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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 sebagai individu maupun anggota 

masyarakat. Dalam dunia pendidikan sangatlah diperlukan adanya sarana dalam 

pembinaan kepribadian muridnya, pembinaan kepribadian ini tidak mungkin 

terlaksana secara langsung oleh masing-masing guru di sekolah. Oleh sebab itu 

diperlukan badan khusus yang berfungsi untuk menangani pembinaan kepribadian 

siswa yang dinamakan bimbingan konseling (Silitonga, dkk 2014:29).  

Bimbingan dan konseling adalah salah satu komponen yang bertugas 

untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. 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.  

Guru sekolah dasar memegang peranan yang sangat penting dalam 

memikul tanggung jawab untuk memahami karakter dan sifat anak dan membantu 
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perubahan perilaku anak menjadi pribadi yang baik selain itu juga perkembangan 

sosial dan pribadi anak. Guru wali kelas selain memegang kelas juga diserahi 

tugas dan tanggung jawab sebagai petugas atau guru bimbingan konseling. Alasan 

penetapan wali kelas sebagai petugas bimbingan konseling selain sebagai wali 

kelas adalah karena wali kelas dekat dengan siswanya sehingga wali kelas dapat 

dengan segera mengetahui berbagai persoalan siswanya. Tanggung jawab ini 

semakin menumbuhkan kebutuhan untuk mengadakan adanya bimbingan dan 

konseling yang terorganisir di sekolah dasar. Karakter adalah watak, tabiat, 

akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai 

kebijakan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara 

pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak (Kemendiknas, 2010:3). 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, tetapi bagaimana kondisi moral para pelajar kita saat ini. Seperti 

yang sering kita lihat di media masa maupun media elektronik, yaitu mengenai 

sikap dan moral para pelajar yang menunjukkan perilaku negatif. Ketaatan dan 

kepatuhan peserta didik terhadap peraturan disebut disiplin. Disiplin merupakan 

sesuatu yang berkenaan dengan pengedalian diri seseorang terhadap bentuk-

bentuk aturan. 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. 

SDN 2 Kadipiro merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan 

penanamakan karakter disiplin dan jujur pada siswa-siswanya. Berdasarkan 
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wawancara dengan guru dan observasi di sekolah, peran wali kelas sebagai 

pelaksana bimbingan konseling dalam menanamkan karakter disiplin dan jujur 

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 ”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apa peran wali kelas sebagai pelaksana BK dalam penanaman karakter disiplin 

dan jujur pada siswa kelas tinggi SDN 2 Kadipiro? 

2. Apakah faktor yang mempengaruhi karakter disiplin dan jujur di SDN 2 

Kadipiro? 

3. Bagaimana upaya wali kelas sebagai pelaksana BK dalam menanamkan 

karakter disiplin dan jujur pada siswa kelas tinggi di SDN 2 Kadipiro?  

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui peran wali kelas sebagai pelaksana BK dalam penanaman 

karakter disiplin dan jujur pada siswa kelas tinggi SDN 2 Kadipiro. 

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi karakter disiplin dan jujur di 

SDN 2 Kadipiro. 

3. Untuk mengetahui upaya wali kelas sebagai pelaksana BK dalam menanamkan 

karakter disiplin dan jujur pada siswa kelas tinggi di SDN 2 Kadipiro. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan teori dan 

pemahaman yang mendalam mengenai peran wali kelas sebagai pelaksana BK 

dalam menamakan karakter pada siswa sehingga dapat memperkaya khazanah 

ilmu bimbingan konseling serta menjadi bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

1) Menambah pengetahuan, wawasan peneliti terhadap peran wali kelas 

sebagai pelaksana bimbingan dan koseling dalam menanamkan 

karakter disiplin dan jujur kepada siswa SDN 2 kadipiro. 

2) Menambah pengalaman peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian. 
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3) Dapat menjadikan motivasi dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi siswa. 

b. Bagi Guru 

1) Guru dapat memperoleh pengetahuan lebih tentang Bimbingan dan 

Konseling.  

2) Guru wali kelas dapat termotivasi dalam menerapkan layanan 

Bimbingan Konseling pada siswa. 

3) Guru wali kelas dapat mengatasi masalah yang dihadapi siswa. 

c. Bagi Siswa 

1) Meningkatkan karakter disiplin dan jujur siswa di sekolah maupun 

diluar lingkungan sekolah.  

2) Membiasakan siswa untuk selalu bersikap disiplin dan jujur pada saat 

di sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. 

 


