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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Proses penelitian dilakukan dengan pengumpulan data pretest 

pada seluruh kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian, 

pada kelompok eksperimen yang berjumlah 13 anak diberikan perlakuan 

berupa pelatihan self management. Setelah itu dilakukan pengumpulan 

data kembali untuk memperoleh skor posttest pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen. 

Proses pengumpulan data dilanjutkan dengan memberi skor 

terhadap masing-masing butir alat ukur. Setelah butir-butir tersebut diberi 

skor, dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh, baru 

kemudian dilakukan interpretasi. Analisis data dilakukan untuk 

membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah diajukan dalam 

penelitian ini. Analisis data meliputi uji asumsi dan uji hipotesis, yang 

keduanya dilakukan dengan bantuan program komputer Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16.00. 

1. Uji Asumsi 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan terhadap variabel kemandirian dengan 

menggunakan teknik Kolmogorov Smirnov. Uji normalitas ini dilakukan 

pada data pretest kelompok kontrol, pretest kelompok eksperimen, 
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posttest kelompok kontrol dan posttest kelompok eksperimen. Uji 

normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data  yang 

dianalisis memiliki distribusi normal atau tidak. Jika data memiliki 

distribusi normal, maka dapat dilakukan analisis dengan menggunakan 

statistik parametrik. Sebaliknya, jika data yang dianalisis memiliki 

distribusi yang tidak normal, maka harus dinalisis dengan 

menggunakan teknik statistik non parametrik (Sugiyono, 1999). 

Sebaran data uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. Data Uji Normalitas 

Kelompok  
Kolmogorov-

Smirnov 

Nilai 

p 
Bentuk 

Kemandirian 

pretest 

Kelompok kontrol 0.177 0.101 Normal 

Kelompok 

eksperimen 0.212 0.037 Normal 

Kemandirian 

posttes 

Kelompok kontrol 0.222 0.045 Normal 

Kelompok 

eksperimen 0.154 0.551 Normal 

 

Nilai signifikansi dinyatakan normal apabila >0,05. Berdasarkan uji 

normalitas terhadap Kemandirian pretest kelompok kontrol didapatkan 

signifikansi nilai Kolmogorov Smirnov sebesar 0,177 dengan nilai p = 

0.101. Pada pretest kelompok eksperimen memiliki signifikansi nilai 

Kolmogorov Smirnov sebesar 0,212 dengan nilai p = 0,037. Pada Self 

posttest kelompok kontrol memiliki signifikansi nilai Kolmogorov 

Smirnov sebesar 0,222 dengan nilai p = 0,045. Pada posttest 

kelompok eksperimen memiliki signifikansi nilai Kolmogorov Smirnov 

sebesar 0,154 dengan nilai p = 0,551. Hasil tersebut menunjukkan 
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bahwa sebaran data kemandirian memiliki distribusi normal, sehingga 

dapat dilakukan uji hipotesis menggunakan between subject t-tes. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk menentukan uji-T yang 

sesuai. kedua sampel homogen jika signifikansinya >0,05. Uji 

homogenitas dilakukan pada nilai pretest dan posttest dengan variasi 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dari data tersebut 

menunjukkan bahwa data bersifat homogen dengan nilai (F=4.697 ; 

p>0,05), artinya bahwa tidak ada varians antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol, sehingga dapat dilakukan uji hipotesis 

menggunakan between subject t-tes. 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan between subject t-

tes. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan diterima atau tidaknya hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah ada pengaruh pelatihan Self management terhadap 

kemandirian pada siswa kelas 5. 

 

Tabel 9. Uji Hipotesis 

 

kelompok N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

gain eksperimen 13 8.31 4.049 1.123 

kontrol 12 1.08 2.234 .645 
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Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa kelompok 

eksperimen (M=8, 31) memiliki perubahan yang lebih tinggi dibanding 

dengan kelompok kontrol (M=1,08). Maksudnya adalah ada 

peningkatan perubahan perilaku kemandirian pada kelompok 

eksperimen sebesar 8,31, sedangkan pada kelompok kontrol 

peningkatan perubahan perilaku kemandirian sebesar 1,08. Hasil 

mean pada kedua kelompok tersebut adalah selisih antara mean post-

test eksperimen dikurangi dengan mean pre-test eksperimen. 

Kriteria untuk pengujian hipotesis adalah H0 ditolak dan Ha 

diterima dengan melihat nilai T. Hasil pengujian hipotesis tersebut 

adalah sebagai berikut: 

Table 10. Hasil Uji-t Gain skor 
 

 Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances  

t-test for 
Equality 
of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

F Sig. T 
Sig. (2-
tailed) Lower Upper 

Gain Equal 
variances 
assumed 

4.697 .041 5.455 .000 4.485 9.964 

 

Berdasarkan dari hasil analisis terlihat bahwa ada perbedaan yang 

sangat signifikan pada taraf satu persen t=5,455 (p<0.01). Tingkat 

perbedaan interval sebesar 5,479. Berdasarkan hasil tersebut maka 

hopotesis penelitian dapat diterima. 



114 
 

 
 

Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis ada pengaruh 

pelatihan self management terhadap kemandirian pada siswa kelas 5, 

dapat diterima. 

 

B. PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh dari uji hipotesis dengan teknik analisis 

independent sampel t-test menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan pada selisih nilai kemandirian pretest dan post test antara 

kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hipotesis yang menunjukkan yaitu ada pengaruh pelatihan self 

management terhadap kemandirian pada siswa kelas 5. Perbedaan 

perubahan kemandirian yang signifikan ini terlihat pada taraf satu persen 

dengan nilai t=5,455 (p<0.01), dimana tingkat perubahan kemandirian 

pada kelompok eksperimen lebih tinggi 5,479 dibandingkan pada 

kelompok kontrol. Pemberian posttest sesaat setelah dilakukan training 

kemungkinan memberikan pengaruh pada tingginya tingkat perubahan 

kemandirian pada kelompok eksperimen. 

Steinberg (2010) menyampaikan bahwa seorang yang mandiri 

adalah yang mampu mengelola atau mengatur dirinya sendiri (self 

governing person). Kemampuan dalam mengelola diri sendiri ini ditandai 

oleh kemampuannya untuk bertindak tidak tergantung secara emosional 

terhadap orang lain terutama orangtua, untuk anak diusia menjelang 

remaja berarti ketrampilan hidup yang paling sederhana sudah bisa 
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dilakukan dengan baik tanpa bantuan dari orangtua. Anak diharapkan  

mampu mengambil keputusan yang sederhana secara mandiri dan 

mereka mampu bertindak konsekuen terhadap keputusan tersebut. Selain 

itu anak juga diharapkan memiliki kemampuan menggunakan seperangkat 

prinsip tentang benar dan salah serta penting dan tidak penting.  

Kemampuan anak untuk tidak tergantung secara emosional 

terhadap orang lain terutama orangtua disebut kemandirian emosional 

(emosional autonomy), kemampuan mengambil keputusan secara mandiri 

dan konsekuen terhadap keputusan tersebut disebut kemandirian 

behavioral (behavioral autonomy) serta kemampuan untuk memaknai 

seperangkat prinsip tentang benar dan salah serta penting dan tidak 

penting disebut kemandirian nilai (values autonomy). Untuk membentuk 

dan mengembangkan  perilaku kemandirian pada anak dibutuhkan 

pelatihan khusus yang terstruktur dan menyenangkan. Peneliti memilih 

pelatihan self management sebagai alat bantu tersebut, pelatihan self 

management merupakan suatu kegiatan terencana yang bertujuan 

memperbaiki dan mengembangkan perilaku, sikap dan ketrampilan yang 

terstruktur serta tepat sasaran (Woolfolk, 2004).  

Self management membantu anak mengenali dan memahami 

dirinya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga 

harapannya ketika diberikan pelatihan self management maka anak akan 

bisa merubah perilaku dari tidak mandiri menjadi mandiri serta mampu 

mengelola kemandiriannya dengan baik untuk bekal dikemudian hari.  
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Secara lebih jelas, pelatihan self management terdiri dari 7 langkah 

yang terbagi dalam dua tahapan dan empat sesi. Tahap pertama adalah 

dua sesi yang dilakukan selama dua hari didalam kelas. Pada sesi 

pertama membuat keputusan untuk melakukan self management berisi 

bagaimana mempersuasi anak untuk melihat kembali gambaran 

perilakunya sehari-hari sehingga akan muncul rasa tidak puas, kemudian 

membayangkan tentang perilaku yang seharusnya terjadi sehingga anak 

akan termotivasi untuk melakukan perubahan. Pada sesi ini anak mampu 

membuat keputusan tentang benar-salah, baik-buruk, dan boleh-tidak 

boleh. Anak mampu melihat dengan pola pikirnya bahwa perilakunya 

selama ini harus diperbaiki, dirubah atau bahkan memunculkan perilaku 

baru lainnya. Sesi ini juga mendorong anak untuk berpikir dan bertindak 

sesuai prinsip yang dianut.  

Sesi ketiga pada pelatihan self management berisi bagaimana 

mendefinisikan target perilaku, sehingga anak akan mengetahui perilaku 

kemandirian yang mana yang harus dirubah, diperbaiki bahkan dibentuk.  

Asrori dalam bukunya (2004) mengatakan perkembangan kemandirian 

dipengaruhi oleh proses belajar dan latihan yang terus menerus, sehingga 

pelatihan dapat meningkatkan kebiasaan, kedisiplinan dan kemandirian 

(Biswal&Prusty,2011). Pada sesi ini anak belajar bagaimana tidak 

terpengaruh kontrol pihak lain, jadi masing-masing anak memilih sendiri 

perilaku kemandirian yang akan dirubah, diperbaiki atau dimunculkan. 

Sesi terakhir yaitu setting goal mengajarkan anak untuk mengidentifikasi 
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seberapa besar target perilaku yang akan dicapai, pada sesi ini anak 

diminta merinci secara spesifik perilaku-perilaku kemandirian yang telah 

mereka lakukan dan belum dilakukan.  

Pada sesi yang terakhir ini anak mengerti akan kebutuhan masing-

masing, sehingga bisa digali kembali mengapa anak tidak mandiri? apa 

yang membuat tidak mandiri? dan apa alasannya. Setelah tercapai 

kesepakatan maka perilaku yang dikehendaki untuk dirubah dan dibentuk 

dapat dipublikasikan dan dilihat oleh orang lain, dalam ini guru wali kelas, 

orangtua dan teman sekelas. Hal ini dilakukan untuk menarik minat orang 

lain mengikutinya. Ketika situasi ini terbentuk maka akan membentuk 

hubungan emosional yang baik dengan teman sebaya dan orangtua. 

Tahap kedua dari pelatihan self management terdiri dari 4 langkah 

yang dilaksanakan selama 15 hari, langkah yang pertama adalah self 

monitoring, proses pada langkah ini adalah menggunakan lembar 

pengamatan yang diberikan kepada orangtua dan guru wali kelas, serta 

lembar monitor untuk dikerjakan masing-masing anak untuk mencatat 

setiap perilaku kemandirian yang dilakukan. Self monitoring menurut 

Cormier (dalam Zubaedah, 2015) adalah proses dimana subyek 

mengamati dan mencatat diri mereka, serta interaksi mereka dengan 

situasi lingkungan.  Pada sesi ini anak belajar untuk mengelola perasaan 

karena anak mulai merubah pola perilaku kemandiriannya baik di sekolah, 

dikelas dan dirumah yang berpengaruh terhadap hubungannya dengan 

teman, guru dan orangtua. Pada tahap ini setiap hari anak harus 
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melakukan perilaku kemandirian yang sudah ditargetkan dengan 

bertanggung jawab, perilaku kemandirian yang akan dimonitor telah 

terangkum kedalam cheklist harian  yang telah disesuaikan dengan tiga  

aspek kemandirian yang digunakan peneliti, yang akan dicentang oleh 

masing-masing anak.  

Pada tahapan ini anak membiasakan diri untuk tidak tergantung 

terhadap dukungan emosional dari pihak lain, terutama dari orangtua. 

Seperti yang disampaikan oleh Lie & Prasasti (2004) sejak usia dini anak 

seharusnya memiliki dorongan untuk mandiri, sehingga orangtua tidak 

boleh membatasi ataupun mengambil alih tanggung jawab dengan 

melakukan hal-hal yang sebenarnya anak-anak dapat melakukannya 

sendiri. Oleh karena itu pada tahapan ini anak membentuk pola 

kemandiriannya dengan mampu mengelola atau mengatur dirinya sendiri. 

Harapannya dari sesi ini anak mulai proaktif menceritakan setiap kesulitan 

atau keberhasilan yang dialami selama memperbaiki perilakunya dengan 

cara melakukan diskusi dengan trainer, yang akhirnya memunculkan 

insight pada tiap anak tentang apa yang seharusnya mereka lakukan 

kemudian untuk mencapai hasil yang maksimal didalam merubah perilaku 

kemandiriannya.  

Langkah ke dua adalah fungsional assesment, dimana bersamaan 

dengan monitoring diri, maka dilakukan pula penilaian yang bersifat 

fungsional, langkah ini dilakukan oleh trainer kepada masing-masing anak, 

untuk mengecek, menggali dan menganalisis kembali apakah sudah tepat 
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perilaku kemandirian yang ditargetkan dan disepakati. Sesi ini anak 

memberikan informasi terhadap perkembangan dan pembentukan 

perilaku kemandirian yang telah mereka lakukan selama 15 hari. Anak 

akan menyampaikan kesulitan  dan perkembangan yang sudah mereka 

capai setelah sesi pelatihan berakhir. Sesi ini mengajarkan anak untuk 

memiliki inisiatif, ide dan gagasan terhadap peristiwa yang mereka alami 

selama mengembangkan kemandirian tersebut. Anak mulai terbiasa tidak 

terpengaruh kontrol pihak lain, karena anak mulai mampu mengatur dan 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Langkah dalam fungsional 

assesment ini membantu peneliti apakah perlu melakukan perubahan 

perilaku dalam setting goal yang telah dibuat. Kemandirian anak terbentuk 

oleh beberapa faktor internal, antara lain yaitu kemampuan mereka 

mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri untuk mampu 

menyelesaikan masalah tepat waktu dan mendapatkan hasil yang terbaik, 

kemampuan ini didapat dari  pengalaman, pengamatan, pelatihan, 

pengulangan dan pengkajian terhadap perkembangan kondisi anak 

sebagai upaya meningkatkan kemandirian anak (Parker, 2005). Pada 

langkah fungsional assesment ini pula orangtua dan wali kelas juga 

memberikan penilaian terhadap perilaku mereka sehari-hari, hal tersebut 

tertuang dalam cheklist harian yang sama dengan yang dimiliki oleh anak. 

Kemudian setiap lima hari sekali dilakukan langkah evaluasi 

perubahan, trainer dan wali kelas kembali mengecek dan menganalisa 

apakah perilaku yang telah diharapkan dapat terbentuk. Apabila target 
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perilaku berubah dari yang diharapkan, maka trainer akan menentukan 

kembali apakah terdapat kesalahan dalam target perilaku yang ditentukan, 

sehingga bisa langsung ditentukan modifikasi dalam tahapan ini. Apabila 

perilaku dalam setting goal telah terbentuk, maka sebaiknya terus 

dipertahankan sehingga perilaku baru yang positif dapat ditambahkan 

dalam timeline anak. 

Langkah yang terakhir adalah reevaluasi/implementasi strategi, 

dimana saat target perilaku tercapai maka selanjutnya yang dilakukan 

adalah menjaga agar perilaku tersebut terus dilakukan dan berkembang 

sesuai harapan. Tahapan ini perlu dilakukan penguatan, pujian dan 

motivasi bagi anak karena telah melakukan perilaku kemandiriannya 

dengan baik dan berkesinambungan sehingga pada akhirnya akan 

menjadi pembiasaan. Hal ini persis seperti yang disampaikan Kennedy 

(2004) anak membutuhkan proses untuk menjadi mandiri dengan cara 

latihan dan pembiasaan. Pada langkah yang terakhir ini anak 

mendapatkan kembali rasa percaya dirinya,kemandirian nilai, kemandirian 

emosi dan kemandirian perilakunya semakin baik sehingga hal ini akan 

membantunya untuk terus melakukan perilaku mandiri yang positif secara 

terus menerus.  

Dari seluruh rangkaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan 

self management  terbukti dapat meningkatkan kemandirian.  Hal ini 

terbukti karena pelatihan self management dapat meningkatkan  kembali 

rasa percaya diri anak, kemandirian emosi, kemandirian perilaku dan 
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kemandirian nilai yang dimiliki semakin baik sehingga hal ini akan 

membantunya untuk terus melakukan perilaku mandiri yang positif secara 

terus menerus. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Firdaus Nur 

Dian (2012) meskipun dengan variable yang sedikit berbeda, namun 

dapat memperkuat penelitian ini. Dalam penelitiannya Firdaus (2012) 

melaporkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian 

anak. Anak dengan self management yang tinggi akan memiliki kontrol 

yang baik untuk mencapai kompetensi dan tanggung jawabnya di sekolah, 

yang akhirnya membentuk  dan meningkatkan kemandirian. 

Penelitian ini tidak luput dari adanya kendala dan keterbatasan. 

Meskipun peneliti telah menggunakan teori dan metodologi yang benar, 

akan tetapi ada beberapa keterbatasan yaitu peneliti tidak mengontrol 

aspek-aspek lain yang mempengaruhi kemandirian seperti aspek kognisi, 

afeksi dan psikomotor. Selain itu peneliti hanya melakukan follow up 

jangka pendek dan tidak melakukan follow up jangka panjang sehingga 

tidak dapat diketahui berapa lama pengaruh dari pelatihan self 

management terhadap kemandirian. 

Berdasarkan analisis lanjutan dengan teknik analisis kovarian 

(ANAKOVA), terdapat perbedaan posttest antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol yang signifikan, dengan mengendalikan skor pretest 

(F=37,721; p<0,01). Dengan demikian pelatihan self management terbukti 

mampu meningkatkan kemandirian dalam kelompok eksperimen. 

Sumbangan pelatihan self management dalam peningkatan kemandirian 
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berdasarkan nilai partial eka squared adalah 24,5 persen, sedangkan 

sisanya 75,5 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




