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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Karakter Kemandirian 

Secara Etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin yaitu 

Character yang berarti watak, tabiat, budi pekerti, akhlak dan sifat kejiwaan 

manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) karakter merupakan 

sifat kejiwaan, akhlak dan budi pekerti yang membedakan manusia satu 

dengan manusia lainnya. Hariyanto (2013) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud dengan karakter ialah nilai dasar yang membangun pribadi 

seseorang, terbentuk baik karena pengaruh dari hereditas dan lingkungan, 

yang membedakannya dengan orang lain, dan dapat diwujudkan dalam 

perilaku sehari-hari. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakter ialah sifat khas dari diri manusia yang membedakannya dengan 

manusia lainnya yang dipegaruhi oleh hereditas dan lingkungannya serta 

dapat terwujud dalam sikap dan perilaku manusia tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Untuk membentuk karakter manusia yang seutuhnya sesuai dengan 

pancasila maka dalam bidang pendidikan sejak tahun 2010 menggalakkan 

pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan baik pendidikan formal, 

nonformal maupun informal. Pendidikan karakter tidak hanya berkaitan 

dengan masalah benar-salah saja melainkan lebih dari hal itu pendidikan 

karakter mengajarkan bagaimana menanamkan hal-hal baik bagi kehidupan 

siswa sehingga siswa memiliki kesadaran, pemahaman, kepedulian serta 
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komitmen untuk menerapkan kebaikan sehari-hari (Ramdhani, 2014). 

Menurut Fitri (2012) dalam satuan pendidikan formal dan nonformal terdapat 

18 karakter yang harus dimiliki oleh siswa yaitu Religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, 

dan tanggung jawab.  

Di bangku sekolah, siswa dituntut untuk menjadi pribadi yang mandiri 

dari segala aspek mulai dari emosi, sosial dan belajar. Mandiri mempunyai 

makna siswa mampu memenuhi kebutuhannya dengan upayanya sendiri 

tanpa tergantunng kepada orang lain (Hariyanto, 2013). Kemandirian adalah 

suatu sikap individu yang diperoleh secara komulatif selama 

perkembangannya, dimana individu akan terus belajar untuk berfikir dan 

bertindak sendiri dalam menghadapi berbagai situasi di lingkungannya 

(Hartini, 2015). Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa karakter 

kemandirian adalah sifat khas yang ada dalam diri manusia yang digunakan 

mewujudkan keinginannya dan menuntaskan tugas-tugas perkembangannya 

sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. 

Menurut Numri (2015) Mendidik kemandirian anak sejak kecil 

sangatlah penting, karena kemandirian akan mendukung anak dalam belajar 

memahami pilihan perilaku beserta resiko yang harus dipertanggung 

jawabkannya. Kemandirian sendiri dapat berkembang dengan baik apabila 

siswa mendapat kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang 

dilakukannya secara terus-menerus dan dilakukan sejak dini, latihan yang 
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dimaksud adalah pemberian tugas-tugas yang sesuai dengan perkembangan 

anak (Hartini, 2015). Menurut Fitri (2012) keberhasilan pendidikan karakter 

kemandirian dapat dilihat melalui 2 indikator, yaitu : 

a. Melatih siswa agar dapat bekerja secara mandiri 

b. Membangun kemandirian siswa melalui tugas individu 

Dua indikator ini dijadikan tolak ukur seorang guru untuk meningkatkan 

karakter kemandirian pada siswanya. Apabila siswa dapat mencapai indikator 

tersebut maka siswa dikatakan memiliki karater kemandirian. 

2. Layanan Bimbingan Kelompok 

a. Pengertian layanan bimbingan kelompok 

Bimbingan dan konseling adalah layanan bantuan atau 

pertolongan yang diberikan oleh seorang pembimbing (guru kelas) 

kepada siswa melalui tatap muka dan adanya hubungan timbal balik 

antara keduanya, sehingga siswa mampu atau cakap melihat dan 

menemukan masalahnya dan mampu memecahkan masalahnya senditi 

(Tohirin, 2011). Menurut (Nusantoro, et al. 2014). Bimbingan dan 

konseling sekolah dasar adalah layanan bantuan yang diberikan konselor 

kepada siswa sekolah dasar, agar siswa tersebut dapat mengembangkan 

kemampuannya secara maksimal dan menuntaskan tugas-tugas 

perkembangannya. Menurut (Nurihsan, 2006) ada 7 layanan bimbingan 

dan konseling di Sekolah Dasar, yaitu : Layanan Orientasi, Layanan 

informasi, Layanan penempatan dan penyaluran, Layanan pembelajaran, 

Layanan konseling perorangan, Layanan bimbingan kelompok dan 

Layanan konseling kelompok. 
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Layanan bimbingan kelompok ialah layanan yang membantu 

siswa dalam mengembangkan kepribadian, kemampuan berhubungan 

sosial, kegiatan belajar, karir dan pengambilan keputusan serta kegiatan 

lainnya melalui dinamika kelompok (Departemen pendidikan 

nasional,2004). Menurut Kusmawati (2008) layanan bimbingan 

kelompok yaitu layananan bimbingan dan konseling yang memberi 

kesempatan sejumlah siswa mendapat bantuan melalui dinamika 

kelompok dengan memperoleh bahan dari narasumber atau membahas 

pokok permasalahan bersama-sama dengan tujuan dengan tujuan 

menunjang pehaman dan kehidupan sehari-hari serta tugas 

perkembangannya untuk bahan pertimbangan, pengambilan keputusan 

dan tindakan tertentu terkait dengan masalah yang dihadapinya. Dari 

pengertian diatas dapat  disimpulkan bahwa layanan bimbingan 

kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang 

diberikan kepada siswa untuk membantu siswa dalam menyelesaikan 

tugas perkembangannya melalui dinamika kelompok. 

b. Tujuan dan Fungsi Layanan Bimbingan Kelompok 

Menurut Tohirin (2011) tujuan layanan bimbingan dan kelompok, 

yaitu : 

1) Siswa secara bersama-sama mendapat bahan dari narasumber (guru 

kelas), untuk dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. 

2) Siswa secara bersama-sama dapat mengemukakan pendapat tentang 

suatu hal dan membicarakan topik-topik penting. 
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3) Mengembangkan nilai-nilai dan langkah-langkah bersama untuk 

menangani permasalahan  kelompok 

4) Melatih siswa berkomunikasi dengan siswa lain  

5) Siswa memahami berbagai kondisi dan situasi di lingkungan 

6) Siswa dapat mengembangkan sikap dan tindakan secara nyata untuk 

mencapai hal-hal yang diinginkan. 

 Fungsi utama dari layanan bimbingan kelompok ialah fungsi 

pemahaman dan pengembangan (Tohirin, 2011), yang dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Fungsi pemahaman dimaksudkan agar siswa memahami kelebihan 

dan kekurangan yang ada pada dirinya. 

2) Fungsi pengembangan dimaksudkan agar siswa dapat menumbuh 

kembangkan hal-hal positif atau potensi yang ada pada diri siswa. 

c. Materi pendidikan karakter pada layanan bimbingan kelompok 

Menurut Sukitman (2014) materi pendidikan karakter dalam 

layanan bimbingan kelompok dibagi menjadi 4 topik, yaitu : 

1) Topik tentang kemampuan dan kondisi pribadi siswa, seperti : Norma 

agama dan sosial budaya, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran, 

nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai kesehatan, 

dan rasa tanggung jawab. 

2) Topik tentang kemampuan dan kondisi sosial siswa, seperti : Nilai-

nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai gotong-royong, 

nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai empatik, dan nilai-nilai kepedulian. 
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3) Topik tentang kemampuan dan kondisi belajar siswa, seperti : nilai-

nilai kedisiplinan, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kemandirian, nilai-

nilai kreativitas, rasa tanggung jawab belajar, kerja keras dalam 

belajar, dan nilai-nilai masa depan atau membangun harapan. 

4) Topik tentang kemampuan dan kondisi karir siswa, seperti : Nilai-nilai 

pemahaman diri, nilai-nilai pemahaman karir atau dunia kerja, 

pentingnya perencanaan karir, nilai-nilai kemandirian dalam memilih 

karir, nilai-nilai kerja keras dalam mengikuti pendidikan karir, 

motivasi kerja, etos kerja  dan nilai-nilai kedisiplinan kerja. 

Dari berbagai topik diatas peneliti mengambil topik tentang kemampuan 

dan kondisi pribadi siswa khususnya materi nilai-nilai kemandirian 

siswa.  

d. Teknik layanan bimbingan kelompok 

Menurut Tohirin (2011) Teknik dalam layanan bimbingan 

kelompok ada 2, yaitu : 

1) Teknik umum, secara garis besar teknik umum ini meliputi : 

a) Komunikasi multi arah secara efektif dan terbuka 

b) Memberi rangsangan siswa agar siswa berinisiatif dalam 

pembahasan masalah 

c) Memberikan dorongan agar siswa mampu memantapkan respon 

dan aktivitas anggota kelompok 

d) Penjelasan, pendalaman dan pemberian contoh lebih 

memantapkan analisis, argumen dan bahasan 

e) Membentuk tingkah laku baru siswa yang dikehendaki  
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2) Teknik permainan, dalam hal ini teknik permainan dapat dijadikan 

selingan atau sebagai wahana dalam memberikan materi. Permainan 

yang dapat digunakan sebagai teknik yang efektif harus memenuhi 

ciri-ciri sebagai berikut :  

a) Sederhana 

b) Menggembirakan 

c) Menimbulkan suasana rileks dan tidak melelahkan 

d) Meningkatkan keakraban 

e) Diikuti oleh semua anggota kelompok 

e. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Kelompok 

Menurut Tohirin (2011) pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok dibagi menjadi 6 tahap, antara lain : 

1) Perencanaan, yang mencakup : 

a) Mengidentifikasi topik yang akan dibahas 

b) Membentuk kelompok 

c) Menyusun jadwal kegiatan 

d) Menetapkan prosedur layanan 

e) Menetapkan fasilitas layanan 

f) Menyiapkan kelengkapan administrasi 

2) Pelaksanaan, yang mencakup : 

a) Mengomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok 

b) Mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok 

c) Menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok melalui tahap 

pembentukan, peralihan, kegiatan dan pengakhiran 
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3) Evaluasi, yang mencakup : 

a) Menetapkan materi evaluasi 

b) Menetapkan standar dan prosedur evaluasi  

c) Menyusun instrumen evaluasi 

d) Mengoptimalisasi instrumen evaluasi 

e) Mengolah hasil aplikasi instrumen 

4) Analisis hasil evaluasi, yang mencakup : 

a) Menetapkan norma atau standar analisis 

b) Melakukan analisis 

c) Menafsirkan hasil analisis 

5) Tindak lanjut, yang mencakup : 

a) Menetapkan jenis dana arah tindak lanjut 

b) Mengomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak yang 

terkait 

c) Melaksanakan rencana tindak lanjut 

6) Pelaporan, yang mencakup : 

a) Menyusun laporan 

b) Menyampaikan laporan kepada kepala sekolah atau madrasah dan 

pihak-pihak lain yang terkait 

c) Mendokumentasikan laporan layanan 
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3. Teknik Storytelling 

a.   Pengertian Teknik Storytelling 

Dalam konteks pembelajaran, teknik mengajar adalah penjabaran 

dari metode pembelajaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknik ialah 

salah satu cara yang digunakan guru untuk mengimplementasikan metode 

pembelajaran atau dapat dikatakan juga bahwa teknik ialah cara penerapan 

metode agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien 

(Suyadi, 2013). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan teknik adalah 

cara seorang guru dalam mengimplementasikan metode secara spesifik, 

teknik ini bisa berganti-ganti sesuai dengan kondisi kelas. 

Storytelling ialah menyampaikan cerita menggunakan bahasa 

yang diolah sedemikian rupa (Umama, 2016). Menurut Alimin (2016) 

Storytelling ialah menyampaikan peristiwa dalam kata-kata, objek dan 

bunyi dengan perbaikan atau perhiasan. Storytelling adalah pemindahan 

atau penyampaian cerita kepada penyimak atau pendengar (Majid, 2013). 

Dapat disimpulkan bahwa Teknik Storytelling adalah teknik 

menyampaikan peristiwa atau cerita dalam bentuk kata-kata, suara dan 

atau gambar dengan diselingi improvisasi-improvisasi tertentu. 

Storytelling ini dapat memberikan potret yang jelas dan menarik melalui 

intonasi, gerakan dan emosi pencerita.  

Unsur utama dalam storytelling ialah cerita yang akan 

disampaikan kepada siswa. Cerita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008) adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu 

hal, kejadian, peristiwa. Di dalam cerita terdapat ide, tujuan, imajinasi, 
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bahasa dan gaya bahasa, unsur-unsur ini dapat berpengaruh dalam 

pembentukan karakter anak. Selain unsur diatas dalam cerita ada hal-hal 

pokok yang harus diperhatikan yaitu, karangan, pengarang, penceritaan, 

pencerita atau pendongeng dan penyimak. Mengarang sebuah cerita 

menurut Majid (2013) mencakup 3 tahapan pokok, yaitu : 

1) Ide yang terkandung dalam cerita, sisi kejiwaan, kesesuaian dengan 

pembaca atau pendengar. Hal ini terdapat dalam cerita panjang 

ataupun pendek 

2) Susunan ide yang teratur 

3) Bahasa dan gaya bahasa yang dibentuk oleh ide 

b. Langkah-langkah dasar Storytelling 

Menurut (Majid, 2013) Langkah-langkah dasar storytelling bagi 

pencerita adalah sebagai berikut : 

1) Pemilihan cerita: seorang guru dituntut untuk menguasai berbagai 

jenis dongeng  (humor, binatang, misteri, dll) dengan latihan secara 

terus-menerus. Dalam memilih cerita guru harus dapat memilih cerita 

yang sesuai dengan kondisi jiwanya saat bercerita, antara yang 

menyedihkan atau menyenangkan. Selain itu, guru harus 

memperhatikan situasi dan kondisi siswa. Penyampaian cerita yang 

lucu dan sedih, guru harus bercerita dengan menggunakan cara yang 

tepat agar murid tidak salah mengapresiasikan. 

2) Persiapan sebelum masuk kelas: sebelum masuk kelas guru harus 

memikirkan, merancang gambaran alur cerita secara jelas dan 

menyiapkan kalimat-kalimat yang akan disampaikan sehingga guru 
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dapat menyampaikan cerita dengan mudah dan menggambarkan cerita 

dengan jelas 

3) Perhatikan posisi duduk siswa: ketika penceritaan berlangsung para 

siswa hendaknya diposisikan secara khusus, tidak seperti waktu 

mereka belajar menulis dan membaca. Posisi duduk siswa yang baik 

bagi para siswa dalam mendengar cerita adalah berkumpul 

mengelilingi guru dengan posisi setengah lingkaran atau mendekati 

setengah lingkaran. 

c. Implementasi Storytelling  

Menurut (Majid, 2013) terdapat 9 metode dalam Storytelling, 

yaitu : 

1) Tempat bercerita: bercerita tidak harus selalu dilakukan di dalam 

kelas, tetapi boleh juga di luar kelas yang dianggap baik oleh guru 

agar para siswa bisa duduk dan mendengarkan cerita. Lebih baik jika 

guru mengajar para siswa, atau bercerita kepada mereka di udara 

bebas, dari pada membatasi mereka diruang kelas. 

2) Posisi duduk: sebelum memulai bercerita sebaiknya guru 

memposisikan siswa dengan posisi yang baik untuk mendengarkan 

cerita. Kemudian guru duduk ditempat yang sesuai dan memulai 

cerita. Sebaiknya guru tidak langsung duduk pada awal bercerita tetapi 

memulainya dengan berdiri. Lalu berjalan ke tempat duduk siswa dan 

duduk sedikit setelah bercerita. Selama bercerita guru hendaknya tidak 

duduk terus, tetapi juga berdiri, bergerak dan mengubah posisi 

gerakan sesuai dengan jalannya cerita 
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3) Bahasa cerita: bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan 

mudah, memiliki gaya bahasa yang sesuai bagi guru. Bahasa yang 

digunakan hendaknya menggunakan gaya bahasa yang lebih tinggi 

dari gaya bahasa siswa sehari-hari tetapi lebih ringan dibandingkan 

gaya bahasa cerita dalam buku.  

4) Intonasi guru: cerita itu mencakup pengantar, rangkaian peristiwa, 

konflik yang muncul dalam cerita dan klimaks. Pada permulaan cerita 

guru hendaknya memulainya dengan suara tenang, kemudian 

mengeraskannya sedikit demi sedikit. Perubahan naik turunnya cerita 

harus sesuai dengan peristiwa dalam cerita. Guru menyampaikannya 

puncak konflik cerita dengan cara suara ditekan dan meyakinkan 

dengan maksud menarik perhatian para siswa. Dalam penyampaian 

klimaks cerita guru harus menjiwai setiap ungkapan dan intonasi suara 

sampai akhir cerita karena perhatian siswa akan bertambah ketika 

konflik mulai berkembang. 

5) Pemunculan tokoh-tokoh: ketika mempersiapkan cerita, seorang guru 

harus mempelajari terlebih dahulu tokoh-tokohnya, agar dapat 

memunculkan tokoh secara hidup di depan para siswa. Contoh : guru 

dapat memegang pulpen atau potongan kayu dan meletakkan di 

mulutnya lalu bergaya meniup seruing. Guru harus dapat 

menggambarkan setiap tokoh dengan gambaran yang sesungguhnya 

dan memperlihatkan krakter dalam cerita. Jangan sampai 

menggambarkan seorang raja seperti pelayan.  
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6) Penampakan emosi: guru haru menampakkan keadaan jiwa atau emosi 

para tokohnya dengan memberi gambaran pada pendengar bahwa 

seolah-olah hal itu adalah emosi si guru sendiri.  Contohnya untuk 

ungkapan sedih guru menyampikaan dengan ekspresi penuh kasihan 

dan rasa sakit. 

7) Peniruan suara: guru menirukan suara-suara binatang dan benda 

tertentu seperti, suara singa, kucing, anjing, gemercik air, gelegar petir 

dan arus sungai yang deras. Peniruan itu menciptakan penjiwaan 

dalam memberi cerita dan memberi kesan yang lebih dalam di hati 

para siswa 

8) Penguasaan terhadap siswa yang tidak serius: untuk mengkondisikan 

siswa yang merasa bosan, guru dapat menghampiri siswa dan menarik 

tangannya dan mendudukkan  kembali siswa di tempat duduknya atau 

membiarkan siswa berdiri di samping guru, bisa juga menyebut nama 

siswa (tanpa harus memotong cerita) 

9) Menghindari ucapan spontan:  ungkapan spontan dalam menceritakan 

suatu peristiwa adalah kebiasaan tidak baik karena bisa memutuskan 

rangkaian peristiwa dalam cerita.   

 

4. Karakteristik Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar 

Masa usia Sekolah Dasar terbagi menjadi dua yaitu kelas rendah dan 

kelas tinggi. Kelas 1 Sekolah Dasar termasuk dalam kelas rendah. Ciri-ciri 

siswa pada kelas rendah menurut Mahmud (2010), yaitu : 

1) Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dan prestasi 
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2) Sikap tunduk pada peraturan-peraturan permainan tradisional 

3) Adanya kecenderungan memuji diri sendiri 

4) Membandingkan dirinya dengan anak yang lain 

5) Apabila tidak dapat menyelesaikan suatu soal, anak menganggap bahwa 

soal itu tidak penting 

6) Pada masa ini (terutama usia 6-8 tahun) anak menghendaki nilai angka 

rapor yang baik, tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas 

diberi nilai baik atau tidak. 

Menurut Supriadi (2010) anak usia Sekolah Dasar ini memiliki 

karakteristik senang bermain, bergerak, bekerja dalam satu kelompok dan 

senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Piaget (dalam 

Djaali, 2014) menyatakan bahwa anak pada usia 2-7 tahun termasuk dalam 

tahap berfikir pra-operasional. Pada tahap ini, anak usia 7 tahun (usia siswa 

kelas 1 SD) memiliki karakteristik mulai dapat berfikir pralogis atupun 

semilogis, konflik yang terjadi antara persepsi dan pemikiran dipecahkan di 

dalam persepsi, persaan moral dan pemikiran akan nampak, anak mulai 

berfikir tentang aturan dan hukum. Sehingga guru harus menetapkan strategi 

yang tepat untuk siswanya agar siswa dapat berkembang secara maksimal dan 

dapat menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. 

Anak pada usia kelas 1 Sekolah Dasar rata-rata sudah menguasai 

ketrampilan dasar membaca, menulis dan berhitung. Tema sentral dalam 

periode ini adalah prestasi dan pengendalian diri siswa. Adapun tugas 

perkembangan siswa Sekolah Dasar menurut Sugandhi (2011) adalah sebagai 

berikut : 
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1) Belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan 

2) Belajar membentuk sikap yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai 

makhluk biologis 

3) Belajar bergaul dengan teman sebaya  

4) Belajar memainkan peranan sesuai dengan jenis kelaminnya 

5) Belajar keterampilan dasar membaca, menulis dan menghitung 

6) Belajar mengembangkan konsep sehari-hari 

7) Mengembangkan kata hati 

8) Belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi (bersikap mandiri) 

9) Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok sosial 

Kelas 1 berada pada rentang usia 6-7 tahun sehingga tugas 

perkembangan yang harus dituntaskannya adalah dapat bermain atau bergaul 

dengan teman sebayanya, mulai belajar berpisah dari orang tuanya, mengenal 

dan mengikuti aturan dan tata tertib, melakukan tugas atau pekerjaannya 

sendiri (seperti mengerjakan PR, menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang 

membutuhkan tenaga fisik seperti membersihkan kelas), serta berani 

mengungkapkan ide/gagasan dan mengajukan pertanyaan. 
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti termuat 

dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 Kajian Penelitian yang Relevan 

No 
Pengarang dan 

judul 
Persamaan Perbedaan 

1 Dimyati., DKK 

(2015) “Pengaruh 

Teknik Storytelling 

dalam Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

Terhadap 

Peningkatan 

Emotional Literacy 

Siswa Kelas III 

SDN Jatinegara 

Kaum 14 Pagi” 

Penggunaan layanan 

bimbingan 

kelompok dengan 

teknik storytelling 

untuk meningkatkan 

karakter siswa 

1. Karakter yang 

ditingkatkan dalam 

penelitian Dimyati, 

DKK adalah karakter 

emotional litercy 

kelas 3 SD, sedangkan 

peneliti meningkatkan 

karakter kemandirian 

siswa kelas 1 SD 

2. Jenis penelitian 

Dimyati, DKK adalah 

eksperiment 

sedangkan peneliti 

menggunak PTK 

(penelitian tindakan 

kelas 

2 Elfira (2013)  

”Peningkatan 

Kemandirian 

Belajar Siswa 

Melalui Layanan 

Bimbingan 

Kelompok” 

Penggunaan layanan 

bimbingan 

kelompok untuk 

meningkatkan 

kemandirian siswa 

1. Karakter yang 

ditingkatkan oleh 

penilian Elfira ialah 

karakter kemandirian 

belajar, sedangkan 

peneliti meningkatkan 

karakter kemandirian 

siswa secara umum, 

baik dalam emosi, 

sosial maupun belajar. 

2. Penelitian elfira 

menggunakan teknik 

pemberian tugas, 

sedangkan peneliti 

menggunakan teknik 

storytelling  

3. Jenis penelitian Elfira 

ialah eksperimen, 

sedangkan peneliti 

menggunakan 

penelitian tindakan 

kelas (PTK) 
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No 
Pengarang dan 

judul 
Persamaan Perbedaan 

3 Roshita, Ita. 

(2014). 

“Meningkatkan 

Kedisiplinan Siswa 

Melalui Layanan 

Bimbingan 

Kelompok dengan 

Teknik Modeling” 

Penelitian ini dan 

Penelitian yang 

dilakukan peneliti 

sama-sama 

melakukan layanan 

bimbingan 

kelompok dan jenis 

penelitian yang 

digunakan adalah 

PTK (penelitian 

tindakan kelas) 

1. Karakter yang 

ditingkatkan dalam 

penelitian Ita adalah 

kedisiplinan 

sedangkan peneliti 

meningkatkan 

kemandirian siswa 

2. Teknik yang 

digunakan adalah 

teknik modeling 

sedangkan peneliti 

menggunakan teknik 

storytelling. 

 

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

peneliti yang terkait layanan bimbingan kelompok dengan teknik storytelling 

dapat digunakan untuk meningkatkan kemandirian siswa kelas 1 Sekolah 

Dasar. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Pendidikan Karakter (Kemendikbud tahun 2010) 

Karakter Kemandirian  siswa kelas 1 SD 

Kondisi ideal : 

1. Siswa memiliki karakter 

kemandirian belajar, sosial 

dan emosi 

2. Guru menanamkan nilai 

karakter kemandirian dalam 

diri siswanya dalam 

pembelajaran maupun diluar 

pembelajaran 

3. Guru sebagai pengampu BK 

yang memahami setiap 

karakter siswanya 

Fakta dilapangan : 

1. Siswa kurang memiliki 

karakter kemandirian 

misalnya masih minta 

ditunggui oleh orang tua, 

minta bantuan ke kamar 

mandi, melihat pekerjaan 

temannya 

2. Siswa kurang memahami 

makna karakter kemandiria 

3. Guru sudah mengupayakan 

menanamkan kemandirian 

dalam siswa melalui 

pembelajaran tapi belum 

maksimal 

Melalui layanan bimbingan kelompok Menggunakan teknik storytelling 

Peningkatan karakter kemandirian siswa melalui layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik storytelling pada siswa kelas I di SDN 

Sidomukti III 


