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 IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN KONSELING DALAM  
MEMBENTUK KARAKTER PEDULI SOSIAL DAN  
PERCAYA DIRI SISWA DI MIM PK KARTASURA 

 
 Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan (1) implementasi layanan bimbingan konseling dalam 
membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri siswa di MIM PK Kartasura. (2) Hambatan-
hambatan layanan bimbingan dan konseling dalam membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri 
siswa di MIM PK Kartasura. (3) Solusi dari hambatan-hambatan layanan bimbingan dan konseling 
dalam membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri siswa di MIM PK Kartasura. Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data ini menggunakan triangulasi 
sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Implementasi bimbingan konseling 
dalam membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri MIM PK Kartasura antara lain: (a) Layanan 
dasar, meliputi: kegiatan terprogram, bimbingan konseling yang tersirat dalam pembelajaran (b) 
Layanan perencanaan individual, meliputi bimbingan karier, (c) Layanan responsif, meliputi: 
konseling individual/kelompok  dan reward and punishment, (d) Dukungan sistem, (2) Hambatan-
hambatan yang ada antara lain: (a) kurangnya pemahaman guru, (b) perbedaan persepsi antara guru 
dan orang tua, (c) karakter siswa yang berbeda, (d) sarana prasarana belum menunjang. (3) Solusi 
untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: (a) bimbingan dilaksanakan wali kelas dengan arahan 
Guru BK, (b) memberi keleluasaan konsultasi bagi orang tua, (c) penyusunan program sesuai tahap 
perkembangan siswa, (d) mengoptimalkan sarana yang ada. 
 
Kata Kunci: percaya diri, peduli sosial, bimbingan, konseling, implementasi 

Abstract 

This study aims to describe (1) the implementation of guidance and counseling services in shaping the 
character of social care and confidence of students in PK Kartasura MIM. (2) Barriers guidance and 
counseling services in shaping the character of social care and confidence of students in PK 
Kartasura MIM. (3) The solution of barriers guidance and counseling services in shaping the 
character of social care and confidence of students in PK Kartasura MIM. This type of research is 
qualitative. Data collection techniques in this research is by interview, observation and 
documentation. Checking the validity of this data using triangulation of sources and techniques. The 
results showed that: (1) Implementation of guidance in shaping the character of social care and 
confidence MIM PK Kartasura among others: (a) The basic service includes: activities programmed, 
counseling implicit learning (b) planning services individually, includes career guidance, (c) 
responsive service, include: individual counseling / group and reward and punishment, (d) support 
system, (2) barriers that exist among others: (a) a lack of understanding of teachers, (b) differences in 
perception between teachers and parents, (c) the character of different students, (d) are not yet 
supporting infrastructure. (3) The solution to overcome these obstacles, among others: (a) guidance 
implemented homeroom with the direction of Professor BK, (b) provide flexibility consultation for 
parents, (c) the preparation of programs to fit the stage of development of students, (d) optimize 
existing facilities. 
 
Keywords: self-confidence, social care, guidance, counseling, implementation 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan berperan penting dalam membentuk seseorang berakhlak mulia. 

Dalam praktik pendidikan, bimbingan konseling tingkat dasar maupun tingkat 

menengah sangat dibutuhkan untuk menunjang pengembangan potensi diri siswa 

khususnya dalam segi kepribadian untuk membentuk akhlak mulia. Berdasarkan 

Permendikbud No. 111 Tahun 2014 Pasal 1 Bab 1 Ayat 1 tentang Bimbingan dan 

Konseling menyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, 

objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor 

atau guru bimbingan konseling untuk memfasilitasi perkembangan siswa untuk 

mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Kepribadian siswa dapat terbentuk 

melalui penanaman berbagai macam karakter. Di era yang serba modern ini 

sering dijumpai siswa yang menggunakan teknologi secara berlebihan. Hal-hal 

seperti itulah yang membuat siswa kurang mempedulikan masyarakat yang ada di 

sekitarnya dan dapat menghambat sikap percaya diri. 

Menurut O’Sullivan dalam Agboola and Tsai The (2012: 164) menyatakan 

bahwa “word characterin ancient Greek means ‘to engrave,’ which emphasizes 

the engraved traits will affect us to behave in certain manners.” Dari pernyataan 

di atas dapat diartikan bahwa Karakter kata dalam bahasa Yunani berarti kuno 

"untuk mengukir," yang menekankan sifat-sifat terukir akan mempengaruhi kita 

untuk berperilaku sopan santun tertentu. Menurut Benninga dkk (2003: 20) 

menyatakan bahwa “….the purpose  of childhood education has been to cultivate 

both the moral character  and the intellect of youth.” Dari pendapat di atas dapat 

diartikan bahwa tujuan dari pendidikan anak dasar dini harus mengacu pada 

pembentukan moral dan intelek muda. Pembentukan moral atau karakter haruslah 

ditanamkan sejak dini supaya melekat dan sudah menjadi pedoman utama dalam 

menjalani hidup setiap individu. Menurut Listyarti (2012: 7) Peduli sosial 

merupakan suatu sikap atau timdakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan menurut Asmani 

(2012: 38) percaya diri merupakan kemampuan diri sendiri terhadap suatu 

pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapan.  
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Tujuan umum dari layanan bimbingan konseling pada intinya selaras tujuan 

pendidikan karena bimbingan konseling merupakan bagian dari sistem 

pendidikan. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia Indonesia 

seutuhnya yang cerdas, yang beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa dengan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kepribadian siswa dapat terbentuk salah 

satunya melalui penanaman karakter peduli sosial dan percaya diri. Upaya 

bimbingan dan konseling dalam pembentukan karakter peduli sosial dan percaya 

diri siswa melalui komponen layanan bimbingan konseling menurut Nurihsan 

(2012: 27) ada empat komponen antara lain: (1) layanan dasar bimbingan, (2) 

layanan reponsif, (3) layanan perencanaan individual, (4) dukungan sistem. 

Dalam penelitian ini ada tujuan yang ingin dicapai antara lain: (1) untuk 

mendiskripsikan implementasi layanan bimbingan konseling dalam membentuk 

karakter peduli sosial dan percaya diri siswa di MIM PK Kartasura. (2) Untuk 

mendiskripsikan hambatan-hambatan layanan bimbingan dan konseling dalam 

membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri siswa di MIM PK Kartasura. 

(2) Untuk mendiskripsikan solusi dari hambatan-hambatan layanan bimbingan 

dan konseling dalam membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri siswa di 

MIM PK Kartasura. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif adalah supaya peneliti dapat menyelidiki 

obyek penelitian sesuai dengan latar alamiah yang ada. Design penelitian ini 

adalah Fenomenologi. Fokus utama fenomenologi adalah pengalaman nyata. 

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkapkan makna 

konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi 

pada beberapa individu. (Hamid, Darmadi, 2014:290). Penelitian ini 

dilaksanakan di MIM PK Kartasura Sukoharjo, Jl. Slamet Riyadi No. 80 
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Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan. 

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Oktober 2016 s/d Januari 2017. 

Penelitian yang melibatkan peneliti dalam proses penelitian dari awal sampai 

akhir dengan hasil penelitian berupa laporan. Subyek pada penelitian ini adalah 

Kepala Sekolah, Guru BK dan Guru Kelas di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

Sedangkan, objek pada penelitian ini adalah implementasi layanan bimbingan 

konseling dalam membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri siswa. Bila 

dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer dan sumber sekunder. Sugiyono (2015: 137) menyatakan bahwa sumber 

primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Sedangkan, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau dokumen. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Menurut Sugiyono (2015: 336)  analisis data dalam pnelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah 

selesai di lapangan. Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

terdiri atas tiga  tahapan yang harus dilakukan yaitu : (1) Data reduction/reduksi 

data (2) Data display/penyajian data (3) Conclusion drawing/verification 

Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan uji kredibilitas. Uji 

kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi triangulasi sumber 

dan triangulasi sumber. Sugiyono (2015: 372) menyatakan bahwa triangulasi 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan di MI Muhammadiyah PK Kartasura dengan Nomor 

Statistik Madarasah111233110062, Nomor induk sekolah 60711722 Alamat 

Sekolah MIM ini Jl. Selamet Riyadi No.80 Kartasura Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Telepon 0271 – 780689 jenis 

Sekolah Madrasah Ibtidauyah Tahun Berdiri 2003 dengan Status Akreditasi A. 
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Pada penelitian ini untuk mendiskripsikan implementasi layanan bimbingan 

konseling dalam membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri siswa di 

MIM PK Kartasura, yaitu dengan menggunakan triangulasi melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi sesuai dengan rumusan masalah. Berikut adalah 

penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu: 

3.1 Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling dalam Membentuk 

Karakter Peduli Sosial dan Percaya Diri Siswa  

Menurut Nurihsan (2012: 27) ada empat komponen layanan bimbingan 

konseling, antara lain: (1) Layanan Dasar, (2) Layanan Perencanaan 

Individual, (3) Layanan Responsif, (4) Dukungan Sistem. Komponen layanan 

bimbingan konseling merupakan upaya layanan bimbingan dan konseling 

dalam membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri siswa di MIM PK 

Kartasura. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Layanan Dasar 

 Ada beberapa layanan bimbingan konseling yang merupakan dasar 

pemberian bantuan yang dilakukan secara kelompok atau klasikal untuk 

membentuk karater peduli sosial dan percaya diri. Kegiatan terprogram dari 

sekolah memiliki pengaruh besar dalam layanan dasar. Beberapa program 

yang dibentuk sesuai dengan tugas perkembangan peserta didik yaitu 

memantapkan nilai dan cara berlaku yang dapat diterima dalam kehidupan 

sosial yang lebih luas (Nurihsan, 2012:27). Program tersebut antara lain: 

Program Alpha Zone, Tahfid dan doa, Catalyst Day, Eksperimen, The Most 

Diligent Of The Month, Brother Hood, Bakti Sosial dan infak Jum’at, serta 

Polisi Sekolah. Sejalan dengan pendapat Buchari Alma sebagaimana dikutip 

oleh Rahman (2014: 27) menyatakan bahwa sekolah yang memiliki berbagai 

macam program kegiatan baik yang berhubungan dengan dalam maupun luar 

sekolah dengan melibatkan warga sekolah dapat menumbuhkan sikap peduli 

sosial. Program-program tersebut merupakan wadah untuk mengekspresikan 

diri siswa. Mengekspresikan diri itu penting untuk membangun rasa percaya 

diri (Taylor, 2012: 30). 
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Layanan dasar juga tersirat dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat 

persamaan hasil penelitian di MIM PK Kartasura dan hasil penelitian 

Silitonga dkk (2014: 32) yang berjudul “Pengelolaan Kegiatan Bimbingan 

dan Konseling untuk Pembentukan Karakter Siswa Sekolah Dasar” yaitu 

pelaksanaan bimbingan konseling untuk pembentukan karakter siswa 

dilaksanakan secara bersamaan dalam mata pelajaran yang sedang diajarkan 

oleh guru.  

Layanan Perencanaan Individual 

Layanan perencaan Individual merupakan pemberian bantuan kepada 

siswa agar mampu merumuskan dan melakukan tindakan yang berkaitan 

dengan perencaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan 

dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan 

yang tersedia di lingkungannya (Permendiknas No. 111 Tahun 2014 tentang 

Bimbingan dan Konseling). Layanan yang termasuk layanan perencanaan 

individual dalam membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri yang 

dilakukan MIM PK Kartasura adalah bimbingan karier untuk kelas 6, Siswa 

diberi motivasi oleh guru agar tidak grogi dalam melaksanakan UN, 

kepercayaan diri siswa saat mengerjakan UN sangat berpengaruh pada nilai 

yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian Al-Hebaish (2012) yang 

menyatakan kurangnya kepercayaan diri, di sisi lain, mengakibatkan 

kurangnya minat untuk berjuang untuk kinerja lisan. Mereka cenderung untuk 

merasa kurang cenderung memiliki prestasi yang rendah.Ketika nilai siswa 

bagus guru lebih mudah mempersiapkkan karier siswa untuk melanjutkan ke 

jenjang berikutnya. Persiapan mental ditekankan untuk menghadapi masa 

transisi dari Sekolah Dasar (SD) beralih ke Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Siswa juga dapat memiliki gambaran mengenai kehidupan remaja, 

agar tidak salah pergaulan. Penjelasan tersebut sejalan dengan isi 

perencanaan individual bidang karir dengan topik-topik yaitu 

mengidentifikasi kesempatan karir yang ada di lingkungan masyarakat, 

mengembangkan sikap positif terhadap dunia kerja, dan merencanakan 

kehidupan karirnya (Nurihsan, 2012:27). 
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Layanan Reponsif 

Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang 

menghadapi dan memerlukan pertolongan segera, agar tidak mengalami 

hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya 

(Permendiknas No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling). 

Layanan responsif dalam membentuk karakter peduli sosial dan percaya diri 

antara lain: (1) Konseling Individual maupun kelompok yang dilaksanakan 

secara insidental. Konseling ini diberikan oleh Guru BK setiap saat ketika 

siswa memiliki masalah dan perlu penanganan. Misalnya: kasus bulying, 

kasus kepedulian siswa, kasus ketidaksempurnaan fisik, kasus kurang percaya 

diri, dan lain-lain. Cara penangannya dengan memberikan nasehat, 

pendekatan dan kontrol diri pada siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Rahman (2014) yang menyatakan bahwa guru memberikan pendidikan nilai 

kepedulian sosial melalui penanaman nilai secara verbal dan non verbal. 

Penanaman secara verbal dapat melalui pemberian motivasi, nasihat, cerita, 

teguran, hukuman, pujian. Dalam pelaksanaan bimbingan guru BK berusaha 

menyelesaikan masalah siswa dengan lancar. Pernyataan tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian dari Istikhomah (2015) yang menyatakan bahwa Guru 

dalam pelaksanaan program BK sangat berperan aktif agar bimbingan dan 

konseling yang diberikan kepada siswa dapat berjalan dengan lancar. 

(2) Reward and Punishment, dalam pelaksanaannya memiliki cara yang 

berbeda-beda setiap kelasnya. Tergantung kondisi dan lingkungan siswa. 

Reward and punishment kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter 

siswa yang pada dasarnya berasal dari peraturan yang disepakati bersama. 

Yang melanggar aturan mendapatkan Punishment atau sanksi dan 

menegakkan aturan mendapatkan Reward atau penghargaan. Contoh reward 

yang pernah diberikan oleh guru-guru MIM PK Kartasura antara lain 

pemberian tanda bintang atau smile yang dapat dikonversikan menjadi nilai di 

akhir semester kepada siswa yang berperilaku baik di kelas, berani 

mengutarakan pendapat atau berani menjawab pertanyaan guru. Pemberian 

reward dapat memotivasi siswa agar selalu berbuat baik dan siswa harus 
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percaya diri untuk mendapatkan reward tersebut. Contoh punishment yang 

diberikan oleh guru antara lain: (a) pemberian tugas berupa hafalan (surat, 

doa dan hadist), pemberian soal, merangkum materi atau yang lainnya. (b) 

pemberian sanksi sosial, sanksi sosial diberikan oleh siswa berupa tidak 

diperhatikan teman, dimarahi teman atau dibuat malu dengan temannya. 

Punishment yang diberikaan guru membuat siswa terpacu untuk berani lebih 

baik dan peduli kepada teman yang lain.  

Menurut Taylor (2012: 30) menyatakan mengendalikan diri dapat 

dilakukan dengan mengendalikan dan mengenali situasi atau orang yang 

berpotensi melemahkan kepercayaan diri dan mengerti akan cara orang lain 

bertindak serta ikut merasakan yang dialami orang lain. Dari reward and 

punishment ini siswa dapat mengendalikan diri sesuai situasi peraturan yang 

telah dibuat. Siswa yang melanggar peraturan tersebut akan mendapatkan 

hukuman sehingga merasa malu yang berpotensi dapat melemahkan 

kepercayaan diri. Begitu juga sebaliknya siswa yang mendapat penghargaan 

akan merasa percaya diri dalam melakukan tindakan.  

Dukungan Sistem 

Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan 

manajemen, tata kerja, infrastruktur (misalnya Teknologi dan Komunikasi), 

dan pengembangan profesional guru pembimbing dan konseling secara 

berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada siswa 

atau memfasilitasi kelancaran perkembangan siswa dan mendukung 

efektivitas dan efisiensi palaksanaan bimbingan dan konseling 

(Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling).  

Dalam dukungan sistem salah satunya adalah koordinasi pihak-pihak 

terkait dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Koordinasi antar guru 

dilaksanakan pertemuan dilaksanakan 2 minggu sekali. Orang tua dan guru 

dapat berkonsultasi mengenai perkembangan anaknya melalui media sosial 

(WhatsApp) atau bertemu ketika pulang sekolah. Serta bisa melalui 

pertemuan IOM (Ikatan Orang tua Murid). Secara umum alur layanan 

bimbingan konseling adalah Wali Kelas pelaksana utama bimbingan 
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konseling. Dalam pelayanan secara insidental siswa yang mengalami masalah 

yang berhubungan dengan karakter peduli sosial dan percaya diri ditangani 

oleh Guru Kelas. Jika Guru Kelas kesulitan maka beralih ke Guru BK. Ketika 

Guru BK masih kesulitan maka akan ditangani Kepala Sekolah dengan 

melibatkan elemen-elemen yang ada di sekolah.  

Fasilitas pendukung layanan bimbingan konseling di MIM PK Kartasura 

belum memenuhi. Menurut Salahudin (2012: 160) alat-alat pendukung  

layanan bimbingan konseling antara lain: Ruang pelayanan, ketersediaan alat 

elektronik, buku-buku panduan dan kelengkapan administrasi. Tetapi di MIM 

PK kartasura belum tersedia ruang pelayanan dan buku-buku panduan 

layanan bimbingan konseling. 

 

3.2 Solusi dalam Mengatasi Hambatan-hambatan Implementasi Layanan 

Bimbingan Konseling dalam Membentuk Karakter Percaya Diri Siswa 

 Berdasarkan berbagai data yang diperoleh berikut adalah ada 

beberapa solusi dari hambatan-hambatan saat pelaksanaan layanan bimbingan 

konseling dalam membentuk karakter peduli sosial, antara lain: (1) 

membangun komunikasi antara guru dengan orang tua, (2) memberi 

bimbingan sesuai dengan karakter dan tahap perkembangan siswa. (3) wali 

kelas dengan membentuk budaya keakraban. 

Ada beberapa solusi dari hambatan-hambatan saat pelaksanaan layanan 

bimbingan konseling dalam membentuk karakter peduli sosial, antara lain: 

(1) saling membantu dalam menangani kasus percaya diri siswa, (2) memberi 

bimbingan sesuai dengan karakter dan tahap perkembangan siswa. (3) 

mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. 

Pernyataan di atas memiliki persamaan dengan hasil penelitian Juwita 

(2015) dengan judul “Implementasi Layanan Bimbingan Konseling Di SD 

Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta” bahwa masih banyak 

yang menjadi kendala saat pelaksanaan, terlebih lagi sumber daya guru yang 

memadai sebagai guru bimbingan. Sebagai langkah awal pijakan melakukan 

bimbingan konseling dilaksanakan di kelas masing-masing. Program kerja 
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tersebut disesuaikan dengan tahap perkembangan, keterpaduan dalam 

pembelajaran, berbagai latar belakang siswa, status sosial ekonomi serta 

kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Perbedaannya terletak pada solusi 

yang diberikan guru yaitu dalam  membangun komunikasi antara guru 

dengan orang tua siswa dan pengoptimalan sarana prasarana. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan diskripsi data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan bimbingan konseling dalam membentuk karakter peduli sosial 

dan percaya diri MIM PK Kartasura berdasarkan komponen-konponen 

bimbingan konseling antara lain: (a) Layanan dasar, layanan ini meliputi: 

kegiatan terprogram, bimbingan konseling yang tersirat dalam pembelajaran 

dan melalui mata pelajaran bimbingan konseling, (b) Layanan perencanaan 

individual, layanan ini meliputi: bimbingan karier untuk kelas 6, pembiasaan 

siswa, (c) Layanan responsif, layanan ini meliputi: konseling 

individual/kelompok  dan reward and punishment, (d) Dukungan sistem, 

Untuk sarana dan alat penunjang belum begitu memadai.  

2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan bimbingan konseling dalam 

membentuk karakter percaya diri dan peduli sosiai antara lain: (a) kurangnya 

pemahaman guru dalam memberikan layanan, (b) perbedaan persepsi antara 

guru dan orang tua, (c) karakter siswa yang berbeda-beda, (d) Tenaga ahli 

dan sarana prasarana yang belum menunjang. 

3. Solusi dalam mengatasi layanan bimbingan konseling dalam membentuk 

karakter peduli sosial dan percaya diri siswa antara lain: (a) bimbingan 

secara umum dilaksanakan wali kelas dengan arahan Guru BK. (b) memberi 

keleluasaan bagi orang tua yang ingin konsultasi perkembangan siswa, (c) 

penyusunan program sesuai dengan tahap perkembangan siswa, (d) tugas 

bimbingan konseling dilaksanakan Wali Kelas terlebih dahulu 

mengoptimalkan sarana yang ada. 
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