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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, tidak hanya mengajarkan berbagai 

ilmu pengetahuan saja kepada siswa, tetapi sekolah juga mendidik dan 

mengarahkan tingkah laku siswa dari yang kurang baik menjadi lebih baik, 

sehingga siswa diharapkan memiliki karakter yang baik dan tercapainya suatu 

pendidikan. Menurut Listyarti menyatakan bahwa “Pendidikan adalah proses 

untuk mengubah jati diri seorang peserta didik untuk lebih maju”.  

Pendidikan di Indonesia belum menunjukkan hasil yang memuaskan, Salah 

satunya yaitu kurangnya layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Dasar. 

Pelayanan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia 

mengalami beberapa perubahan nama. Layanan bimbingan dan konseling sudah 

mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun bimbingan dan konseling 

baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975. Pada 

kurikulum 1984 semula disebut Bimbingan dan Penyuluhan (BP), kemudian pada 

kurikulum 1994 berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling (BK) sampai 

dengan sekarang. Perkembangan bimbingan dan konseling semakin mantap pada 

tahun 2001. 

Pemerintah mulai mengoptimalkan perkembangan peserta didik dari tingkat 

sekolah dasar dengan memfasilitasi seorang konselor sekolah. Permendikbud No 

111 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Bimbingan dan 

Konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta 

terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling 

untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai 

kemandirian dalam kehidupannya”. 
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Dalam Permendikbud No 111 tahun 2014 terdapat 4 komponen layanan bimbingan 

dan konseling yaitu: (1) Layanan Dasar, (2) Layanan Peminatan dan Perencanaan 

Individual, (3) Layanan Responsif dan (4) Dukungan Sistem. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelas III di SD Muhammadiyah 21 Baluwarti Surakarta 

sudah menerapkan 4 komponen layanan bimbingan dan konseling. 

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 dinamakan “Bimbingan dan Konseling”. Menurut Azzet 

(2013:10) menyatakan bahwa “Bimbingan dan konseling adalah upaya dalam 

memberikan pelayanan bantuan kepada anak didik agar mampu mandiri dan 

berkembang secara optimal”. 

Selain bimbingan dan konseling perlu juga diterapkan pendidikan karakter 

untuk siswa, dimana pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu 

perkembangan siswa baik lahir maupun batin, dari sifat koodrati menuju kearah 

peradaban manusia yang lebih baik. Pendidikan karakter harus ditanamkan kepada 

siswa sejak dini agar siswa pada usia dewasa sudah mempunyai karakter yang 

baik. 

Dalam rangka menyukseskan pentingnya pendidikan karakter disiplin, Guru 

harus mampu membantu siswa mengembangkan pola perilakunya, meningkatkan 

standar perilakunya, dan melaksanakan aturan sebagai alat untuk menegakan 

disiplin. Untuk mendisiplinkan siswa perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai 

dengan tujuan Pendidikan Nasional, yakni sikap demokratis, sehingga peraturan 

disiplin perlu berpedoman pada peraturan tersebut, yakni dari, oleh dan untuk 

peserta didik, sedangkan guru tut wuri handayani. 
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Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan peneliti di SD Muhammadiyah 

21 Baluwarti Surakarta belum ada konselor bimbingan dan konseling, Sehingga 

bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh guru kelas. Fenomena yang ditemukan 

di SD Muhammadiyah 21 Baluwarti Surakarta diketahui bahwa banyak siswa 

kelas III yang melanggar disiplin sekolah yang telah ditetapkan. Ada beberapa 

pelanggaran peraturan dan tata tertib yang dilakukan oleh siswa seperti  terlambat 

datang ke sekolah dan masuk kelas, tidak berpakaian seragam dan kurang rapi, 

tidak duduk pada tempat yang telah ditentukan, terlambat masuk pada saat jam 

pelajaran sudah dimulai, keluar dari kelas apabila ada guru yang belum datang, 

keluar pada saat pelajaran di kelas, minta ijin ke kamar mandi lebih dari satu 

siswa, makan di dalam kelas pada saat pembelajaraan, mengajak teman untuk 

bermain di dalam kelas, dan tidak menjaga lingkungan kelas agar senantiasa indah, 

aman, dan nyaman. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran disiplin yang 

ditemukan di sekolah tersebut, maka diharapkan kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling untuk penanaman karakter disiplin perlu ditingkatkan. 

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, Peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul Implementasi Kegiatan Layanan Bimbingan Dan 

Konseling Untuk Penguatan Karakter Disiplin Siswa Kelas III Di SD 

Muhammadiyah 21 Baluwarti Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah 

1. Bagaimanakah implementasi kegiatan layanan bimbingan dan konseling pada 

siswa di SD Muhammadiyah 21 Baluwarti Surakarta? 

2. Bagaimanakah implementasi kegiatan layanan bimbingan dan konseling untuk 

penguatan karakter disiplin siswa kelas III di SD Muhammadiyah 21 Baluwarti 

Surakarta? 
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3. Bagaimanakah kendala-kendala dan solusi implementasi kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling untuk penguatan karakter disiplin siswa kelas III di 

SD Muhammadiyah 21 Baluwarti Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, Maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling pada siswa kelas III di SD Muhammadiyah 21 Baluwarti Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan implementasi kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling pada siswa kelas III di SD Muhammadiyah 21 Baluwarti Surakarta 

dalam penguatan karakter disiplin. 

3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dan solusi implementasi kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling pada siswa kelas III di SD Muhammadiyah 

21 Baluwarti Surakarta dalam penguatan karakter disiplin. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, Maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan siswa sekolah dasar. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

       Secara umum penelitian ini diharapkan secara teoritis mampu memberikan 

wawasan tentang teori bimbingan dan konseling dalam penguatan karakter 

disiplin siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah 

Menambah pengetahuan dan informasi kepada kepala sekolah mengenai 

pentingnya layanan bimbingan dan konseling dalam penguatan karakter 

disiplin siswa dan hasil penelitian dapat dikembangkan untuk kualitas 

pendidikan di sekolah. 
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b. Bagi Guru 

Penelitian ini sebagai masukan dalam memperluas wawasan mengenai 

bimbingan dan konseling dan karakter disiplin siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai 

bimbingan dan konseling dalam penguatan karakter disiplin siswa 


