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PADA SISWA KELAS TINGGI SDN 2 KADIPIRO 
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Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Peran wali kelas sebagai pelaksana 

BK dalam menanamkan karakter disiplin dan jujur pada siswa kelas tinggi SDN 2 

Kadipiro. 2) Faktor yang memepengaruhi disiplin dan jujur di SDN 2 Kadipiro. 3) 

Upaya wali kelas sebagai pelaksana BK dalam menanamkan karakter disiplin dan 

jujur pada siswa kelas tinggi di SDN 2 Kadipiro. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Informan penelitian ini 

adalah kepala sekolah, wali kelas, orang tua/wali murid, dan siswa kelas tinggi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisisnya meliputi reduksi data, penyajian data, verifikasi dan 

penyimpulan. Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan 

metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran wali kelas sebagai pelaksana 

bimbingan konseling dalam menanamkan karakter disiplin dan jujur pada siswa 

yaitu: mendidik, mengarahkan, membimbing dan menuntun siswa untuk selalu 

menerapkan kedisiplinan dan kejujuran, memotivasi, sebagai fasilitator serta 

memberikan pelayanan terhadap segala masalah siswa. 2) Faktor yang 

mempengaruhi disiplin dan jujur: faktor yang mempengaruhi disiplin: faktor 

pembawaan, faktor minat, faktor pengaruh pola pikir, faktor contoh atau teladan, 

faktor nasihat, faktor lingkungan, dan faktor pengaruh kelompok. faktor yang 

mempengaruhi jujur: faktor pembawaan, faktor lingkungan, faktor pengaruh 

kelompok,  dan faktor latihan. 3) Upaya menanamkan karakter disiplin dan jujur: 

dengan pembiasaan, contoh atau keteladanan, pengawasan atau kontrol, kantin 

kejujuran. 

 

Kata kunci : wali kelas, pelaksana BK, karakter disiplin, karakter jujur.  

Abstract 

This study aims to determine: 1) The role of the homeroom teacher as the executor of 

BK in instilling the character of discipline and honest in high school students SDN 2 

Kadipiro. 2) Factors that affect discipline and honesty in SDN 2 Kadipiro. 3) Efforts 

of homeroom teachers as implementing BK in instilling discipline and honest 

character in high school students in SDN 2 Kadipiro. This research type is qualitative 

research with case study research design. Informants of this research are principal, 

homeroom teacher, parents / guardians, and high-class students. Data collection 

techniques used are observation, interviews, and documentation. Analytical 

techniques include data reduction, data presentation, verification and inference. The 

validity of this research data using source and method triangulation. The result of the 

research shows that 1) The role of the homeroom teacher as the implementer of 
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counseling guidance in instilling discipline and honest character in the students are: 

to educate, direct, guide and guide the students to always apply discipline and 

honesty, motivate, as facilitator and provide services to all student problems. 2) 

Factors that affect discipline and honesty: factors that affect the discipline: innate 

factors, interest factors, factors of thought patterns, example or exemplary factors, 

factors of advice, environmental factors, and factors of group influence. Factors that 

influence the truth: innate factors, environmental factors, factors of group influence, 

and exercise factors. 3) Attempts to instill discipline and honest character: by 

habituation, example or exemplary, supervision or control, honesty canteen. 

Keywords: guardian class, BK execution, character discipline, honest character. 

 

1. PENDAHULUAN 

Eksistensi suatu bangsa sangat di tentukan oleh karakter setiap orang yang 

berada dalam bangsa itu sendiri. Untuk menciptakan seorang pelajar yang cerdas 

dan berkarakter maka dibutuhkan pendidikan yang berkualitas. Sekolah 

merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki peran sangat penting dalam 

pembentukan karakter/pribadi pada siswa, baik sebgai individu maupun anggota 

masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan badan khusus yang berfungsi untuk 

menangani pembinaan kepribadian siswa yang dinamakan bimbingan konseling 

(Silitonga, dkk 2014:29).  

Menurut Permendikbud (2014:3) Bimbingan  dan  Konseling  adalah  

upaya  memfasilitasi  dan  memandirikan  peserta  didik  dalam rangka 

tercapainya perkembangan yang utuh dan optimal. Pentingnya Bimbingan dan 

Konseling di sekolah dasar pun didasari atas banyaknya kasus kenakalan yang 

dilakukan oleh para siswa sekolah dasar serta permasalahan yang menimpa 

mereka mengakibatkan terhambatnya perkembangan mereka, baik dalam 

akademis, pribadi, maupun hubungan sosial. Menurut Aminah, dkk (2014:73) 

pendidikan karakter tidak hanya terintegrasi dalam pelajaran, melainkan 

memerlukan strategi khusus, salah satunya adalah melalui program bimbingan dan 

konseling. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru kelas sebagai petugas 

bimbingan dan konseling adalah mengelola program bimbingan dan konseling 

yang ada di sekolah.  
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Menurut Sulistyarini dan Mohammad (2014:122) peranan guru kelas/wali 

kelas di SD selain mengajar, adalah menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan 

konseling terhadap seluruh siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal 

ini adalah wajar karena guru kelasnya yang menjadi  pembimbing dan pengasuh 

utama yang setiap hari berada bersama siswa dalam proses pendidikan dasar yang 

amat vital dalam keseluruhan perkembangan siswa. Guru wali kelas selain 

memegang kelas juga diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai petugas atau 

guru bimbingan konseling. Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk 

melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual seperti berfikir kritis dan alasan 

moral, perilaku seperti berkata jujur dan bertanggung jawab, disiplin dan taat 

peraturan, mempertahankan prinsip-prinsip moral dalam situasi penuh 

ketidakadilan. Banyak guru berpandangan bahwa peserta didik dikatakan baik 

kompetensinya apabila nilai ulangan maupun ujiannya baik. Tentunya hal tersebut 

benar adanya, tapi bagaimana kondisi moral para pelajar kita saat ini. Ketaatan 

dan kepatuhan peserta didik terhadap peraturan disebut disiplin. Sedangkan 

kesesuain antara hati, perkataan dan perbuatan disebut jujur. Menanamkan nilai 

disiplin dan jujur yang tepat akan menghasilkan terbentuknya perilaku yang baik 

pada anak. Dengan demikian menanamkan karakter disiplin dan jujur sangat 

penting untuk perkembangan anak agar ia berhasil mencapai hidup yang bahagia, 

mencapai  penyesuaian  yang  baik  dalam  lingkungan  sosialnya. Menurut Yasin 

(2013:130-133) kedisiplinan bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara 

otomatis atau spontan pada diri seseorang melainkan sikap tersebut terbentuk atas 

dasar beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor tersebut yakni: 

(a) faktor intern: faktor pembawaan, faktor minat dan motivasi, faktor kesadaran, 

faktor pengaruh pola pikir, (b) faktor ekstern: contoh atau teladan, nasihat, latihan, 

lingkungan, pengaruh kelompok.  

SDN 2 Kadipiro merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan 

penanamakan karakter disiplin dan jujur pada siswa-siswanya. Berdasarkan 

wawancara dengan guru dan observasi di sekolah, peran wali kelas sebagai 

pelaksana bimbingan konseling dalam menanamkan karakter disiplin dan jujur 
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pada siswa kelas tinggi sudah berjalan baik. Di SDN 2 Kadipiro dibuat tata tertib 

sekolah dan tata tertib guru, tata tertib tersebut digunakan untuk menanamkan 

karakter disiplin. Tata tertib sekolah dibuat untuk dipatuhi oleh semua warga 

sekolah tanpa terkecuali, namun masih ada beberapa siswa yang melanggar. Bagi 

siswa yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi oleh guru kelasnya 

masing-masing. Melaksanakan tata tertib di sekolah dapat mengurangi tindakan-

tindakan negatif dari siswa seperti terlambat datang ke sekolah atau kebiasaan 

membolos. Dengan melakukan penegakan disiplin yang ketat melalui tata tertib 

dapat menjadikan siswa untuk terbiasa bersikap disiplin sehingga pelanggaran-

pelanggaran di sekolah dapat dikurangi. Sekolah menjalankan tata tertib dengan 

konsisten baik dari guru maupun siswa sehingga mampu meningkatkan kualitas 

tingkah laku siswa. Siswa disiplin dalam menjalankan segala peraturan yang 

berlaku dapat mendukung terciptanya kondisi belajar mengajar yang nyaman, 

efektif  dan berguna sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.  

Sedangkan untuk menanamkan karakter jujur di SDN 2 Kadipiro, sekolah 

membuat katin kejujuran untuk siswa. Siswa dapat dilatih jujur dengan penerapan 

katin kejujuran, penerapan katin kejujuran tersebut dilakukan dengan cara siswa 

membeli dan membayar barang sesuai dengan harga yang telah tertera. Penerapan 

katin kejujuran ini merupakan sarana yang sangat efektif dalam menanamkan 

kejujuran pada diri siswa. Siswa dapat belajar bersikap jujur pada tindakan yang 

telah dilakukan. Penanaman karakter disiplin dan jujur akan berjalan maksimal 

bila diterapkan setiap hari baik di dalam kelas ataupun luar kelas. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian di SD Negeri 2 Kadipiro dengan judul “Peran Wali Kelas 

Sebagai Pelaksana BK dalam Menanamkan Karakter Disiplin dan Jujur 

pada Siswa Kelas Tinggi SDN 2 Kadipiro Tahun Ajaran 2016/2017 ”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan 

desain penelitian studi kasus. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian 



5 

 

adalah SDN 2 Kadipiro yang beralamat di di Desa Gandu, Kadipiro, Sambirejo, 

Sragen. Waktu pelaksanaan penelitian antara bulan September 2016 sampai bulan 

Februari 2017.  Informan dalam penelitian ini  adalah Kepala Sekolah, wali kelas, 

orang tua/wali murid, dan siswa. Data dalam penelitian ini tentang peran wali 

kelas sebagai pelaksana bimbingan dan konseling dalam menanamkan karakter 

disiplin dan jujur pada siswa. Peneliti berperan sebagai pengumpul data utama. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber 

dan metode. Analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran wali kelas 

sebagai pelaksana BK dalam menanamkan karakter disiplin dan jujur pada siswa 

kelas tinggi SDN 2 Kadipiro tahun ajaran 2016/2017: 

3.1 Peran Wali Kelas Sebagai Pelaksana BK dalam Menanamkan Karakter 

Disiplin dan Jujur pada Siswa Kelas Tinggi SDN 2 Kadipiro. 

Wali kelas di SDN 2 Kadipiro sudah berusaha menjalankan perannya 

dalam penanaman karakter disiplin dan jujur, sesuai dengan Undang-Undang 

tentang Guru dan Dosen pasal 1 yang menjelaskan tugas utama guru mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi wali kelas di SDN 2 

Kadipiro sebagai pelaksana bimbingan konseling dalam menanamkan karakter 

disiplin dan jujur berperan menjadi fasilitator yang menyediakan fasilitas di 

katin kejujuran yang berguna untuk menanamkan karakter jujur pada siswa. 

Guru memberikan motivasi ketika pagi pada siswa dengan memberikan 

semangat dan nasihat agar siswa selalu berperilaku disiplin dan jujur di sekolah 

maupun luar sekolah. Guru menegur dan menasehati siswa yang terlambat 
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datang ke sekolah. Guru membimbing dan mengarahkan siswa untuk disiplin 

dan jujur dengan cara mengingatkan tentang tindakan yang diperbolehkan dan 

dilarang di sekolah. Guru membantu siswa yang tidak disiplin dan tidak jujur 

untuk bertindak disiplin dan jujur. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Sulistyarini (2014: 122 ) 

yang menyatakan tugas guru kelas di SD, selain mengajar, adalah 

menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap seluruh siswa 

di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini adalah wajar karena guru 

kelaslah yang menjadi  pembimbing dan pengasuh yang setiap hari berada 

bersama siswa dalam proses pendidikan dasar yang amat vital dalam 

keseluruhan perkembangan siswa. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat 

Wardati dan Mohammad (2011:136-137) yang mengemukakan peran guru 

dalam bimbingan konseling yaitu sebagai informator, organisator, motivator, 

director, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, evaluator.  

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Karakter Disiplin dan Jujur Di SDN 2 

Kadipiro 

Faktor yang mempengaruhi karakter disiplin di SDN 2 Kadipiro yaitu 

faktor teladan dari bapak/ibu guru yang datang lebih awal tidak terlambat sesuai 

dengan tata tertib guru. Bapak/ibu guru berpakaian rapi sesuai dengan aturan, 

bapak/ibu guru tidak meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung, bapak/ibu 

guru juga tidak makan, minum, dan merokok di kelas sesuai dengan tata tertib 

guru hal tersebut dapat menjadi teladan bagi siswa lalu bapak/ibu guru 

memberikan nasihat pada siswa kalau berpakaian rapi itu enak dipandang 

berpakaian rapi mencerminkan kedisiplinan dalam berpakaian. Faktor 

lingkungan sekolah yang terbiasa melakukan kegiatan yang tertib dan teratur, 

sehingga siswa terbiasa untuk disiplin contohnya guru dan siswa datang sebelum 

bel masuk berbunyi, siswa dibiasakan untuk berbaris dengan rapi sebelum 

masuk ke kelas, siswa dilarang membeli makanan dan minuman di luar sekolah 

sesuai dengan tata tertib yang berlaku dan semua siswa mematuhi tata tertib 

tersebut tidak ada siswa yang membeli makanan dan minuman di luar sekolah, 
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siswa hanya membeli makanan di kantin kejujuran dan di penjual makanan yang 

berada di sekolah.  

Faktor yang mempengaruhi karakter jujur di SDN 2 Kadipiro yaitu 

Faktor latihan, nasihat dan teladan dari nabi, sekolah melatih siswa untuk 

berperilaku jujur dengan menyediakan kantin kejujuran siswa membeli makanan 

dan minuman sendiri lalu membayar dan mengambil kembalian sendiri dengan 

hal itu siswa dilatih dan dituntut untuk berperilaku jujur, ketika siswa sedang 

membeli di kantin kejujuran. Guru tidak membicarakan hal-hal negatif  dari guru 

lain di depan kelas maupun dihadapan siswa itu merupakan contoh dari guru 

yang jujur. Guru menyampaikan pada siswa  jujur itu penting sifat jujur 

merupakan salah satu sifat nabi, kalau orang yang tidak jujur itu temannya setan 

dan dibenci oleh Allah SWT, orang yang tidak jujur nanti tidak punya teman. 

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Yasin (2013:130-133) 

yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi disiplin antara lain: (1) 

Faktor Intern merupakan faktor yang terdapat dalam diri orang yang 

bersangkutan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor pembawaan, faktor 

kesadaran, faktor pengaruh pola pikir, faktor minat dan motivasi, (2) Faktor 

ekstern yaitu faktor yang berada diluar diri orang yang bersangkutan. Faktor 

tersebut meliputi contoh atau teladan, nasehat, faktor latihan, faktor lingkungan, 

serta pengaruh kelompok.  

3.3 Upaya Menanamkan Karakter Disiplin dan Jujur di SDN 2 Kadipiro 

Upaya untuk  menanamkan karakter disiplin dan jujur di SDN 2 Kadipiro 

dilakukan wali kelas dengan beberapa cara antara lain:  

3.3.1 Kegiatan rutin 

Kegiatan rutin yang  dilaksanakan  di SDN 2 Kadipiro untuk 

menanamkan karakter disiplin diantaranya adalah  upacara bendera  yang  

dilaksanakan  setiap  hari  Senin. Dalam kegiatan upacara  bendera  guru-guru 

datang  lebih awal, berpakaian rapi, dan tertib dalam mengikuti kegiatan  

upacara,  hal  ini  untuk  menanamkan karakter disiplin waktu, berpakaian, dan 
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bersikap. Selanjutnya, kebiasaan pagi yang dilaksanakan setiap hari oleh 

peserta didik adalah berbaris sebelum masuk kelas, kegiatan tersebut  bertujuan  

untuk  menanamkan  karakter disiplin waktu pada peserta didik agar  tidak 

terlambat  datang  ke  sekolah.  

Kegiatan rutin/pembiasaan untuk menanamkan karakter jujur dilakukan 

ketika akan ulangan guru selalu berpesan pada siswa untuk mengerjakan 

sendiri tidak boleh bertanya pada teman, lalu setelah ulangan selesai hasil 

ulangan di koreksi oleh temannya hal tersebut membiasakan siswa untuk selalu 

berbuat jujur. Sekolah menyediakan kantin kejujuran untuk menanamkan 

kejujuran bagi siswa, dengan adanya kantin kejujuran siswa melakukan 

pembelian dengan jujur.  

3.3.2 Keteladanan  

Menanamkan karakter disiplin dilakukan dengan keteladanan yang 

diberikan  wali kelas diantaranya dengan berpakaian rapi sesuai dengan aturan, 

tidak terlambat datang ke sekolah, bersalaman dan mengucap salam jika 

bertemu guru atau orang yang lebih tua, mengikuti upacara bendera setiap hari 

senin,  tidak meninggalkan kelas saat proses pembelajaran berlangsung, tidak 

merokok di area sekolah. Sedangkan dalam menanamkan karakter jujur 

dilakukan dengan tidak membicarakan guru lain saat di kelas, berperilaku jujur 

dalam perkataan maupun perbuatan, guru menepati janji pada peserta didik. 

Guru sebagai orang tua maupun panutan siswa di sekolah dengan memberikan 

keteladanan yang baik siswa akan mencontohnya. 

3.3.3 Dengan pengawasan atau control 

Pengawasan atau kontrol dilakukan guru dengan bantuan siswa yang ikut 

bekerjasama untuk mengawasi teman-temannya agar selalu berbuat disiplin 

dan jujur jika ada yang tidak disiplin dan tidak jujur akan dilaporkan kepada 

guru. Dengan pengawasan atau kontrol diharapkan siswa akan disiplin 

mematuhi peraturan.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Yasin (2013:134-135) 

yang menyatakan upaya menanamkan disiplin dengan cara pembiasaan, contoh 

dan teladan, penyadaran, pengawasan atau kontrol. Pendapat tersebut sejalan 
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dengan Rosesti (2014:773-774) yang mengemukakan usaha pembinaan 

disiplin/penanganan disiplin dilakukan dengan pemberian keteladanan, 

pemberian motivasi, pemberian pengawasan, dan pemberian sanksi/hukuman. 

Keteladanan guru penting dalam meningkatkan disiplin siswa, pemberian 

motivasi yang tepat akan membangkitkan semangat siswa untuk disiplin. 

Pengawasan merupakan kegiatan yang paling penting dari seluruh usaha yang 

dilakukan, pengawasan ini mengacu pada tindakan perbaikan dari kesalahan 

siswa yang melakukan pelanggaran dan juga pengawasan ini menyarankan 

memperbaiki pelanggaran siswa. Ancaman sanksi/hukuman sangat penting 

karena dapat memberikan dorongan, kekuatan, dan kepatuhan. Dengan adanya 

sanksi dapat menyadarkan siswa bahwa perbuatan yang salah dapat membawa 

akibat yang tidak menyenangkan dan harus ditanggung olehnya, dan juga siswa 

yang lain menjadi takut melakukan pelanggaran karena sekolah menerapkan 

sanksi disiplin, sanksi tersebut berupa teguran, penugasan, dan pemanggilan 

orang tua. . Selain itu Yasin (2013:134-135) juga menyatakan anak dibiasakan 

melakukan sesuatu dengan baik, tertib, dan teratur, misalnya berpakaian rapi, 

keluar masuk kelas harus hormat pada guru, dan harus memberi salam.  

Menurut Zuriah (2008:49) nilai dan prinsip kejujuran dapat ditanamkan pada 

diri siswa di jenjang pendidikan dasar melalui kegiatan mengoreksi hasil 

ulangan secara silang dalam kelas.  

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

dari penelitian ini bahwa: 

a. Peran wali kelas sebagai pelaksana bimbingan konseling dalam menanamkan 

karakter disiplin dan jujur pada siswa yaitu: mendidik, mengarahkan, 

membimbing dan menuntun, melatih, memotivasi, memfasilitasi, serta 

memberikan pelayanan terhadap segala masalah siswa.  

b. Faktor yang mempengaruhi karakter disiplin dan jujur: (a) faktor yang 

mempengaruhi disiplin: faktor pembawaan, faktor minat, faktor pengaruh pola 

pikir, faktor contoh atau teladan, faktor nasihat, faktor lingkungan, dan faktor 
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pengaruh kelompok. (b) faktor yang mempengaruhi jujur: faktor pembawaan, 

faktor lingkungan, faktor pengaruh kelompok,  dan faktor latihan.  

c. Upaya wali kelas dalam menanamkan karakter disiplin dan jujur di SDN 2 

Kadipiro: dengan pembiasaan, contoh atau keteladanan, pengawasan atau 

kontrol, kantin kejujuran. 
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