
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

          Pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia 

yang ada di sebuah negara. Semakin berkualitas pendidikan yang ada di sebuah 

negara maka akan semakin berkualitas pula sumber daya manusia yang ada pada 

negara tersebut. secara faktual pendidikan menggambarkan aktivitas sekelompok 

orang seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya melaksanakan pendidikan 

untuk orang-orang muda bekerjasama dengan orang-orang yang berkepentingan. 

Secara perspektif memberikan pentunjuk bahwa pendidikan adalah muatan, 

arahan, pilihan yang ditetapkan sebagai wahana pengembangan masa depan 

anak didik yang tidak lepas dari keharusan kontrol manusia sebagai pendidik.  

          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. 

          Menurut Piaget yang dikutip oleh Saiful Sagala, pendidikan didefinisikan 

sebagai penghubung dua sisi, di satu sisi individu yang sedang tumbuh 

berkembang, dan disisi lain sosial, intelektual dan moral yang menjadi tanggung 

jawab pendidik untuk mendorong individu tersebut (Saiful Sagala, 2005: 3). 

          Salah satu layanan pendidikan yang dibutuhkan di sekolah adalah layanan 

bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan serangkaian program layanan 

yang diberikan kepada peserta didik agar mereka mampu berkembang lebih 

baik. Pelaksanaan bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau 

pertolongan yang diberikan oleh pembimbing (koselor) kepada individu 

(konseli). Hal ini sangat relevan dengan pengertian pendidikan. Pendidikan 

merupakan usaha sadar bertujuan untuk mengembangkan kepribadian potensi-

potensinya (bakat, minat, kemampuan). Kepribadian menyangkut masalah 
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prilaku atau sikat mental dan kemampuannya meliputi masalah akademik dan 

keterampilan.  

          Kedudukan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dalam 

sistem pendidikan di Indonesia sudah diatur dan dibicarakan khusus dalam 

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 pasal 10 ayat (1) yang berbunyi : 

Penyelenggarakan bimbingan dan konseling pada SD/MI atau yang sederajat 

dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Jika merujuk pada 

keputusan diatas, pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh 

konselor atau guru bimbingan dan konseling akan tetapi layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah dasar untuk saat ini masih dilaksanakan oleh guru kelas 

khususnya di Sekolah Dasar (SD). Pelaksanaannya terpadu dalam proses 

pembelajaran (Deddy Setyo Nugroho, 2016: 1). 

          Menurut Saring Marsudi, dkk (2016: 56) mengatakan bahwa “Bimbingan 

dan Konseling Belajar adalah proses pemberian bantuan konselor atau guru 

bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konseli dalam mengenali 

potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil 

merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, memiliki 

kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal sehingga 

dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam 

kehidupannya.” Peran bimbingan dalam proses pembelajaran sangat menentukan 

keberhasilan belajar siswa dalam bentuk hasil yang bersifat pribadi. Suasana 

kelas yang dilatarbelakangi interaksi manusiawi mendorong guru untuk bukan 

hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi mendorong siswa untuk 

belajar lebih optimal. 

Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah 

merupakan usaha membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan 

pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, serta perencanaan dan 

pengembangan karir. Pelayanan bimbingan dan konseling memfasilitasi 

pengembangan peserta didik secara individual, kelompok dan/ atau klasikal 

sesuai dengan kebutuhan,bakat, minat, perkembangan dan potensi serta peluang-

peluang yang dimiliki. Pelayanan bimbingan dan konseling juga membantu 
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mengatasi kelemahan dan hambatan atau masalah yang dihadapi oleh peserta 

didik (Saidah, 2014: 9). 

          Perilaku disiplin siswa baik di rumah maupun di sekolah akan selalu 

beragam. Sebagian siswa ada yang mampunyai disiplin yang tinggi dan ada 

sebagian siswa yang mempunyai disiplin yang rendah. Siswa yang mampunyai 

disiplin yang tinggi senantias mematuhi berbagai aturan baik yang ada di 

sekolah maupun yang ada di rumah dengan sendirinya. Siswa yang mampunyai 

disiplin yang rendah akan cenderung berperilaku seenaknya sendiri, seperti 

datang terlambat ke sekolah, tidak mentaati peraturan sekolah dan mengabaikan 

perintah guru dan orang tua.  

          Perilaku disiplin merpakan aspek utama dan esensial pada pendidikan 

yang diemban oleh pendidik ataupun orang tua. Sehingga anak didik mampu 

mengontrol perilakunya sendiri sesuai dengan nilai-nilai moral yang 

terinternalisasi. Siswa yang mampu berdisiplin diri maka secara memaknai siswa 

memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mengakomodasi, dan mewarnai 

arus globalisasi.  

          Permasalahan tentang perilaku disiplin di sekolah juga terjadi pada siswa 

kelas di SD Negeri Klari 2 Boyolali. Disiplin yang ada pada siswa di SD Negeri 

2 Klari Boyolali masih relatif rendah, hal ini terlihat bahwa masih sering terjadi 

perilaku tidak disiplin seperti siswa datang terlambat, siswa tidak mengerjakan 

pekerjaan rumah, siswa tidak taat pada peraturan sekolah dan siswa masih 

berperilaku seenaknya sendiri. Melihat permasalahan disiplin yang terjadi pada 

siswa di SD Negeri Klari 2 Boyolali maka pihak sekolah melalui layanan 

bimbingan dan konseling selalu berupaya untuk melakukan bimbingan dan 

konseling terhadap setiap perilaku tidak disiplin yang terjadi pada siswa.  

          Terkait dengan permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti 

bermaksud mengangkat permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan 

bimbingan dan konseling dalam rangka meningkatkan karakter kedisilinan pada 

siswa di SD Negeri Klari 2 Boyolali. Untuk itu dalam penelitian ini diberi judul: 

“Implementasi Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Untuk 

Menanamkan Karakter Disiplin Pada Siswa di SD Negeri Klari 2 Boyolali.” 
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B. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

yang hendak dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana implementasi bimbingan dan konseling untuk menanamkan 

karakter disiplin pada siswa di SD Negeri Klari 2 Boyolali ?  

2. Apakah kendala dalam implementasi bimbingan dan konseling untuk 

menanamkan karakter disiplin pada siswa di SD Negeri Klari 2 Boyolali ? 

3. Bagaimana solusi dalam implementasi bimbingan dan konseling untuk 

menanamkan karakter disiplin pada siswa di SD Negeri Klari 2 Boyolali ? 

C. Tujuan Penelitian  

          Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui implementasi bimbingan dan konseling untuk menanamkan 

karakter disiplin pada siswa di SD Negeri Klari 2 Boyolali.  

2. Mengetahui kendala dalam implementasi bimbingan dan konseling untuk 

menanamkan karakter disiplin pada siswa di SD Negeri Klari 2 Boyolali. 

3. Mengetahui solusi dalam implementasi bimbingan dan konseling untuk 

menanamkan karakter disiplin pada siswa di SD Negeri Klari 2 Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang hendak diperoleh dalam penelitian ini diantaranya adalah:  

1. Manfaat Teoritis  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

memberikan sumbangan untuk pengembangan bimbingan dan konseling 

khususnya mengenai layanan bimbingan dan konseling dalam rangka 

meningkatkan karakter disiplin siswa. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat selain memberikan 

masukan bagi pihak sekolah dalam memberikan layanan bimbingan dan 

konseling sekaligus diharapkan dapat memberikan arah dan pertimbangan 

positif dalam mengantisipasi dan menghindarkan kegagalan akibat pengaruh 
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lingkungan yang tidak mendukung dalam membentuk jiwa yang memiliki 

disiplin tinggi.  


