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PENGEMBANGAN KONSELING ANALISIS TRANSAKSIONAL BERBASIS KARAKTER  

DI SD NEGERI BEDORO 3 KECAMATAN SAMBUNGMACAN KABUPATEN SRAGEN  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

  Pelaksanaan pendidikan di lapangan banyak mengalami kendala termasuk  

menurunnya nilai- nilai karakter siswa. Kerusakan karakter siswa banyak 

dipengaruhi oleh karena pengaruh lingkungan rumah tangga maupun lingkungan 

sekitar dan juga pengaruh elektronik. Situasi global membuat kehidupan semakin 

kompetitif dan membuka peluang bagi manusia untuk mencapai status dan tingkat 

kehidupan yang lebih baik. Dampak positif dari kondisi global telah mendorong 

manusia terus berpikir, dan meningkatkan kemampuan.  

Adapun dampak negative dari globalisasi masyarakat semakin meningkat 

karena banyaknya konflik, stress, kecemasan dan frustasi. Dalam  kehidupan 

banyak pelanggaran disiplin, korupsi, kolusi, makin merajalela dan banyaknya 

tawuran masa  dan adanya ambisi kelompok yang dapat menimbulkan konflik fisik 

antar kelompok maupun antar golongan. Untuk menyelesaikan masalah dengan 

jalan pintas yang bersifat sementara dan adikfif seperti penggunaan obat-obat 

terlarang seperti mabuk-mabukan maupun narkoba. 
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 Tugas lembaga pendidikan untuk menangkal dan mengatasi masalah 

tersebut perlu dipersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang bermutu. 

Manusia Indonesia yang bermutu adalah manusia yang sehat jasmani dan rohani, 

bermoral menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara professional, serta 

dinamis dan kreatif. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional.  

 Pendukung utama bagi tercapainya sasaran pembangunan manusia 

Indonesia yang bermutu adalah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang 

bermutu tidak cukup dilakukan hanya trnsformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, 

tetapi juga harus oleh peningkatan profesionalisasi dan sistim manajemen tenaga 

kependidikan serta pengembangan kemampuan peserta didik  untuk menolong diri 

sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan demi pencapaian cita-citanya. 

Kemampuan seperti ini tidak hanya menyangkut aspek akademis, tetapi 

juga menyangkut aspek perkembangan pribadi, sosial, kematangan intelektual dan 

sistim nilai. Oleh karena pendidikan yang bermutu merupakan pendidikan yang 

seimbang, tidak hanya mampu menghantarkan peserta didik pada pencapaian 

standar kemampuan akademis, tetapi juga mampu membuat perkembangan diri 

yang sehat dan produktif. Para peserta didik adalah orang-orang yang sedang 

mengalami proses perkembangan yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan 

tugas-tugas perkembangan yang  harus dipenuhinya. Pencapaian standar 

kemampuan akademis dan tugas-tugas peserta didik, memerlukan kerja sama yang 

harmonis antara para pengelola dan manajemen pendidikan, pengajaran dan 
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bimbingan sebab ketiganya merupakan bidang-bidang utama dalam pencapaian 

tujuan pendidikan. 

 Pendidikan merupakan asset yang tak ternilai bagi individu dan 

masyararakat. Pendidikan tidak pernah dapat secara gamblang hanya dengan 

mencatat banyaknya jumlah siswa, personil yang terlibat, harga bangunan dan 

fasilitas yang dimiliki. Pendidikan memang menyangkut hal itu semua, namun lebih 

dari itu semuanya. Pendidikan merupakan proses yang esensial untuk mencapai 

tujuan dan cita-cita pribadi individu. Secara filosofis dan historis pendidikan 

menggambarkan suatu proses yang melibatkan berbagai faktor dalam upaya 

mencapai kehidupan yang bermakna, baik bagi individu sendiri maupun pada 

masyarakat pada umumnya. 

 Para peserta didik memandang sekolah sebagai lembaga yang dapat 

mewujudkan cita-cita mereka. Sementara orang tua menaruh harapan kepada 

sekolah untuk mendidik anak agar orang yang pintar, terampil berakhlak mulia. Apa 

yang diharapkan dari pendidikan untuk perkembangan peserta didik, setiap negara 

atau bangsa memiliki orientasi dan tujuan yang relative berbeda. Bagi kita Bangsa 

Indonesia, kontribusi pendidikan yang diharapkan bagi perkembangan para peserta 

didik termaktub dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang 

berbunyi sebagai berikut. 

   “Pendidikan nasional berfungsi mengebangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta  peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
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peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri, 
dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

              
Fungsi dan tujuan pendidikan tersebut menunjukkan karakter pribadi 

peserta didik yang diharapkan terbentuk melalui pendidikan. Pendidikan yang 

bermutu tidak cukup hanya transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi  tetapi 

juga harus didukung oleh peningkatan profesionalisasi dan sistim manajemen 

tenaga kependidikan serta pengembangan kemampuan peserta didik untuk 

menolong diri sendiri dalam melatih dan mengambil keputusan demi pencapaian 

cita- citanya. 

Fungsi pendidikan  

Pendidikan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. 

1. Fungsi pengembangan 

           Pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi atau 

keunikan individu, baik yang terkait dengan aspek intelektual, emosional, 

sosial, maupun moral spiritual. Melalui pendidikan, individu memiliki peluang 

mengembangkan dirinya secara optimal. 

2. Fungsi Penyesuaian 

             Keragaman kemampuan, minat, dan tujuan peserta didik tercermin 

dalam perilaku atau kematangan individu. Pendidikan harus dapat 

memfasilitasi perkembangan karakteristik individu yang beragam tersebut. Ada 

lima upaya yang dapat untuk memfasilitasi keragaman tersebut, diantaranya : 
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(1) Menerapkan metode pembelajaran yang variatif. (2) Menyelenggarakan 

berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat peserta didik.      

(3) Menyelenggarakan kelompok-kelompok belajar sesuai dengan keunikan 

kemampuan masing-masing peserta didik. (4) Menyelenggarakan program 

pengayaan dan remedial teaching. (5) Menyediakan sarana dan prasarana yang 

memadai untuk memfasilitasi semua upaya tersebut. 

3. Fungsi Integratif 

    Fungsi pokok pendidikan lainnya adalah mengintegrasikan nilai-nilai 

soaial budaya ke dalam kehidupan para peserta didik, seperti menyangkut tata 

krama, solidaritas, toleransi, kooperatif, kolaborasi, dan empati sehingga 

mereka dapat belajar hidup bermasyarakat secara harmonis. ( Syamsu Yusuf & 

Juntika Nurihsan, 2010:4). 

    Posisi bimbingan dalam pendidikan Pendidikan yang bermutu adalah 

yang mengintegrasikan tiga kegiatan bidang utamanya secara sinergi, yaitu 

bidang administrative dan kepemimpinan, bidang instruksional dan kurikuler, 

dan bidang pembinaan siswa ( bimbingan dan konseling ). Pendidikan yang 

hanya melaksanakan bidang administratif dan pengajaran bidang bimbingan 

mungkin hanya  akan menghasilkan individu yang pintar dan terampil  dalam 

aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan atau kematangan dalam 

aspek psikososiospiritual.  
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 Penulis memilih judul seperti di atas untuk mengantisipasi agar siswa 

mempunyai karakter yang dikehendaki dengan menggunakan pendekatan 

konseling analisis transaksional. Pendidikan saat ini hanya mengandalkan otak 

dan kurang memperhatikan aspek karakter sehingga menghasilkan output 

yang belum memuaskan seperti banyaknya kenakalan remaja, korupsi, 

tawuran antar sekolah  dan kejahatan- kejahatan lainnya. Semoga pendidikan 

di Indonesia dapat memadukan  unsur  intelektual, emosional, spiritual secara 

komprehensip yang pada akhirnya akan membentuk suatu pondasi masyarakat 

yang kokoh dalam rangka menghadapi tantangan zaman.   

Hasil pendidikan secara  utuh  atau totalitas yaitu sehat jasmani dan 

rohani  yang diilhami oleh ajaran Agama Islam  atau nilai-nilai Islam atau Al 

quran. Bukan pendidikan yang di awali dengan dikotomi seperti pada 

pemikiran  barat  yang di kenal aliran sekulerisme yang memisahkan antara 

unsur spiritual, ilmu pengetahuan dengan ketuhanan, dan memisahkan antara 

fikir dan dzikir. Peneliti setuju dengan ide ini apabila kerohanian rapuh maka 

sosial, budaya dan ekonomi pun rapuh. Ini  titik pangkal yang baik, karena 

mengintegrasikan  secara komprehensip seluruh  aspek kehidupan. Pendek 

kata sebuah totalitas yang mencakup yaitu intelektual dan karakter yang 

bersumber dari ajaran agama atau ketuhanan. 
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B. Fokus 

 Mengacu pada latar belakang masalah di atas fokus penelitian ini, 

“Pelaksanaan konseling analisis transaksional efektif untuk membentuk siswa 

berkarakter di SD Negeri Bedoro 3 Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten 

Sragen?”. Fokus tersebut dijabarkan menjadi empat subfokus.  

1. Apakah konseling analisis transaksional efektif untuk membentuk siswa yang 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa?. 

2. Apakah konseling analisis transaksional efektif untuk membuat siswa jujur?. 

3. Apakah konseling analisis transaksional efektif untuk membuat siswa disiplin?. 

4. Apakah konseling analisis transaksional efektif untuk membuat siswa 

bertanggung jawab?. 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada empat tujuan yang ingin dicapai : 

1. Membentuk siswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menjalankan 

perintahNya dan menjauhi  laranganNya. 

2. Membuat siswa yang jujur di sekolah, di rumah dan di semua tempat. 

3. Membuat siswa disiplin di sekolah, di rumah dan di semua tempat. 

4. Membuat siswa bertanggung jawab terhadap tugasnya di rumah,  di sekolah 

dan di semua tempat. 
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D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik praktis maupun teoritis. 

1.    Manfaat Teoritis 

Untuk mengetahui keefektifan konseling analisis transaksional untuk 

membentuk karakter siswa dengan sistim kontrak. 

2.    Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah:  

1. Menyediakan pelayanan dan pembelajaran sehingga siswa 

mempunyai karakter religius, jujur, disiplin dan tanggung jawab. 

2. Membuat tata tertib yang sesuai dengan perilaku yang dikehendaki 

sehingga dapat membentuk karaketr siswa. 

b. Bagi guru: 

1. Guru melakukan pengawasan secara langsung dan ketat untuk 

melakukan tingkah laku siswa yang melanggar tata tertib. 

2. Guru melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui tingkah laku 

siswa di rumah dengan wawancara dengan orang tua. 

c. Bagi siswa: 

1.  Siswa selalu berbuat sesuai dengan tata tertib yang telah 

ditetapkan oleh sekolah. 

2. Siswa selalu mempunyai karakter religius, jujur, disiplin dan 

tanggung  jawab. 




