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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah sesuatu yang telah ada sejak sejarah manusia 

dimulai. Pendidikan merupakan sebuah proses penyempurnaan diri yang 

dilakukan manusia secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena pada 

dasarnya manusia memiliki kekurangan dan keterbatasan, maka untuk 

mengembangkan diri serta melengkapi kekurangan dan keterbatasannya, 

manusia berproses dengan pendidikan. Pendidikan diperlukan untuk 

meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan manusia, Sekolah 

merupakan bagian dari pendidikan. Di sekolah inilah pendidikan di ajarkan, 

selain pendidikan dalam ilmu pengetahuan, penanaman karakter juga 

merupakan hal penting dalam sebuah pendidikan di sekolah.  

Fungsi pendidikan nasional adalah memelihara nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat agar tetap dilestarikan, sebagai sarana mengembangkan 

masyarakat agar menjadi lebih baik dan upaya mengembangkan sumber daya 

manusia agar potensi individu bisa berkembang menjadi manusia yang 

berbudi pekerti dan menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Fungsi ini 

harus dijalankan dan membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk 

tercapainya amanah ini. 

Pendidikan juga berusaha untuk mengembangkan potensi yang 

dimiliki oleh anak didik, membantu dan membimbing pertumbuhan dan 

perkembangan anak didik secara teratur dan sistematis kearah kedewasaan. 

Dan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum 

dalam Undang-Undang No. 20  Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 



2 

 

 

 

kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. 

Potensi peserta didik yang akan dikembangkan seperti beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, menjadi warga 

Negara yang demokratis dan bertanggung jawab pada hakikatnya dekat dengan 

makna karakter. Pengembangan potensi tersebut harus menjadi landasan 

implementasi pendidikan karakter di Indonesia 

Amanah Undang Undang Sistem pendidikan Nasional tahun 2003 

bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang 

cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter. Sehingga nantinya akan 

lahir generasi bangsa  yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang 

berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Individu yang berkarakter 

baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan bisa mempertanggung 

jawabkan setiap akibat dari keputusan yang telah dia buat. 

Pendidikan karakter menjadi sebuah pergerakan  pendidikan yang 

mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan 

pengembangan etik para siswa. Menurut Samani Muchlas dan Haryanto 

(2016: 43) mengatakan bahwa “karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar 

yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh 

hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakanya dengan orang 

lain, serta diwujudkanya dalam sikapdan perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari.” 

di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong siswanya masih belum 

sepenuhnya dapat berprilaku disiplin dan berbuat atau berkata jujur, hal ini 

terbukti masih adanya beberapa permasalahan siswa yaitu perilaku tidak jujur 

dalam belajar diantaranya mencontek saat ulangan, serta dalam kehidupan 

sehari-hari seperti mudah berbohong atau bercerita tidak sesuai apa apa yang 

sebenarnya seperti tidak berani mengakui kesalahanya, membohongi temanya 

atau gurunya bahwa membawa uang saku lebih dari batas peraturan sekolah. 

Selain itu pelanggaran yang sering terjadi adalah ketidak disiplinan di SD 
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Aisyiyah Unggulan Gemolong antara lain datang terlambat, tidak memakai 

ikat pinggang, memakai sepatu tidak pada tempatnya, berbuat gaduh dikelas 

dan sebagainya. 

Siswa dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai 

dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai 

kekuatan moral dalam hidupnya, sehingga mereka dapat mengaplikasikanya 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan 

yang baik dalam pembentukan karakter siswa, salah satunya dalam 

pendidikan formal yaitu disekolah.  

Namun proses pendidikan selama ini belum semuanya berhasil 

membangun bangsa Indonesia yang berkarakter, banyak lulusan dari sekolah 

atau sarjana yang cerdas tetapi perilakunya kurang terpuji. Dikalangan siswa 

sekolah dasar masih ada perilaku tidak disiplin dan tidak jujur, seperti datang 

kesekolah masih terlambat, mencontek saat ulangan, berbicara sendiri saat 

upacara. Inilah mengapa pendidikan karakter menjadi sangat penting bagi 

siswa, agar tercipta siswa yang cerdas serta berkarakter terpuji. 

Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan pada muatan mata 

pelajaran saja, sehingga perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam 

mengimplementasikan program tersebut. Lingkungan sekolah mendukung 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Bimbingan dan konseling sebagai 

salah satu bagian penting dalam pendidikan karakter memiliki posisi yang 

signifikan untuk mengenai permasalahan tersebut. Pelayanan bimbingan 

konseling dianggap cukup efektif untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan aspek-aspek kognitif, efektif dan psikomotor pada siswa 

sekolah dasar (Aminah, dkk 2014:73) 

Sekolah yang dapat menanamkan karakter yang baik maka mutu 

sekolah tersebut akan meningkat, karena sekolah sebagai salah satu lembaga 

formal yang berperan penting dalam pendidikan anak untuk membentuk 

karakter anak dan dan menjadikanya sebagai anggota masyarakat yang 
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berguna,  maka dari itu penanaman karakter sangat penting bagi siswa. Salah 

satunya adalah karakter disiplin dan kejujuran, siswa yang dalam 

kesehariaanya memiliki karakter disiplin dan dapat berkata dan berprilaku 

jujur, maka pendidikan karakter dalam sekolah tersebut dikatakan berhasil. 

Penelitian ini dilakukan di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong, Visi 

dan misi sekolah yang ingin membentuk generasi yang berakhlak islami dan 

menerapkan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah dasar ini 

merupakan sekolah yang membiasakan membentuk karakter siswa, tetapi 

masih ada beberapa siswa yang belum terbentuk karakternya dengan baik. 

Kondisi orang tua yang terlalu sibuk menyebabkan siswa kurang 

mendapatkan perhatian, sehingga sekolah menjadi tumpuan utama dalam 

penanaman karakter bagi siswa. Siswa cenderung masih suka bermain dan 

bersenang-senang dengan temanya, sehingga masih sulit ditanamkan karakter 

disiplin dan jujur serta belum bisa menyadari betapa pentingnya karakter 

disiplin dan kejujuran untuk masa depannya. 

Dalam kegiatan belajar mengajar guru sudah berusaha dalam 

menanamkan karakter kedisiplinan dan kejujuran. Dimana siswa diharapkan 

dapat mentaati peraturan yang diberikan serta dapat berkata dan berbuat 

dengan jujur. Tetapi masih ada beberapa siswa yang belum bisa mentaati 

peraturan sekolah serta belum bisa berkata dan berbuat dengan jujur, 

contohnya seperti terlambat sekolah, bermain saat KBM sedang berlangsung, 

mencontek saat ulangan, berbohong dan lain-lain. Sehingga perlu adanya 

campur tangan dari guru BK untuk menindak lanjuti siswa yang memliki 

karakter kurang disiplin dan tidak jujur tersebut. 

Peran guru bimbingan konseling adalah sebagai seorang pengajar atau 

pendidik yang memegang tanggung jawab dalam memberikan bantuan 

kepada siswa dalam menghindari atau mengatasi kesulitan didalam 

kehidupanya agar siswa dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Sehingga 
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siswa dapat menjadi lebih mandiri  dan dewasa dalam mengatasi masalah 

sehari-hari. 

Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru bimbingan dan 

konseling atau konselor adalah mengelola program Bimbingan dan 

Konseling. Terkait dengan kompetensi ini guru bimbingan dan konseling atau 

konselor mengelola program diantaranya menyusun program, melaksanakan 

dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling dalam rangka 

membantu siswa berkembang secara optimal sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Melalui program bimbingan dan konseling berbasis karakter yang diberikan 

secara terprogram dan berkelanjutan diharapkan dapat membantu internalisasi 

nilai-nilai karakter pada siswa Sekolah Dasar.  

Bimbingan konseling sangat diperlukan untuk mendukung 

pembentukan karakter siswa. Di dalam Pedoman Pembinaan Program 

Bimbingan di Sekolah Depekdikbud dalam Marsudi (2007: 35) di 

kemukakan: 

       bimbingan disekolah adalah proses bantuan kepada siswa dengan 

memperhatikan siswa itu sebagai individu dan mahkluk sosial, serta 

memperhatikan adanya perbedaan individu, agar siswa itu dapat 

membuat tahap maju seoptimal mungkin dalam proses 

perkembanganya serta dapat menolong dirinya sendiri, menganalisis 

dan memecahkan masalah-masalahnya, semua itu demi tercapainya 

kebahagiaan hidup terutama tercapainya kesejahteraan mentalnya. 

Dalam PERMENDIKBUD No. 111 tahun 2014 pasal 3 “ layanan 

bimbingan dan konseling memiliki tujuan membantu konseli mencapai 

perkembangan optimal dan kemandirian secara utuh dalam aspek pribadi, 

belajar, sosial, dan karir.” 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERAN 

GURU BK DALAM PENANAMAN KARAKTER DISIPLIN DAN 

KEJUJURAN DI SD AISYIYAH UNGGULAN GEMOLONG TAHUN 

AJARAN 2016/2017 
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan: 

1. Apakah peran guru BK dalam penanaman karakter disiplin dan kejujuran 

di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong? 

2. Apa saja kendala dalam penanaman karakter kedisiplinan dan kejujuran di 

SD Aisyiyah Gemolong? 

3. Bagaimana solusi dalam penanaman karakter kedisiplinan dan kejujuran 

di SD Aisyiyah Gemolong? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan apa saja peran guru BK dalam penanaman 

karakter disiplin dan kejujuran di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong. 

2. Untuk mendiskripsikan apa saja kendala dalam penanaman karakter 

kedisiplinan dan kejujuran di SD Aisyiyah Gemolong. 

3. Untuk mendiskripsikan bagaimana solusi dalam penanaman karakter 

kedisiplinan dan kejujuran di SD Aisyiyah Gemolong. 

D. Manfaat Penelitian   

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan teori dan dan 

dapat bermanfaat dibidang ilmu bimbingan konseling serta dapat menjadi 

bahan referensi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Memberi gambaran sejauh mana upaya dalam penanaman karakter 

disekolah tersebut.  
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b. Bagi Guru BK 

Menambah pengetahuan dan meningkatkan motivasi guru BK dalam 

menanamkan karakter siswa disekolah.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Menambah pengatahuan dan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 


