Ada pengaruh yang signifikan keaktifan mengikuti layanan informasi 

bidang bimbingan sosial terhadap kemandirian sosial siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Siak Hulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


