
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan ilmu jiwa (psikologi), diketahui bahwa manusia 

memerlukan bantuan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya dan 

muncullah berbagai bentuk pelayanan kejiwaaan, dari yang paling ringan 

(bimbingan), yang sedang (konseling) dan yang paling berat (terapi), 

sehingga berkembanglah psikologi yang memiliki cabang-cabang terapan, 

diantaranya bimbingan, konseling dan terapi. 

Dalam dunia pendidikan sangatlah diperlukan adanya sarana dalam 

pembinaan kepribadian muridnya, pembinaan kepribadian ini tidak mungkin 

dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing guru di sekolah. Oleh 

sebab itu diperlukan suatu badan khusus yang berfungsi untuk menangani 

pembinaan kepribadian murid yang mana badan tersebut di namakan 

"bimbingan konseling". 

Pelaksanaan bimbingan dan konseling memang memberikan 

pengaruh yang sangat besar bagi siswa. Sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Nihayah (2010:4) menyatakan bahwa pelaksanaan bimbingan dan 

konseling dalam membentuk kepribadian siswa sesuai dengan matrik 

program tahunan bimbingan dan konseling, program semester, program 

pengayaan siswa berpotensi, dan program pelayanan individu ataupun 

kelompok siswa. Dengan begitu, peran bimbingan dan konseling di sekolah 

dalam membentuk kepribadian siswa dilakukan dengan memberikan 
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pelayanan konseling kepada siswa secara terarah, kontinu, dan sistematis 

pada siswa. 

Dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan 

bimbingan konseling yang dikelola dengan baik dapat memperoleh hasil yang 

maksimal sesuai dengan tujuan kegiatan bimbingan konseling tersebut. 

Pendidikan karakter adalah proses pembelajaran nilai yang 

berdampak pada cara hidup dan pengambilan keputusan. Karakter terdiri dari 

perilaku yang baik dan buruk yang berdampak pada intelektual, personal, dan 

perkembangan sosial. Pendidikan karakter juga dapat disampaikan melalui 

beragam cara baik sekolah, keluarga, partisipasi keagamaan, aktivitas 

kelompok, ataupun nilai lain. 

Penanaman pendidikan karakter bagi siswa memang sangat penting. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pala (2011: 2) menyatakan bahwa 

pendidikan karakter merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh 

sekolah untuk menciptakan para siswa yang beretika seperti peduli, kejujuran, 

tanggung jawab keadilan, dan rasa hormat terhadap diri dan orang lain. 

Sehingga mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.                                                                                                                             

Pendidikan di sekolah tidak lagi cukup hanya dengan mengajarkan 

peserta didik membaca, menulis, dan berhitung kemudian lulus ujian, dan 

nantinya mendapatkan pekerjaan yang baik. Sekolah harus mampu mendidik 

peserta didik untuk mampu memutuskan apa yang benar dan salah, sekolah 

juga perlu membantu orang tua untuk menemukan tujuan hidup setiap peserta 

didik.  
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Di tengah-tengah perkembangan dunia yang begitu cepat dan 

semakin kompleks dan canggih, prinsip-prinsip pendidikan untuk 

membangun etika, nilai, dan karakter peserta didik tetap harus di pegang. 

Akan tetapi perlu dilakukan dengan cara yang berbeda atau kreatif sehingga 

mampu mengimbangi perubahan kehidupan.  

Guru harus memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanaan 

pendidikan secara holistic yang berpusat pada potensi dan kebutuhan peserta 

didik. Pendidik juga harus mampu menyiapkan peserta didik untuk bisa 

menangkap peluang dan kemajuan dunia dengan perkembangan ilmu dan 

teknologi. Akan tetapi, di sisi lain, pendidikan juga harus mampu 

membukakan mata hati peserta didik untuk mampu melihat masalah-masalah 

bangsa dan dunia, seperti kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, ketidak-adilan, 

dan persoalan lingkungan hidup. 

Mengingat pentingnya karakter dalam membangun Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang kuat, maka perlu pendidikan karakter yang dilakukan 

dengan tepat. Dapat dikatakan bahwa pembentukan karakter merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, 

diperlukan kepedulian oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, 

masyarakat, keluarga maupun sekolah. Kondisi ini akan terbangun jika semua 

pihak memiliki kesadaran bersama dalam memabngun pendidikan karakter. 

Dengan demikian pendidikan karakter harus menyertai semua aspek 

kehidupan termasuk lembaga pendidikan. 
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Lembaga pendidikan, khususnya sekolah dipandang sebagai tempat 

strategis untuk membentuk karakter. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik 

dalam segala ucapan, sikap dan perilakunya mencerminkan karakter yang 

baik dan kuat.  

Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap 

nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai 

kekuatan moral dalam hidupnya. Demikian juga, seorang pendidik dikatakan 

berkarakter jika ia memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan 

tujuan pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Oleh karena itu diperlukan adanya 

pengelolaan yang baik dalam pembentukan karakter siswa salah satunya 

adalah melalui kegiatan bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas tentang 

pengelolaan kegiatan bimbingan konseling bagi pembentukan karakter siswa 

di SDN 2 Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan kegiatan 

bimbingan konseling bagi pembentukan karakter siswa di SDN 2 Rowosari 

Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal? Dengan sub rumusan masalah 

sebagai berikut. 
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1. Bagaimana perencanaan kegiatan bimbingan konseling bagi 

pembentukan karakter siswa di SDN 2 Rowosari Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling bagi 

pembentukan karakter siswa di SDN 2 Rowosari Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal? 

3. Bagaimana evaluasi kegiatan bimbingan konseling bagi pembentukan 

karakter siswa di SDN 2 Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten 

Kendal? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan. 

1. Perencanaan kegiatan bimbingan konseling bagi pembentukan karakter 

siswa di SDN 2 Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

2. Pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling bagi pembentukan karakter 

siswa di SDN 2 Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

3. Evaluasi kegiatan bimbingan konseling bagi pembentukan karakter siswa 

di SDN 2 Rowosari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis. 

Memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya terhadap pola 

pembentukan karakter siswa.  
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2. Manfaat praktis. 

a. Bagi sekolah; diharapkan dapat menjadi masukan tentang bagaimana 

cara mengelola kegiatan bimbingan dan konseling khususnya dalam 

pembentukan karakter siswa. 

b. Bagi guru; diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam 

bidang bimbingan konseling. 

c. Bagi siswa; diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

bimbingan konseling yang diberikan oleh guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


