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IMPLEMENTASI PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

UNTUK MENANAMKAN KARAKTER DISIPLIN PADA SISWA DI SD 

NEGERI KLARI 2 BOYOLALI 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana implementasi bimbingan 

dan konseling untuk menanamkan karakteristik disiplin pada siswa di SD Negeri 2 

Klari, 2) Apakah kendala dalam implementasi bimbingan dan konseling untuk 

menanamkan karakter disiplin pada siswa di SD Negeri 2 Klari, 3) Bagaimana solusi 

dalam implementasi bimbingan dan konseling untuk menanamkan karakter disiplin 

pada siswa di SD Negeri 2 Klari. Jenis Penelitian ini adalah Kualitatif dan desain 

penelitiannya adalah penelitian deskripti. Informan dalam penelitian ini adalah 

Kepala Sekolah, Guru Kelas dan beberapa siswa.Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan triangulasi, sumber dan metode. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) Didalam penerapanya guru menggunakan Konseling 

individual yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik atau konseli 

mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru 

pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita 

siswa/ konseli. Tugas guru sebagai pendidik yang mengatur perilaku mereka 

hendaknya harus mempunyai strategi khusus dalam memberikan materi belajar 

sesuai jenjangnya, agar kedepannya siswa mampu membedakan mana yang baik dan 

tidak baik untuk dilakukan, 2) Kendala yang dihadapi oleh guru bimbingan dan 

konseling dalam menanamkan karakter disiplin kepada siswa di sekolah yaitu belum 

adanya kesadaran orang tua siswa /wali murid dalam memberikan bimbingan kepada 

anaknya di rumah atau lingkungan keluarga, sehingga dapat menyebabkan anak tidak 

dapat membedakan mana perilaku baik atau tidak baik. Kurang adanya kerjasama 

dan kolaborasi dalam memberikan bimbingan kepada siswa dari pihak sekolah 

selaku guru dan pihak keluarga / orang tua siswa. 3) Solusi dalam mengatasi 

penanaman karakter disiplin siswa yaitu perlu adanya komunikasi atau kolaborasi 

yang intens diantara guru dan orang tua siswa dalam menanamkan karakter disiplin 

kepada siswa. 

 

Kata Kunci: bimbingan dan konseling, karakter, disiplin 

 

Abstract 

 

This study aims to find out: 1) How the implementation of guidance and counseling 

to instill discipline characteristics in students in SD Negeri 2 Klari, 2) What are the 

obstacles in the implementation of guidance and counseling to instill discipline in 

students in SD Negeri 2 Klari, 3) What is the solution in the implementation of 

guidance and counseling to instill discipline character in students in Klari Elementary 

School 2. This type of research is qualitative and the research design is descriptive 

research. Informants in this study were teachers, Principals, Class Teachers and 

several students. Data collection techniques used were observation, interviews, and 
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documentation. The validity of the data in this study uses triangulation, sources and 

methods. The results of this study indicate that: 1).In its application, the teacher uses 

individual counseling, namely a guidanceservice that allows student or counselees to 

get direct face-to-face service individually with the supervisor in order to discuss 

alleviating personal problems suffered by students/ counselees. The task of  teachers 

as educators who regulate their behavior should have to have a specific strategy in 

providing learning materials according to their level, so that in the future students 

can distinguish between good and bad things to do, 2) Constraints faced by teacher 

guidance and counseling in instilling the character of discipline students in schools 

are not yet aware of parents / guardians of students in providing guidance to their 

children at home or family environment, so that children can not distinguish between 

good or bad behavior. Lack of collaboration and collaboration in providing guidance 

to students from the school as counselors and families / parents of students. 3) 

Solution in overcoming the planting of student disciplinary characters, namely the 

need for intense communication or collaboration between teachers and parents of 

students in instilling the character of discipline in students. 

 

Keywords: guidance and counseling, character, discipline 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki salah satu indicator dari kualitas SDM yang ada di sautu 

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

berkualitas juga SDM yang ada di negara tersebut. secara faktual pendidikan dapat 

memperlihatkan aktifitas guru didalam melaksanakan pendidikan untu mengajak 

orang-orang yang muda dengan orang yang berkepentingan. Secara perspektif 

memberikan pentunjuk bahwasannya pendidikan ialah suatu muatan yang diterapkan 

sebagai wahana berguna untuk mengembangkan masa depan siswa yang tidak 

terlepas dari adanya peran pendidik atau guru pendidik. 

          Pendidikan nasional juga berfungsi didalam mengembangkan dan 

mempertahankan nilai yang ada di masyarakat sehingga dapat dilestarikan. Didalam 

menunjang serta mengembangkan seluruh warga masyarakat guna mengembangkan 

SDM yang ada disekitar, sehingga setiap potensi yang ada pada individu dapat 

berkembang  menjadi individu yang berbudi pekerti luhur. Fungsi tersebut harus 

dijalankan dan membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk tercapainya amanah 

ini. 

   Penelitian yang dilakukan Widada (2013) yang berjudul progam Bimbingan 

dan Konseling di sekolah dasar. Didapatkan hasil bahwa layanan Bimbingan dan 
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Konseling di SD merupakan layanan spesifik yang diberikan kepada siswa untuk 

dapat mencapai perkembangan optimal, mampu mencapai tugas perkebanga yang 

diharapkan. 

   Sedangkan Menurut Kamaluddin (2011; 447) bahwa pelayanan Bimbingan 

dan Konseling memfasilitasi penegembangan peserta didik secara individual, 

kelompok, dan atau klasikkal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, nakat, minat, 

perkembangan, kondis, serta peluan-peluang yang dimiliki. Pelayanan ini membantu 

nmengatasi kelemahan dan hambatan seta masalah yang dihadapi peserta didik.. 

Bimbingan dan Konseling mempunyai peran yang sangat menentukan terhadap 

keberhasilan hasil belajar siswa yang bersifat individi/ prorangan. Kondisi ruang 

kelas yang dilatarbelakngi  interaksi manusia dengan lainya yang mendorong guru 

bukan sekedar hanya memberi ilmu pengetahuan, tetapi memotivasi siswa agar 

belajar lebih giat dan efektif.   

 (Saidah, 2017: 9). Pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling disekolah 

dasar adalah usaha guna dilaksanakan didalam membantu siswa mengembangkan 

kepribadian mereka. Sehinnga proses merencanakan serta mengembangkan karier 

siswa. Layanan BK memfasilitasi dalam mengembangkan siswa baik individu atau 

kelompok, sesuai kebutuhan, minat, bakat, serta segala potensi yang ada pada diri 

siswa. Layanan BK dapat mengatasi hambatan serta permasalahan yang sedang 

dialaminya. 

 Perilaku disiplin siswa dirumah maupun disekolah selalu akan berbeda dan 

beragam. Sebagian siswa memiliki disiplin yang baik dan ada sebagian siswa yang 

mempunyai disiplin yang buruk. Siswa yang mampunyai disiplin yang tinggi 

senantias mematuhi berbagai aturan baik yang ada di sekolah maupun yang ada di 

rumah dengan sendirinya. Siswa yang memiliki disiplin cenderung rendah maka anak 

tersebut memiliki perilaku semaunya sendiri, seperti datang terlambat ke sekolah, 

tidak menaati aturan sekolah, dan mengabaikan perintah guru serta orang tua.  

 Disiplin merupakan suatu unsure yang utama serta esensial yang ada pada 

pendidikan dan diemban oleh guru pendidik maupun orang tua. Sehingga siswa dapat 

mengontrol sikap seta perilaku sesuai dengan nilai atau moral yang terinternalisasi 
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siswa yang mempunyai disiplin tinggi dapat atau mampu untuk mengantisipasi setiap 

masalah-masalah yang ada di era globalisasi ini.  

 Permasalahan mengenai perilaku disiplin di sekolah juga terjadi 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 kurang disiplin 

contohnya siswa datang telat, siswa tidak membuat PR, 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 BK selalu berupaya didalam melakukan BK terhadap 

setiap perilaku kurang disiplin terjadi kepada siswa.  

 Dengan adanya permasalahan tersebut, maka di dalam penelitian ini peneliti 

mengakat permasalahan terkait dengan pelaksanaan BK 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.” 

 

2. METODE  

Penelitian ini mendiskripsikan bagaiman pelaksanaan bimbingan konseling didalam 

membentuk dan menanamkan katakter disiplin siswa SD N 2 Klari, Karanggde, 

Boyolali. Didalam penelitiannya peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan informasi. Jenis 

penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu  

penelitian  digunakan menggambarkan serta menganalisis, peristiwa, aktivitas, sosial, 

sikap kepercayaan, pendapat, pikiran orang secara individu (Sukmadinata, 2015:60). 

Teknik analisis data yang digunakan didalam penelitian initerdiri daripengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Didalam penelitian ini 

keabsahan data menggunakan tehnik triangulasi yang dibagi menjadi dua yaitu 

triangulasi sumber dan triangulasi tehnik. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Proses pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukanoleh guru maupun 

kepala sekolah sudah berjalan cukup baik. Apabila guru mendapati siswanya yang 

tidak disiplin atau melanggar aturan sekolah, maka tahap awal guru tersebut 

memberikan arahan atau bimbingan secara individual. Guru kelas melakukan 

bimbingan tersebut disaat jam istirahat atau sesudh jam pelajaran. Siswa yang tidak 

disiplin atau melanggar aturan tersebut diberi bimbingan atau arahan secara lisan dari 

guru agar tidak mengulangi perbuatanya. Dengan proses memberikan bimbingan 

konseling tersebut diharapkan siswa dapat mampu memahami arahan yang diberikan 

guru dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang melanggar aturan sekolah. 

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi, dan wawancara guru kelas sangat 

berperan penting dalam memberikan bimbingan dan konseling di SD N 2 Klari. 

Tidak hanya memberikan materi pembelajaran, namun guru juga memberikan 

bantuan seta mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki setiap siswa. Apabila 

guru menemui siswanya mengalami kendala atau permasalahan, guru mampu 

berperan aktif dan cekatan dalam memberikan arahan dan bimbingan untyk 

mengatasi permasalahan siswa tersebut. Didalam tugasnya terkadang guru tidak 

hanya bekerja sendiri, namun juga dibantu oleh guru lain maupun kepala sekolah 

sehingga siswa yang mengalami masalah dapat diberikan bimbingan dan konseling 

secara lebih optimal. 

Contoh siswa yang diambil observasi yang dilakukan peneliti yaitu Kholis 

dan Huda siswa kelas 3 yang melakukan perilaku tidak baik atau kurang disiplin 

yaitu suka gojek sendiri disaat diberi materi pelajaran oleh guru, tidak mengerjakan 

tugas sekolah, sering berkata kotor. Namun setelah guru memberikan arahan atau 

bimbingan  kepada Kholis dan Huda lambat laun kedua siswa tersebut mengalami 

perubahan sikap atau perilaku yang lebih baik 

3.2 Pembahasan 

Pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam menanamkan karakter disiplin siswa di 

SD N 2 Klari sudah berjalan cukup baik, bukan hanya memberikan materi pelajaran 

saja namun guru dituntut mampu menanamkan karakter disiplin, guru mampu 
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meberikan motivasi untuk lebih meningkatkan prestasi belajarnya, memberikan 

arahan kepada siswa agar dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Hal ini 

sependapat dengan Walgito (2010:7) yang menyatakan pembimbing atau guru BK 

disekolah dipegang oleh “Pembimbing disekolah dipegang oleh orang yang khusus 

dididik menjadi konselor. Jadi Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral 

dari pendidikan yang bertujuan untuk membantu seseorang menjadi manusia yang 

dewasa dan mandiri, yang memahami dirinya sendiri secara utuh dengan kelebihan 

dan kekurangannya (Walgito, 2010: 9). Layanan bimbingan dan konseling diberikan 

oleh konselor/ guru bimbingan dan konseling (BK). Guru BK memiliki tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan 

konseling terhadap siswa di sekolah. Tugas guru BK terkait dengan pengembangan 

diri siswa yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian yang 

dimiliki siswa. Dengan pemberian layanan bimbingan yang tepat dan kontinyu 

diharapkan siswa mampu memahami kelebihan dan kekurangannya, mandiri dan 

mampu mengoptimalkan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. 

Dengan adanya guru memberikan proses bimbingan dan konseling kepada 

setiap siswanya, siswa dapat mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Tidak 

hanya itu guru dan kepala sekolah dapat mdnambah wawasan tentang bimbingan dan 

konseling secara lebih mendalam. Menambah ilmu dan wawasan tentang bagaimana 

cara mengatasi permasalahan siswa dan membantu menanamkan karakter disiplin 

siswanya. Menemukan strategi yang tepat untuk membantu mengatasi permasalahan 

siswa tersebut. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan di SD Negeri 2 Klari dapat 

ditarik kesimpulan: 

Proses kegiatan bimbingan konseling didalam menanamkan karakter disiplin 

sudah berjalan cukup baik, walaupun ada sedikit kendala atau hambatan dimana ada 

beberapa wali murid yang sulit untuk bekerjasama didalam menanamkan karakter 

dsisplin siswa. Apabila ada yang siswa yang melakukan pelanggaran berat atau 

melakukan secara berulang ulang, guru dan kepala sekolah menindak lanjuti dengan 
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mendatangi rumah siswa yang bermasalah tersebut atau dikenal dengan istilah home 

visit. Sehngga pihak sekolah dengan keluarga dapat atau mampu saling bekerjasama 

didalam membentuk karakter siswa yang diharapkan. 

Didalam pelaksanaan bimbingan konseling di SD N 2 Klari dapat berjalan 

dengan cukup baik karena guru dan kepala sekolah dapat berperan sangat penting 

didalam mengarahakan serta membimbing siswa. Siwa yang menglami perilaku yang 

tidak baik sedikit demi sedikit mengalami perubahan kearah yang lebih baik serta 

guru dapat membantu setaiap permasalahan siswa meliputi permasalan agama, 

akademik, dan non akademik. Manfaat dari adanya kegiatan bimbingan dan 

konseling yaitu terbentuknya karaker sikap disiplin dan mampu mengembangkan 

potensi yang dimiliki seta mengarahkan bakat atau minat yang terdapat pada diri 

setiap siswa. 
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