
 

BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER 

SISWA KELAS VIII SMPN 26 BANDAR LAMPUNG 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

Oleh: 

 

Munandar Saputra 

NPM:  1111080103 

 

 

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING 

 

 

 

Pembimbing I :  Drs. H. BadrulKamil, M.Pd.I 

 

Pembimbing II:  Busmayaril, S.Ag, M.Ed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITASISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  

1439 H/ 2018M 

 

 

 

  



 

SISWA KELAS VIII SMPN 26 BANDAR LAMPUNG 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

Munandar Saputra 

NPM:  1111080103 

 

 

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING 

 

 

 

Pembimbing I :  Drs. H. BadrulKamil, M.Pd.I 

 

Pembimbing II:  Busmayaril, S.Ag, M.Ed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

UNIVERSITASISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  

1439 H/ 2018M 

 

 

 



 

BIMBINGAN PRIBADI-SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER 

SISWA KELAS VIII SMPN 26 BANDAR LAMPUNG 

 

Abstrak 

 

 

Proses pembentukan karakter peserta didik menjadi tanggungjawab  semua 

guru, termasuk juga guru bimbingan dan konseling (konselor sekolah). Konselor 

sekolah  atau guru bimbingan dan konseling sesuai surat Keputusan Bersama 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi  Kepegawaian 

Nasional Nomor 25 Tahun 1993, tidak dapat dilepaskan dari peran dan tugas yang 

terkait dengan pendidikan karakter. Permasalahan penelitian ini yaitu bimbingan 

pribadi-sosial dalam pembentukan karakter peserta didik kelas VIII  SMP Negeri 26 

Kemiling Bandar Lampung.Tuuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran guru 

BK dalam pembentukan karakter peserta didik kelas VIII  SMP Negeri 26 Kemiling 

Bandar Lampung melalui bimbingan pribadi-sosial. Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan analysis dan menggunakan teknik 

analis adeskriptif kualitatif, yaitu mendiskripsikan dan menginterpretasikan data-data 

yang telah di dapat sehingga mengambarkan realitas yang sebenarnya sesuai dengan 

fenomena yang ada. 

Hasil penelitian ini yaitu :peran guru bimbingan konseling dalam membentuk 

karakter kejujuran siswa kelas VIII SMPN 26 Bandar Lampung melalui bimbingan 

pribadi-sosial di lakukan melalui pendekatan keteladanan, pendekatan pembiasaan 

pada setiap kegiatan ekstrakurikuler, yang bertujuan untuk membentuk karakter 

peserta didik. Nilai-nilai karakter yang dihasilkan dari tujuan, materi, strategi, 

pendekatan dan metode yang dilakukan guru BK kelas VIII mencakup beberapa poin 

penting, yaitu: Pertama, sikap dan perilaku siswa kepada Allah menunjukkan adanya 

perubahan tingkah laku yang mulai tumbuh pada diri siswa yang diwujudkan dengan 

ketaatan dan keyakinannya kepada Allah swt. Ketaatan tersebut terlihat dari 

kesadaran siswa dalam kehidupan sehari-hari yang ditandai dengan kejujuran,  

ketaatan beribadah, berzikir, bertadarus al-Qur’an, senantiasa berdoa dan bersyukur 

kepada Allah, berpuasa penuh di bulan Ramadhan, dan berinfak (beramal jariyah) 

karena Allah. Kedua, sikap dan perilaku siswa kepada sesame manusia terlihat cukup 

sopan dan santun, jujur, setiakawan, pemaaf, dan memiliki kedisiplinan yang cukup 

tinggi dan budi pekerti yang cukup baik. 

 

Kata kunci: bimbingan pribadi-sosial, pembentukan karakter siswa 
 

 

 

 

 



  



 



 

MOTTO 

 

 

 

 

                               

                   

 
 

Artinya : Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara 

mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan 

mereka Kitab dan hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam 

kesesatan yang nyata, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Siswa Sekolah Menengah Pertama memasuki tahap perkembangan remaja, 

yakni suatu individu yang mengalami peralihan dari masa anak-anak ke tahap remaja 

dan masih sering mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan 

juga penuh dengan masalah-masalah. Hal ini dikatakan oleh Hurlock, bahwa: “Masa 

remaja sangat rentan sekali mengalami masalah, menimbulkan ketakutan dan masa 

yang tidak realistik”.
1
 

Selain itu, masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia 

yang batasan usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Dalam 

perkembangannya seringkali mereka menjadi bingung karena kadang-kadang 

diperlakukan sebagai anak-anak tetapi di lain waktu mereka dituntut untuk bersikap 

mandiri dan dewasa. Tugas perkembangan pada remaja menuntut perubahan besar 

dalam sikap dan pola perilaku anak. Tugas-tugas perkembangan masa remaja yang 

penting akan menggambarkan seberapa jauh perubahan yang harus dilakukan dan 

masalah yang timbul dari perubahan itu sendiri sehingga masa remaja sering menjadi 

masalah yang sulit diatasi. 
2
 

                                                 
1
Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, terj. Istiwidiyant dan Soedjarwo, Erlangga, Jakarta, 1998, h. 208   
2
Ibid., h. 209  



 

 

Masa remaja masih membutuhkan bimbingan dari guru. Bimbingan adalah 

bagian dan proses pendidikan yang teratur dan sistematik guna membantu 

pertumbuhan siswa atau pelajar atas kekuatannya dalam menentukan dan 

mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat memperoleh 

pengalaman-pengalaman yang dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

masyarakat.
3
 Sedangkan menurut Tohirin, bimbingan identik dengan pendidikan. 

Artinya, apabila seseorang melakukan kegiatan mendidik, ini berarti bahwa ia juga 

sedang membimbing; sebaliknya apabila seseorang melakukan aktivitas membimbing 

(memberikan pelayanan bimbingan), berarti ia juga sedang mendidik.
4
 

Konseling adalah kegiatan dimana semua fakta dikumpulkan dan semua 

pengalaman peserta didik difokuskan pada masalah tertentu untuk diatasi sendiri oleh 

yang bersangkutan, dimana ia diberi bantuan pribadi dan langsung dalam pemecahan 

masalah itu.
5
 Konseling sendiri berasal dari kata counseling, yaitu kata dalam bentuk 

masdar dari to counsel yang artinya memberikan nasehat atau memberikan anjuran 

kepada orang lain secara tatap muka langsung.
6
 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bimbingan dan 

konseling adalah aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka 

membantu peserta didik dalam upaya pembentukan prilaku yang semestinya, artinya 

                                                 
3
 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Rineka Cipta, Jakarta, 

2004, hlm 94.   
4
Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi), Rajawali 

pers, Jakarta, 2009, hlm. 1  
5
 Ibid, hlm 100. 

6
Arifin M.Ed, Pokok-Pokok Pikian Tentang Bimbingan dan Penyuluhan, Bulan Binang, 1976, 

hlm. 18  



 

 

peserta didik diarahkan untuk menemukan jati diri sebagai masnusia yang berprilaku 

positif sesuai dengan aturan dan tata susila yang berlaku.  

 Bimbingan konseling di sekolah sangat sesuai dengan kebutuhan individu 

dalam mengembangkan setiap aspek kehidupannya namun hanya bimbingan dan 

konseling yang efektiflah yang mampu memberikan proses bantuan dengan optimal. 

Bantuan untuk mengatasi masalah pribadi, sosial, maupun keluarga, semuanya dapat 

dibimbing dalam bimbingan konseling di sekolah.  

Menurut Prayitno dan Erman Amti, manfaat adanya konselor bagi siswa 

adalah: (1) siswa dapat terbantu dalam memperoleh penyesuaian diri mengenai 

aturan-aturan atau tata tertib  yang baik terhadap sekolah atau kehidupan. (2) guru 

pembimbing membantu setiap individu, laki-laki maupun perempuan, untuk lebih 

mengenali berbagai informasi tentang proses belajar yang sistematik, mengenali dan 

mempraktekkan tata cara (etika), perilaku individu agar terarah dan berguna sesuai 

dengan ide demokratis.
7
 

Selanjutnya peran konselor  adalah membimbing siswa dalam proses belajar 

mengajar sekaligus mengarahkan siswa agar mematuhi tata tertib. Sebagai 

pembimbing dalam belajar konselor harus mampu untuk mengenal dan memahami 

karakter atau kepribadian berikut sifat-sifat siswa, baik secara individu maupun 

kelompok. Selain itu, konselor dapat membantu memberikan kesempatan yang 

memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai dengan karateristik pribadinya, 

                                                 
7
Ibid., hlm. 93-95 



 

 

membantu siswa dalam mengatasi masalah, menilai setiap langkah kegiatan yang 

telah dilakukan.
8
  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa konselor secara 

umum berperan sebagai pengambil inisiatif kegiatan pendidikan, wakil masyarakat, 

penegak disiplin, pemimpin generasi muda dan juga sebagai pembimbing bagi para 

siswanya. Mengenai tujuan layanan bimbingan dan konseling secara khusus 

dikemukakan oleh Dewa Ketut Sukardi bahwa secara khusus layanan bimbingan dan 

konseling bertujuan membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan 

perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan karir.
9
 

Adapun manfaat atau implikasi guru BK bagi siswa penulis merujuk pendapat 

Prof. Dr. Prayitno dan Drs. Erman Amti bahwa:  manfaat guru pembimbing bagi 

siswa adalah: (1) siswa bisa terbantu dalam memperoleh penyesuaian diri mengenai 

aturan-aturan atau tata tertib  yang baik terhadap sekolah atau kehidupan. (2) BK 

membantu setiap individu, laki-laki maupun perempuan, untuk lebih mengenali 

berbagai informasi tentang proses belajar yang sistematik, mengenali dan 

mempraktekkan tata cara (etika), perilaku individu agar terarah dan berguna sesuai 

dengan ide demokratis.
10

 

  Penulis menekankan pada aspek bimbingan pribadi siswa sebagai 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi dalam 

                                                 
8
 Ibid., hlm. 8 

9
Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Rineka 

Cipta,  Jakarta, 2000, hlm 29 
10

Prayitno dan Drs. Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling,  Rineka Cipta 

bekerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998,  hlm. 93-95 



 

 

mewujudkan pribadi yang tertib, perilaku yang mengikuti aturan tata tertib, mandiri 

dan bertanggung jawab. Hal ini termaktub dalam pernyataan yang dikemukakan 

Dewa Ketut Sukardi di bawah ini : 

  Dalam aspek tugas perkembangan pribadi sosial, maka layanan bimbingan 

dan konseling bertugas membantu siswa agar : 

 

1. Memiliki kesadaran diri yaitu menggambarkan penampilan dan mengenal 

kekhususan yang ada pada dirinya. 

2. Dapat mengembangkan sikap positif, serta menggambarkan orang-orang yang 

disenangi. 

3. Membuat pilihan secara sehat 

4. Mampu menghargai orang lain 

5. Memiliki rasa tanggung jawab  

6. Mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi. 

7. Dapat menyelesaikan konflik 

8. Dapat membuat keputusan secara efektif.
11

 

Maksud pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan layanan bimbingan 

dan konseling dilihat dari aspek tugas perkembangan pribadi siswa adalah agar siswa 

memiliki kesadaran  diri, mengembangkan prilaku positif, menghargai orang lain, 

dapat menyelesaikan konflik dengan bijaksana serta dapat mengambil keputusan 

dalam hal apapun. Selain itu agar perilaku yang menyimpang dapat diatasi.  

Peran konselor hanyalah membimbing siswa, namun siswa sendiri yang 

menentukan sikap apakah akan berubah atau tetap dalam keadaan menyimpang. 

Sebab seperti ditegaskan Allah swt. dalam al-Qur’an Surat Ar-Ra’d: 11: 

                   ....  

                                                 
11

Ibid, hlm 30 



 

 

Arinya : ....Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum     

             sehingga  mereka merobah keadaannya sendiri ,.... ( Qs.Ar-Ra’d : 11) 

 

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah mempunyai posisi dan peran yang cukup penting dan strategis 

dalam mengenalkan karakter dan kepribadian siswa.  Bimbingan dan konseling 

berperan untuk memberikan layanan kepada siswa agar karakter siswa dapat 

berkembang secara optimal melalui proses pembelajaran secara efektif.  

Karakter mengacu pada serangkaian sikap,  perilaku, motivasi dan 

keterampilan. Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang 

terbaik, kapasitas intelektual seperti berfikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti 

berkata jujur dan bertanggungjawab.
12

 Menurut Doni Koesoema, nilai-nilai 

pendidikan karakter mencakup nilai agama, nilai moral, nilai-nilai umum, dan nilai-

nilai kewarganegaraan. 
13

 Sementara menurut Kementerian Pendidikan Nasional 

(Kemendiknas) tahun 2010, dari sekian banyak nilai karakter yang ada, yang perlu 

dikembangkan di sekolah adalah 5 (lima) nilai karakter; yaitu (1) nilai-nilai perilaku 

manusia dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa (2) nilai-nilai perilaku 

manusia dalam hubungannya dengan diri sendiri (3) nilai-nilai perilaku manusia 

dalam hubungannya dengan sesama manusia (4) nilai-nilai perilaku manusia dalam 

                                                 
12

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi, Alfabeta, bandung, 2012, 

hlm. 2 
13

 Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, 

Grasindo, Jakarta, 2007, hlm. 205 



 

 

hubungannya dengan lingkungan (5) nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya 

dengan kebangsaan.
14

  

Kelima nilai karakter itu dapat diuraikan lebih terinci dalam tabel berikut ini:  

Tabel 1 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Menurut Kementerian Pendidikan Nasional  

Tahun 2011 
No Jangkauan Sikap dan 

Perilaku 

Butir-Butir Nilai Pendidikan Karakter 

1 Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan Tuhan  

Sifat Religius  

2 Nilai karakter hubungannya 

dengan diri sendiri  

Jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup 

sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, 

berjiwa wirausaha, berpikir logis, kreatif, 

kritis, inovatif, mandiri, ingin tahu, cinta 

ilmu,  

3 Nilai karakter hubungannya 

dengan sesama  

Sadar hak dan kewajiban diri dan orang lain, 

patuh pada aturan-aturan sosial, menghargai 

karya dan prestasi orang lain, santun, 

demokratis,   

4 Nilai karakter hubungannya 

dengan lingkungan  

Mencintai lingkungan dan alam sekitarnya 

5 Nilai kebangsaan  Nasionalis, menghargai keberagamaan  

      Sumber : Buku Panduan Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011 

 

Berdasarkan tabel di atas maka kelima nilai karakter tersebut saling terkait, 

namun yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah pengembangan nilai karakter 

adalah nomor dua dan nomor tiga; yaitu tentang nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri dan nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya 

dengan sesama manusia. 
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 Agar karakter siswa dapat berkembang sesuai dengan karakter yang 

dimaksud, maka pendekatan yang digunakan oleh guru bimbingan dan konseling 

adalah pendekatan pribadi. Pendekatan pribadi ini bertujuan   membantu keseluruhan 

proses belajar siswa. Dalam kaitan ini,  Mohamad Surya merinci beberapa peran guru 

bimbingan konseling di sekolah: 

1. Mengenal dan memahami setiap siswa  baik secara individual maupun 

kelompok 

2. Memberi informasi-informasi yang diperlukan dalam proses belajar 

3. Memberi kesempatan yang memadai agar setiap siswa dapat belajar sesuai 

dengan karakteristik pribadinya 

4. Membantu setiap siswa dalam menghadapi masalah-masalah pribadi yang 

dihadapinya 

5. Menilai keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah dilakukannya.
15

 

 

Pendapat di atas dapat menjadi acuan untuk menilai apakah peranan konselor 

di sekolah sudah sesuai atau belum.  Fokus perhatian konselor adalah masalah 

pengembangan nilai-nilai karakter siswa. Adapun yang dimaksud dengan 

pengembangan karakter siswa penulis mengacu pendapat Mohamad Surya, yaitu 

terkait dengan pemantauan sikap dan kebiasaan bermoral siswa, pemahaman atas 

kekutan dan kelemahan diri siswa, upaya pengembangan pengenalan kekuatan dan 

kelemahan diri, pemahaman bakat dan minat pribadi siswa dan pemahaman dan 

pengamalan hidup yang sehat.
16

  

Berdasarkan hasil pra penelitian melalui wawancara dengan guru bimbingan 

konseling (BK) di SMPN 26 Bandar Lampung diperoleh data bahwa, kegiatan 
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bimbingan dan konseling sudah ada dan berjalan cukup baik, baik programnya, 

fungsi-fungsinya, teknik-tekniknya, pembagian jam kerja, kegiatan BK, serta upaya 

membentuk kejujuran siswa.. 

Ditetapkannya SMP Negeri 26 Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian 

proposal Skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan dan temuan ketika melakukan 

pra penelitian di sekolah tersebut pada tanggal 18 April 2017. SMPN 26 merupakan 

sekolah umum yang berjalan di bawah naungan Pendidikan Nasional. Akan tetapi 

SMPN 26 Kemiling Bandar Lampung menunjukkan hal yang berbeda, dimana 

sekolah tersebut sangat mengedepankan nilai-nilai kejujuran dengan adanya kantin 

jujur, koperasi jujur, dan perpustakaan jujur.  

Namun, pada kenyataannya, para peserta didik di SMP Negeri 26 Kemiling 

Bandar Lampung pun masih banyak ditemukan siswa yang kurang jujur ketika 

memberikan alasan tidak masuk sekolah, ketika diminta memberikan keterangan 

seputar merokok atau tidak.  

Berdasarkan penjelasan Bapak Suseko, guru BK kelas VIII, hal ini akibat 

perkembangan zaman yang semakin tidak terarah. Lingkungan kependidikan di luar 

sekolah pun menjadi bebas dan tidak terkontrol dan dibiarkan bebas mengakses 

semua lini kegiatan mereka tanpa batas dan tanpa pengawasan dan bimbingan yang 

intensif oleh guru dan keluarga.
17

 Berbagai macam pelanggaran tersebut dapat dilihat 
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Wawancara dengan Bapak Suseko (Guru BK) SMPN 26 Bandar Lampung pada tanggal 8 

11 Maret 2013 



 

 

terlampir di bawah ini berdasarkan catatan dokumentasi pelanggaran milik Bapak 

Suseko.  

Tabel 1 

Data Pelanggaran Peserta Didik Kelas VIII SMPN 26 Kemiling Bandar Lampung 
No Nama Kls Jenis Pelanggaran Jml Nilai Karakter yang Dilanggar 

1 M 8A Merokok Di Dalam Kelas 2 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri 

2 S 8A Merokok Di Dalam Kelas 2 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri 

3 R 8C Merokok Di Dalam Kelas 2 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri 

4 AT 8A Merokok & Bolos 4 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri 

5 WS 8B Merokok Di Dalam Kelas 1 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri 

6 AS 8A Merokok Di Dalam Kelas 1 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri 

7 A 8A Melawan Guru 2 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan sesama 

manusia 

8 K 8C Melawan Guru 1 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan sesama 

manusia 

9 H 8C Melawan Guru 1 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan sesama 

manusia 

10 N 8C Melawan Guru 1 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan sesama 

manusia 

11 AK 8C Merokok 2 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri 

12 MA 8B Bolos Sekolah 1 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri 

13 RA 8B Berpacaran 1 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan sesama 

manusia 

14 IS 8B Berpacaran 1 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan sesama 

manusia 

15 NTM 8C Merokok 2 Nilai-nilai perilaku manusia dalam 

hubungannya dengan diri sendiri 

Sumber: Dokumentasi Guru BK SMP Negeri 26 Kemiling Bandar Lampung, TA. 2017 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua nilai karakter 

yang dilaggar di sana, yaitu (1) nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya 



 

 

dengan diri sendiri  dan (2) nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan 

sesama manusia, termasuk di dalamnya masalah kejujuran. Kedua nilai karakter ini 

yang akan menjadi fokus penelitian karena belum berjalan. Hal inilah yang juga 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang peran 

bimbingan dan konseling dalam mengembangkan karakter peserta didik di SMPN 26 

Kemiling Bandar Lampung. 

B. Rumusan Masalah 

  Menurut Husain Sayuti, pada dasarnya setiap permasalahan dapat diuraikan 

sebagai suatu hal yang memerlukan jawaban melalui usaha atau kegiatan yang 

sistematis.
6
 Maka sesuai dengan pendapat ini dan berdasarkan latar belakang  

masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan proposal ini sebagai 

berikut: “Bagaimanakah peran guru bimbingan konseling dalam membentuk karakter 

kejujuran siswa kelas VIII SMPN 26 Bandar Lampung melalui bimbingan pribadi-

sosial ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Sutrisno Hadi merumuskan tujuan penelitian adalah: “Untuk merumuskan, 

mengembangkan, mengkaji kebenaran dari suatu pengetahuan”.
9
 Adapun tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui peran guru bimbingan 
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konseling dalam membentuk karakter kejujuran siswa SMPN 26 Bandar Lampung 

melalui teknik layanan pribadi-sosial. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan alternatif pemikiran bagi para guru BK guna meningkatkan peranan 

bimbingan dan konseling dalam upaya pengembangan karakter siswa SMPN 26 

Bandar Lampung  secara optimal. 

2.  Sebagai sumbangsih bagi sekolah guna meningkatkan kualitas bimbingan dan 

konseling dalam rangka mengembangkan karakter kepribadian siswa SMPN 26 

Bandar Lampung. 

3. Sebagai masukan bagi guru pada umumnya untuk dapat lebih baik dalam 

mengembangkan karakter peserta didik. 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Bimbingan Pribadi-Sosial 

Penjelasan teori tentang bimbingan pribadi-soial pada bab ini akan dimulai 

dari penjelasan mengenai pengertian bimbingan, kemudian tujuan bimbingan pribadi, 

komponen bimbingan pribadi, jenis-jenis bimbingan pribadi, dan tahap-tahap 

bimbingan pribadi. Di bawah ini akan diuraikan satu per satu masing-masing pokok 

bahasan tersebut.  

1. Pengertian Bimbingan Pribadi-Sosial 

 Bimbingan pribadi-sosial merupakan salah satu bidang bimbingan yang ada di 

sekolah. Menurut Dewa Ketut Sukardi, bimbingan pribadi-sosial merupakan usaha 

bimbingan, dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi-sosial, seperti 

penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan.
1
 

Menurut Mohamad Surya,  bimbingan pribadi-sosial merupakan bimbingan 

yang bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi 

kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial, sehingga individu mampu menyesuaikan 

diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya.
2
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Dengan kata lain, suatu bimbingan dikatakan bimbingan pribadi-sosial apabila 

penekanan bimbingan lebih diarahkan pada usaha-usaha mengurangi masalah-

masalah sosial. Bimbingan pribadi-sosial merupakan seperangkat usaha bantuan 

kepada peserta didik agar dapat mengahadapi sendiri masalah-masalah pribadi dan 

sosial yang dialaminya, mengadakan penyesuaian pribadi dan sosial, memilih 

kelompok sosial, memilih jenis-jenis kegiatan sosial dan kegiatan rekreatif yang 

bernilai guna, serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah 

pribadi, rekreasi dan sosial yang dialaminya.  

Dengan kata lain, bimbingan pribadi-sosial adalah bimbingan untuk 

membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial-pribadi. Inti 

dari pengertian bimbingan pribadi-sosial yaitu bahwa bimbingan pribadi-sosial 

diberikan kepada individu, agar mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan 

pribadi-sosialnya secara mandiri.
3
 

2. Tujuan Bimbingan Pribadi Sosial 

Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi-sosial 

konseli yaitu:  

a. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, 

keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, Sekolah/Madrasah, tempat kerja, 

maupun masyarakat pada umumnya. 
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b. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling 

menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. 

c. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara 

yang menyenangkan (anugrah) dan yang tidak menyenangkan (musibah), 

serta dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama 

yang dianut. 

d. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, 

baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan; baik fisik maupun 

psikis. 

e. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. 

f. Memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Bersikap respek 

terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak 

melecehkan martabat atau harga dirinya. 

g. Memiliki rasa tanggung jawab, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen 

terhadap tugas atau kewajibannya. 

h. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial (human relationship), yang 

diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau 

silaturahim dengan sesama manusia. 

i. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat 

internal (dalam diri sendiri) maupun dengan orang lain. 



 

 

j. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.
4
 

Menurut buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling, tujuan dari 

pelaksanaan bimbingan pribadi-sosial adalah sebagai berikut: 

a. Agar siswa memiliki kesadaran diri, yaitu menggambarkan penampilan dan 

mengenai kekhususan yang ada pada dirinya 

b. Dapat mengembangkan sikap positif, seperti menggambarkan orang-orang 

yang mereka senangi. 

c. Membuat pilihan secara sehat 

d. Mampu menghargai orang lain 

e. Memiliki rasa tanggungjawab 

f. Memiliki kepercayaan diri 

g. Mengembangkan keterampilan antar pribadi 

h. Dapat menyelesaikan konflik 

i. Dapat membuat keputusan secara efektif. 
5
 

Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa tujuan pelaksanaan bimbingan 

pribadi-sosial adalah membantu siswa dalam memahami dirinya agar dapat  

mengembangkan sifat positif dalam diri individu tersebut agar dapat membuat pilihan 

secara sehat, menghargai orang lain, memiliki rasa percaya diri, rasa tanggung jawab, 
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mengembangkan keterampilan berhubungan dengan individu lain, membuat 

keputusan secara efektif dan menyelesaikan konflik. 

Menurut Syamsu Yusuf dan A.Juntika Nurihsan, tujuan  dari bimbingan 

pribadi-sosial adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan 

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan 

pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja 

maupun masyarakat pada umumnya 

b. Memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling 

menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing 

c. Memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif 

antara yang menyenangkan (anugrah) dan yang tidak menyenangkan 

(musibah), serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran 

agama yang dianut 

d. Memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara obyektif dan konstruktif, 

baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik 

maupun psikis. 

e. Memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain 

f. Memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat 

g. Bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang 

lain, tidak melecahkan martabat atau harga dirinya 

h. Memiliki rasa tanggung jawab, yang diwujudkan dalam bentuk komitmen 

terhadap tugas dan kewajibannya 

i. Memiliki kemampuan berinteraksi sosial (human relationship), yang 

diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau 

silahturahmi dengan sesama manusia 

j. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah), baik 

bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun dengan orang lain 

k. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.
6
   

 

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

bimbingan pribadi-sosial bertujuan untuk memantapkan kepribadian agar dapat 
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berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya dan dapat mengembangkan 

kemampuan individu tersebut dapat melakukan penyesuaian dengan norma yang ada 

disekelilingnya.  

Dalam konteks ini, layanan bimbingan pribadi-sosial sangat memperhatikan 

aspek-aspek perkembangan siswa secara pribadi. Selain itu, bimbingan pribadi 

menjadikan siswa sebagai pribadi yang mantap dan seimbang, untuk dapat 

menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup, dengan memperhatikan segala 

keunikan karakteristik dan pribadi serta beragamnya permasalahan yang dihadapi. 

3. Bidang Bimbingan Pribadi-Sosial 

Bidang bimbingan pribadi-sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu 

peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan 

hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan 

warga lingkungan sosial yang lebih luas. Saat ini sosial media pun sudah menjadi tren 

sebagai penunjang karir yang menjanjikan yang diawali dengan menjamurnya 

berbagai aplikasi sosial media yang dipelopori oleh situs pertemanan seperti 

friendster, facebook, twitter dan masih banyak lagi yang sangat membantu dalam 

mempromosikan jasa dan produk suatu perusahaan dan sebagai tempat yang potensial 

untuk mendapatkan customer baru.  

Orang yang menjalankan cara ini disebut social media marketer, oleh karena 

itu banyak perusahaan yang membuka lowongan untuk posisi sebagai social media 

marketing. Berpengetahuan luas. Bidang sosial media memang membutuhkan orang-

orang yang kreatif tidak cuma hanya bisa berkicau di twitter dan facebook dan 

http://id.jobsdb.com/
http://www.facebook.com/JobsDB.FanPage
http://twitter.com/#%21/JobsDBIndonesia
http://id.jobsdb.com/


 

 

mendapatkan banyak teman, tapi Anda harus mempunyai keahlian tambahan seperti 

video editing, photoshop dan software design lainnya, karena Anda bertugas 

mempromosikan jasa dan produk di mana Anda bekerja. 

B. Pembentukan Karakter Siswa 

1. Pengertian Pembentukan Karakter 

Pembentukan berasal dari kata dasar “bentuk”, yang artinya proses, perbuatan 

atau cara membentuk. Sementara “karakter” berasal dari bahasa Latin, “kharakter”, 

“kharassein”, “kharax”, yang berarti membuat tajam, membuat dalam.
7
 Ada juga 

pendapat mengatakan bahwa kata karakter berasal dari bahasa Yunani, karasso, yaitu 

cetak biru, format dasar atau bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang tidak dapat 

dikusai oleh intervensi manusiawi. 
8
  

Pendapat lain mencoba menghubungkan kata karakter dari bahasa Latin, 

kharakter yang berarti membuat tajam atau membuat dalam.
9
   Dalam pengertian ini, 

karakter disamakan sebagai suatu sifat bawaan yang melekat pada manusia. Namun 

pendapat lain juga melihat bahwa karakter sebetulnya dapat diajarkan.  

Sementara pembentukan karakter sendiri adalah, istilah lain dari penguatan 

nilai. Menurut pandangan ini, karakter seseorang dapat dibentuk melalui pendidikan 

sekalipun karakter merupakan sikap bawaan. Menurut Bambang Q Anees dan Adang 
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Hambali, batasan karakter berada dalam dua wilayah; ia diyakini ada sebagai sifat 

fitri manusia, sementara pada sisi lain ia diyakini harus dibentuk melalui model 

pendidikan tertentu.
10

Karakter itu sendiri dalam terminologi agama Islam sama 

dengan akhlak. Karakter mulia dapat disamakan dengan akhlak mulia.Akhlak dalam 

pandang Islam ialah tabiat atau kepribadian.Kepribadian mempunyai tiga komponen 

yaitu; tahu (pengetahuan), sikap, dan prilaku. Yang dimaksud dengan kepribadian 

utuh ialah bila pengetahuan sama dengan sikap dan sama dengan prilaku.
11

Orang 

yang memiliki kepribadian utuh adalah orang yang memiliki karakter yang kuat 

dalam hidupnya. 

 Pembentukan karakter adalah upaya membentuk kepribadian seseorang 

melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata 

seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak 

orang lain, kerja keras, dan sebagainya. 

2. Nilai-Nilai Karakter yang Perlu Dibentuk 

Karakter yang dimaksud dalam Skripsi ini yaitu karakter kepribadian yang 

jujur yang di dalam jiwanya tertanam nilai-nilai pendidikan agama Islam dan 

tercermin dalam pengetahuan, sikap dan prilakunya sesuai dengan kaidah moral. 

Seperti: berkata dan berbuat jujur, bertanggungjawab, berani dalam kebenaran 
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amanah, berpikir positif, disiplin dan memiliki sikap ubudiya kepada Allah SWT dan 

nilai sosial, sehubungan dengan pembinaan tingkahlaku dan perbuatan siswa  sehari-

hari menuju ke arah yang Islami.  

Ciri seseorang dapat juga dikenali melalui karakter yang ditampilkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Karakter, karena itu, memiliki hubungan dengan 

identitas diri.  

Secara lebih terinci, ada beberapa pendapat mengenai karakter, di antaranya 

adalah:  

a) Pembentukan  karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-

nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan. Kemudian, nilai-nilai 

tersebut dapat terwujud dalam pikiran, perasaan, perkataan dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat.
12

  

b) Pembentukan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan untuk memberikan 
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keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu 

dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
13

  

c) Pembentukan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai 

karakter pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan, 

kesadaran individu, tekad, serta kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri, sesama manusia, lingkungan, 

maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan kamil.
14

  

d) Pembentukan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam 

berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman dalam bentuk 

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi jati dirinya, diwujudkan 

dalam interkasi dengan Tuhannya, diri sendiri, antarsesama dan lingkungannya.
15

  

Beberapa konsep yang dipaparkan tersebut dapat diambil pemahaman bahwa  

pembentukan karakter adalah proses terbentuknya kualitas kepribadian seseorang, 

mental, akhlak,  atau budi pekerti individu sebagai nilai-nilai dan keyakinan yang 

dikehendaki oleh masyarakat melalui proses pendidikan, pengkondisian, teladan, 

pembiasaan dan pembudayaan nilai-nilai tersebut. Pembentukan karakter pada satuan 

pendidikan merupakan proses pembentukan akhlak atau budi pekerti di semua 

jenjang pendidikan yang telah disengaja dirancang dan dilaksanakan untuk 
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menanamkan nilai-nilai pada diri anak, atau dengan kata lain, pembentukan karakter 

adalah pendidikan karakter itu sendiri.   

Pembentukan karakter memiliki beberapa esensi yang harus diterapkan 

kepada peserta didik, di antaranya adalah : (a) Penanaman nilai-nilai karakter sebagai 

upaya peningkatan kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan 

pengamalan dalam bentuk perilaku, (b) Nilai-nilai karakter yang dikembangkan harus 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri, sesama manusia, lingkungan, dan 

bangsa, (c) Pendidikan karakter menjadikan peserta didik sebagai insan kamil sebagai 

tujuan akhirnya. Orang yang memiliki karakter mulia adalah orang yang pantas 

memiliki gelar manusia yang mulia, sebab karakter menunjukkan sikap dan sifat 

sekaligus.  

Menurut penelitian Azkan Ihsan, dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan 

pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah terindentifikasi 18 nilai yang 

bersumber dari Agama, Pancasila, Budaya, dan Tujuan Pendidikan nasional, yaitu: 

(1) nilai religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) 

mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta 

tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, 

(15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, (18) 

tanggungjawab.
16
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Namun para pakar lain masih berbeda pendapat. Menurut Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan dalam buku saku Pedoman 

Penanaman Budi Pekerti Luhur
17

,  bahwa nilai-nilai karakter dibagi ke dalam lima 

jangkauan yang lebih spesifik, sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah tabel 

berikut ini: 

Tabel 2 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

  

No 

Jangkauan Sikap dan 

Perilaku 

Butir-Butir Nilai Pendidikan Karakter 

1. Sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan 

Tuhan 

Berdisiplin, beriman, bertaqwa, berpikir 

jauh ke depan, bersyukur, jujur, mawas diri, 

pemaaf, pemurah, pengabdian 

2. Sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan diri 

sendiri 

Bekerja keras, berani memikul resiko (the 

risk taker), berdisiplin, berhati 

lembut/berempati, berpikir matang, berpikir 

jauh ke depan (future oriented, visioner) 

bersahaja, bersemangat, bersikap 

konstruktif, bertanggung jawabg, bijaksana, 

cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, 

hemat, jujur, berkemaun keras, kreatif, 

kukuh hati, lugas, mandiri, mawas diri, 

menghargai karya orang lain, menghargai 

kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, 

pemurah, pengabdia, pengendalian diri, 

produktif, rajin, ramah tamah, rasa kasih 

sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, 

sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, 

susila, tangguh tegas, tekun, tepat 
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janji/amanah, terbuka, ulet  

3. Sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan 

keluarga 

Bekerja keras, berpikir jauh ke depan (future 

oriented, visioner), bijaksana, cerdik, 

cermat, ,jujur, berkemaun keras, lugas, setia, 

menghargai waktu, tertib, pemaaf, 

menghargai kesehatan, pemurah, 

pengabdian, ramah tamah, rasa kasih 

sayang, rela berkorban, sabar, setia, adil, 

hormat sportif, susila, tegas, tepat 

janji/amanah, terbuka  

4. Sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan 

masyarakat dan bangsa 

Bekerja keras, berpikir jauh ke depan, 

bertenggang rasa/toleran, bijaksana, cerdik, 

cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, 

setia, menghargai kesehatan, menghargai 

waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, 

rasa kasih sayang, rela berkorban, adil 

hormat, tertib, sportif, susila, tegas, tepat 

janji/amanah, terbuka 

5. Sikap dan perilaku dalam 

hubungan lingkngan 

sekitar 

Bekerja keras, berpikir jauh ke depan, 

menghargai kesehatan, pengabdian 

 

3. Pendekatan Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter manusia Indonesia membutuhkan keteladan dan 

pembisaan. Kedua pendekatan ini sangat relevan dan urgen bagi pembentukan 

karakter peserta didik SLTP.   

 

 

 



 

 

a. Pendekatan Keteladanan 

Dalam situasi krisis kita membutuhkan pendekatan keteladanan. Sebab keteladanan 

merupakan pendekatan yang sudah teruji bagi umat Islam pada zaman Rasul. Berbagai 

problem yang menerima umat Islam dikembalikan dan dicarikan solusinya melalui 

keteladanan Rasul. Ketika Rasul telah meninggalkan dunia, pendekatan keteladanan ini masih 

terus diterapkan oleh para sahabat hingga tabiin.  

Namun seiring memasuki dunia modern, umat Islam seperti kehilangan sosok yang 

dapat dijadikan teladan. Silih berganti dan muncul para ulama yang memimpin dunia, tapi 

keadaan umat Islam nyaris seperti tanpa pemimpin. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia 

kita tetap membutuhkan sosok teladan pemimpin yang mengayomi rakyat dan mengabdi 

untuk kepentingan kemajuan bangsa. Kita perlu terus menyalakan obor keteladanan sebagai 

penerang kehidupan.   

b. Pendekatan Pembiasaan 

Pembiasaan akan membuahkan pengalaman yang matang. Menurut Ibrahim Alfikiy, 

kebiasaan berkaitan erat dengan pikiran yang diciptakan seseorang dalam benaknya, 

kemudian dihubungkan dengan perasaan dan diulang-ulang hingga akal meyakininya sebagai 

bagian dari perilakunya. Hukum pembiasaan itu terdiri dari enam tahapan, yakni (1) berpikir, 

(2) perekaman, (3) pengulangan, (4) penyimpanan, (5) pengulangan dan (6) kebiasaan. 

Berpikir maksudnya yaitu, seseorang memikirkan dan mengetahui nilai-nilai yang diberikan, 

lalu memberi perhatian, dan berkonsentrasi pada nilai tersebut.  Perekaman, yakni setelah 

nilai-nilai diterima, otaknya merekam. Otaknya kemudian membuka file yang sejenis dengan 

pikiran itu dan menghubungkan dengan pikiran-pikiran lain, yang sejenis atau yang dinilai 

bermanfaat baginya. Pengulangan yaitu seseorang memutuskan untuk mengulangi nilai-nilai 



 

 

yang baik itu dengan perasaan yang sama. Penyimpanan, yakni perekaman dilakukan berkali-

kali terhadap prilaku nilai-nilai yang masuk tadi, pikiran menjadi semakin kuat. Akal 

menyimpannya dalam file dan menghadirkan ke hadapan anda setiap kali anda menghadapi 

kondisi serupa. Melepaskan diri dari perilaku semacam itu akan semakin sulit karena pikiran 

itu sudah tersimpan di dalam file akal bawah sadarnya. Pengulangan, yakni seseorang 

mengulang kembali perilaku nilai-nilai yang baik yang tersimpan kuat di dalam akal bawah 

sadarnya. Ia dapat merasakan bahwa dirinya telah mengulangi perilaku itu atau terjadi begitu 

saja di luar kemauannya.  

Setiap kali memori yang tersimpan di akal bawah sadar itu diulang, ia semakin kuat 

dan menancap serta berurat berkar dalam jiwa. Dan kebiasaan  menjadi karakter. Karena 

pengulangan nilai-nilai yang baik yang berkelanjutan dan tahapan-tahapan di atas yang 

dilalui, akal manusia meyakini bahwa kebiasaan ini merupakan bagian terpenting dari 

perilaku. Maka, ia memperlakukannya seperti bernapas, makan, minum, atau kebiasaan lain 

yang mengakar kuat. Jika sudah begitu, orang tidak dapat mengubahnya dengan hanya 

berpikir untuk mengubah, kemauan keras, atau dengan sesuatu yang berasal dari dunia luar 

semata.
18

 

Pendekatan pembiasaan, dengan demikian, lebih banyak memberikan contoh dalam 

bentuk tindakan nyata, perbuatan, kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan tingkah 

laku dan laku.  Dalam pendidikan Islam, pendekatan ini banyak diterapkan sudah sejak 

zaman Nabi hingga zaman para sahabat dan banyak diterapkan di sekolah-sekolah berbasis 

Islam dan pondok pesantren. Menurut Ahmad Janan Asifudin, pendekatan pembiasaan dalam 
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Islam sangat besar pengaruhnya bagi penanaman nilai dan sikap.
19

  Pendekatan pembiasaan, 

dengan demikian, sangat tepat dan cocok dalam upaya pembentukan karakter peserta didik di 

sekolah, dimana guru   menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hal sikap dan 

penanaman nilai-nilai agama kepada peserta didik.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian   ini adalah penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud 

metode penelitian kualitatif di sini adalah prosedur sistematik (metode) yang 

disepakati oleh suatu komunitas ilmiah  untuk mengungkap suatu makna 

subjektif partisipan penelitian tentang suatu gejala yang menjadi objek kajian 

penelitian bidang ilmu.
1
  

Dengan demikian,  penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan  

dengan  orang  lain  tersebut  dalam  bahasannya  dan  dalam 

peristilahannya.
2 

Dengan kata lain, penerapan metode kualitatif berupa pencarian fakta 

dengan interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif (studi kasus) 

mempelajari masalah- masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang 

berlaku, dalam masyarkat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang 

hubungan, kegiatan–kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta 

proses-proses yang sedang berlangsung  dan  pengaruh-pengaruh dari suatu 
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fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan 

fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu stadi komparatif. 

Penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan 

bagaimana suatu keadaan (fenomena, kejadian) dan melaporkan sebagaimana 

adanya.   Penelitian   deskriptif   ini   bertujuan   untuk   membuat   deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- 

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini 

mendasarkan diri pada proses verstehen  (penghayatan dari dalam) 

ketimbang arklaren (penjelasan dari luar)
3
 

B. Subjek Penelitian 

Dilihat dari subjek penelitian, penelitian ini difokuskan pada peserta didik 

kelas VIII SMPN 26 Bandar Lampung  tahun pelajaran 2017-2018. 

Ditetapkannya kelas VIII sebagai subjek penelitian mengingat kelas VII 

belum mendapat bimbingan konseling dari guru BK secara berkala sehingga 

sulit untuk menjadikan kelas VII sebagai fokus penelitian. Sementara kelas IX 

sudah mendekati ujian nasional sehingga dikhawatirkan mengganggu 

konsentrasi mereka. Maka kelas VIII yang diputuskan untuk menjadi subjek 

penelitian ini. Kelas VIII sendiri terdiri dari tiga kelas, yang semuanya 

berjumlah 130 siswa, sehingga tidak mungkin untuk meneliti semuanya 

karena sangat banyak. Maka ditentukan sampel penelitian sebagai wakil dari 
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populasi.
4
 Dalam hal ini penulis mengambil sampel secara acak, yaitu kelas 

VIII A, B dan C yang masing-masing kelas diambil beberapa sampel. Untuk 

kelas A ada 2 siswa yang dijadikan sampel, kelas B juga 2 siswa dan kelas C 

juga 2 siswa, sehingga jumlah sampel keseluruhannya adalah 6 siswa. Alasan 

penentuan sampel secara acak karena derajat keseragaman populasi cukup 

tinggi. Jika derajat keseragaman populasi tinggi maka makin kecil sampel 

yang dapat diambil. 
5
  

C. Alat Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

  Sugiyono membagi wawancara atau interview menjadi dua macam, yaitu 

interview terstruktur dan  interview tidak terstruktur.
6
 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan interview terstruktur, yaitu sebelum mengadakan interview terlebih 

dahulu disiapkan kerangka pertanyaan untuk disajikan sedangkan pihak responden 

menjawabnya tidak langsung. Cara ini digunakan untuk pengumpulan data dengan 

jalan wawancara secara langsung dengan responden yang telah dipilih secara acak, 

yaitu 1 guru BK dan 6 siswa. Alat pengumpul data berupa interview ini digunakan 

untuk memperoleh data mengenai gambaran dan proses pengembangan karakter 

siswa oleh guru BK serta kesan serta pendapat siswa mengenai peranan guru BK 

tersebut. 
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2. Observasi 

  Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap yang 

tampak pada objek penelitian. 
7
Bimo Walgito membagi observasi dalam dua bagian, 

yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan.
8
 Penelitian ini menggunakan 

observasi non partisipan, yaitu pengamatan dilakukan dengan tidak mengambil 

bagian terhadap aktivitas yang diamati sehingga penelitian ini cukup hanya melihat 

atau memperhatikan saja. Metode pengumulan data ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data tentang pelaksanaan dan proses bimbingan dan konseling. 

3. Dokumentasi 

  Metode pengumpulan data berupa dokumentasi yang dimaksud berupa catatan 

tertulis, yaitu dengan cara membaca buku-buku atau jurnal terbitan atau selebaran 

yang dikeluarkan SMPN 26 Bandar Lampung, baik berupa  sejarah, visi, misi, 

program dan kegiatan pelaksanaan guru pembimbing, serta perkembangan perilaku, 

sikap, mental dan pengembangan pribadi siswa.  

D. Analisa Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu 

dengan cara menghimpun dan menganalisis data dalam bentuk keterangan dan 

penjelasan-penjelasan berdasarkan kualitas pesan yang diperoleh di lapangan. Untuk 

menarik kesimpulan, digunakan analisis induktif, yaitu suatu proses analisa data yang 
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bertitik tolak dari hal-hal khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Hal ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi, bahwa analisis induktif 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa yang konkrit, kemudian dari 

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik kesimpulan 

yang mempunyai sifat umum.”
9
 Dengan metode analisis data tersebut, diharapkan 

hasil penelitian ini mampu menjawab permasalahan mengenai peran bimbingan dan 

konseling dalam pengembangan karakter siswa di SMP Negeri 26 Bandar Lampung.  

E. Keabsahan Data 

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wwancara mendalam 

(indept interviewer), dimana data tersebut direkam dengan tape recorder dibantu alat 

tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara 

dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang telah didapat 

dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah 

didapatkan.
10

 

Selanjutnya digunakan triangulasi data, yaitu mengelompokkan data  

berdasarkan kategori, tema dan pola jawaban.Pada tahap ini dibutuhkan pengertian 

yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-

hal yang muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan 

pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan 
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dan pedoman dalam melakukan coding (pengkodean). Dengan pedoman ini, peneliti 

kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan mulai melakukan pengkodean 

data, melakukan pemilihan data yang dianggap relevan dengan pokok pembicaraan. 

Data yang relevan diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau 

dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.
11

  

Setelah data tergambar dengan rinci dan jelas, maka peneliti menguji 

keabsahan data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

Pada tahap ini kategori yang telah di dapat melalui analisis ditinjau kembali 

berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan dalam bab II, dan dari landasan teori 

dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan faktor-

faktor yang ada. 

Langkah terakhir yaitu mencari alternatif penjelasan bagi data. Setelah kaitan 

antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti masuk ke dalam tahap 

penjelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah didapat dari kaitannya tersebut, 

penulis merasa perlu mencari suatu alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan yang 

telah didapat, yaitu dengan melihat implikasi dari hasil penelitian. Sebab dalam 

penelitian kualitatif,  selalu ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada 

kemungkinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terfikir 

sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatif lain melalui referensi 

atau teori-teori lain.  
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Alternatif ini akan sangat berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan 

saran. 

 



 

 

BAB IV 

LAPORAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Keadaan Umum SMP Negeri 26 Bandar Lampung    

1. Sejarah SMP Negeri 26 Bandar Lampung  

SMP Negeri 26 Bandar Lampung merupakan sekolah standar nasional 

(SSN); yakni sekolah yang menekankan pengembangan nilai-nilai keagamaan 

siswa. Berdiri sekitar November 1984. Statusnya mula-mula berupa kelas jauh 

dari SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Kemudian ketika diadakan penataan 

sekolah oleh Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, nama-nama sekolah negeri di 

Kota Bandar Lampung disesuaikan. Maka kemudian berganti nama menjadi SMP 

26 Bandar Lampung, dimana gedung sekolah mulai dibangun pada 1989.  

SMP Negeri 26 Bandar Lampung berdiri di atas tanah seluas 20.000M
2
  

yang terletak di daerah pinggiran Kotamadya Bandar Lampung yang berbatasan 

dengan Kabupaten Pesawaran, tepatnya berada di Jalan Marga Kelurahan 

Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.  

Kepala sekolah pertama yang menjabat adalah Bapak Djahidin, yakni 

antara 1985-1993. Kemudian kepala sekolah selanjutnya adalah Bapak M. 

Tambunan, yakni menjabat 1993-1999. Selanjutnya, antara tahun 1999-2005 

kepala sekolah SMP Negeri 26 dijabat oleh Drs. Hermain Agus. Pada tahun 2005-

2008 dijabat oleh Bapak Drs. Maslin Silaban. Tahun 2009-2014 dipimpin oleh Hj. 

 



 

 

Hendralina S.Pd. Selanjutnya, pada tahun 2014 sampai sekarang dijabat oleh 

Bapak Hi. Zamhasri, M.Pd. 
1
 

2.  Visi dan Misi SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

a. Visi 

Dalam pedoman pelaksanaan pendidikan SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

tercantum visi sekolah. Secara umum visi tersebut ada dua: (1) Mewujudkan 

sekolah berkualitas berdasarkan Iptek dan Imtaq; (2)  Mewujudkan Insan 

Beriman, Bertqwa dan Amal Saleh.  

 Visi tersebut muncul berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada 

delapan harapan sekaligus target yang hendak dicapai oleh SMP Negeri 26  

Bandar Lampung, yaitu: 

1. Maju dalam peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi 

keimanan, ketakwaan dan penghayatan agama 

2. Unggul dalam peningkatan pencapaian kompetensi lulusan 

3. Unggul dalam memperoleh nilai UN 

4. Meningkatkan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

5. Maju dalam meningkatkan prestasi kegiatan ekstra-kulikuler 

6. Memiliki fasilitas sekoah yang lengkap untuk menunjang peningkatan 

prestasi akademis dan non-akademis 

7. Unggul dalam peningkatan ketertiban dan kedisiplinan yang tinggi 

8. Mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.
2
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Dalam rangka mencapai visi serta harapan tersebut, sekolah memandang  

perlu adanya perumusan mengenai Misi sekolah. Misi yang dimaksud berupa 

kegiatan jangka panjang dan menengah dengan arah yang sudah jelas.  

b. Misi 

1. Melaksanakan pembinaan dalam bentuk pembelajaran terhadap materi 

membaca al-Qur’an sehingga dapat meningkatkan keimanan dan 

ketkawaan, budi pekerti siswa yang arif dan bijaksana.  

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang standar secara terus-

menerus sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 

3. Menyelenggarakan pendidikan sesuai standar pendidikan yang efisien dan 

relevan, sehingga proses KBM terlaksana dengan baik. 

4. Meningkatkan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan 

melalui workshop, lokakarya, seminar, pelatihan.  

5. Menanamkan kesadaran budaya disiplin di lingkungan sekolah 

Misi di atas merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Misi pertama, melaksanakan pembinaan dalam bentuk pembelajaran 

terhadap materi membaca al-Qur’an sehingga dapat meningkatkan keimanan dan 

ketkawaan, budi pekerti siswa yang arif dan bijaksana.  Ini adalah payung yang 

melingkupi seluruh misi yang lainya sehingga diharapkan dapat memberikan 

suasana dan klim religius/islami di sekolah.  

Misi kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang standar 

secara terus-menerus sehingga siswa berkembang secara optimal sesuai dengan 



 

 

potensi yang dimiliki. Artinya, proses belajar mengajar juga dilakukan melalui 

proses bimbingan untuk mengetahui perkembangan potensi masing-masing siswa. 

Dengan begitu maka dapat diketahui bagaimana perkembangan pengetahuan 

siswa, kedisiplinan dan hasil belajar.  

Misi ketiga,  menyelenggarakan pendidikan sesuai standar pendidikan 

yang efisien dan relevan, sehingga proses KBM terlaksana dengan baik. Dengan 

mengacu pada standar pendidikan nasional diharapkan proses belajar di sekolah 

akan efisien dan terarah sesuai dengan standar yang diharapkan.  

Misi keempat, meningkatkan profesionalisme pendidikan dan tenaga 

kependidikan melalui workshop, lokakarya, seminar, pelatihan. Profesionalisme 

merupakan kemampuan dan sikap warga sekolah sesuai dengan profesi yang 

disandangnya. Profesionalisme dimulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

guru sampai dengan karyawan. Kepala sekolah yang bertindak sebagai manajer 

sekolah berusaha untuk menjadi manajer yang profesional dengan menerapkan 

manajemen berbasis sekolah (MBS) yang mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah, 

termasuk di SMP Negeri 26 Bandar Lampung.
3
 

Di samping mengupayakan profesionalisme pada dirinya, Kepala Sekolah 

juga mengupayakan profesionalisme wakil kepala sekolah dan guru sehingga 

kemampuan sumber daya manusia di sekolah mengalami perkembangan yang 

lebih baik. Jika para guru profesional dalam menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya, maka akan memperlihatkan perilaku yang layak untuk 

diteladani siswa.  
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Misi kelima, menanamkan kesadaran budaya disiplin di lingkungan 

sekolah. Masing-masing sekolah memiliki ciri dan identitas budayanya sendiri. 

Dengan menanamkan kesadaran budaya disiplin di lingkungan sekolah, maka 

proses belajar-mengajar akan berlangsung lebih terarah dan berbudaya. Disiplin 

adalah kunci dari suatu keberhasilan kegiatan belajar-mengajar. Maka jika budaya 

didiplin tidak berjalan, kualitas sekolah dengan sendirinya akan menurun.  

Lima misi yang dikembangkan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

diupayakan melalui serangkaian stretagi kegiatan, seperti: 

a. Meningkatkan keimanan dan ketkwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

dengan strategi: (1) mengoptimalkan mata pelajaran agama; (2) 

mengintegrasikan imtak ke dalam pelajaran selain PAI; (3) melaksanakan 

kegiatan pengajian, tablikh akbar bulanan; (4) mengembangkan pelatihan 

spiritual bagi peserta didik seminggu sekali; (5) memperingati hari-hari 

besar agama; (6) pesantren kilat.  

b. Mengoptimalkan bimbingan dan konseling kepribadan yang tujuannya 

adalah meningkatkan perilaku positif pada siswa, melalui strategi kegiatan 

: (1) bimbingan dan konseling perilaku; (2) bimbingan dan konseling 

karakter; (3) kerjasama antara guru dan orang tua siswa; (4) motivasi 

untuk siswa agar berprestasi; (5) membantu siswa dalam memcahkan 

masalah. 

c. Meningkatkan KBM, dalam bentuk strategi: (1) mengoptimalkan 

pelayanan terhadap siswa; (2) memakai dan menggunakan alat peraga 



 

 

yang ada dalam KBM; (3) menggunakan ruang audio-visual agar KBM 

tidak membosankan; (4) menggunakan buku-buku pakaet Depdiknas. 

d. Meningkatkan profesionalisme dan keteladanan dalam menciptakan 

lingkungan sekolah yang kondusif, seperti: (1) mengoptimalisasikan 

kegiatan majelis guru mata pelajaran (MGMP intern); (2) mengikuti 

kegiatan MGMP yang dilaksanakan oleh MGMP kota dan propinsi’ (3) 

mengikuti kegiatan seminar/lokakarya yang dilaksanakan oleh lembaga 

lain yang terkait dengan pendidikan; (4) mengirim pelatihan guru dalam 

meningkatkan nilai-nilai spiritual keagamaan; (5) mengikuti pelatihan 

spiritual keagamaan dalam kegiatan ekstra-kurikuler; (6) mengaktipkan 

kelompok belajar dan karya ilmiah siswa; (7) melaksanakan evaluasi 

sesuai dengan program yang ada; (8) telaten dalam membina/melatih 

peserta didik.   

e. Menanamkan kesadaran budaya disiplin, dengan strategi: (1) menerapkan 

aturan tata tertib yang berlaku di sekolah; (2) membudayakan gerakan 

disiplin nasional; (3) meningkatkan disiplin lingkungan yang bersih setiap 

Jum’at; (4) menegakkan disiplin masuk dan pulang sekolah bagi siswa dan 

guru; (5) memonitor absensi guru.  

Pada visi, misi dan strategi di atas, tergambar dengan cukup jelas adanya 

nuansa kehidupan lingkungan sekolah dengan pembinaan nilai-nilai keimanan dan 

spiritual keagamaan bagi semua aktivitas sekolah. Para guru mengetahui visi, misi 

dan strategi sekolah dan menganggapnya sebagai sesuatu yang penting untk 

diwujudkan di sekolah. Tetapi mereka masih kurang memahami secara detal 



 

 

kaitan antara visi, misi dan strategi sekolah dengan pengembangan pendidikan 

spiritual keagamaan. 

3. Profil Tenaga Pengajar dan Peserta Didik 

a. Profil Guru SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

Kepala Sekolah SMP Negeri 26 Bandar Lampung adalah satu orang, yaitu 

Bapak Hi. Zamhasri, M.Pd. Sementara Wakil Kepala Sekolah ada 6 orang. 

Sedangkan tenaga pengajar atau guru sebanyak 59 orang guru yang terdiri dari 52 

orang guru tetap (PNS) dan  7 orang guru honorer. Dari jumlah guru tersebut, 

rata-rata berpendidikan S1. Dari 51 guru tetap (PNS), hanya 9 orang yang belum 

berpendidikan S1. Sementara dari 7 guru honorer, ada 3 orang guru yang belum 

berpendidikan S1. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan guru adalah 

sarjana strata satu. Sementara terdapat 4 orang guru berpendidikan strata dua (S2).  

Sementara untuk guru BK sendiri, ada empat orang guru tetap (PNS); 

yaitu Bapak Suseko, S.Pd., Ibu Dwi Komala Spd., Ibu Dra. Tuti Indrawati,  Evi 

Yanti, S.Pd.. Maka, jika dilihat dari profil jumlah dan kualifikasi akademik guru 

SMP Negeri 26 Bandar Lampung saat ini, dapat dikatakan sudah cukup memadai 

untuk sebuah pendidikan tingkat menengah pertama.  Guru BK sudah cukup 

memadai.  

b. Profil Karyawan SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

 Karyawan SMP Negeri 26 Bandar Lampung sebagai tenaga kependidikan 

yang dimaksudkan di sini meliputi tenaga administrasi kantor, pustakawan, 

pembantu umum, satpam, koperasi, kebersihan, petugas laboratorium, dan lain-

lain. Sampai saat ini, jumlah karyawan yang ada sebanyak 15 orang. Dari hasil 



 

 

wawancara peneliti dengan Kepala TU SMP Negeri 26 Bandar Lampung, Heni 

Burhadiar, dari 15 orang karyawan itu ada 4 orang yang berpendidikan sarjana 

(S1), 2 orang diploma tiga (D3),  2 orang diploma satu (D1), dan sisasnya lulusan 

SLTA sederajat.  

Profil karyawan yang direkrut oleh SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

adalah karyawan yang dianggap memiliki kriteria berikut: (1) memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap keislaman; (2) memiliki sikap rendah hati, jujur, disiplin, 

santun dan berakhlak baik; (3) memiliki ketelitian dan profesionalisme dalam 

bidang masing-masing; (4) mengdepankan kualitas dan proses; (5) senantiasa 

berfikir positif.  

Untuk keahlian khusus, misalnya di bidang komputer, selain mampu 

mengoperasikan program komputer dengan berbagai programanya, juga dapat 

berperan sebagai tehnisi jika ada kerusakan. Penjaga pustaka juga memiliki 

keahlian di bidang perpustakaan dan telah memiliki pengalaman mengelola buku-

buku perpustakaan sebelumnya. Hal-hal itu menjadi syarat utama untuk menjadi 

karyawan di lingkungan SMP Negeri 26 Bandar Lampung yang menekankan 

profesionalisme guru dan karyawan.  

c. Profil Siswa SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

Jumlah keseluruhan siswa SMP Negeri 26 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2012/2013 tersebar ke dalam tigas kelas; yaitu kelas VII, kelas VIII dan 

kelas IX. Untuk kelas delapan terdapat tiga kelas dengan jumlah siswa 

keseluruhannya 130 siswa.  



 

 

Berdasarkan angka di atas, terlihat bahwa jumlah siswa SMP Negeri 26 

Bandar Lampung termasuk padat. Jika diambil rata-rata, maka setiap kelas 

memiliki siswa tidak kurang dari tiga puluh orang. Kelas terbanyak ada kelas 

VIII, yaitu terdiri dari 11 kelas yang masing-masing kelas memiliki siswa lebih 

dari 30 orang.  

4. Struktur Organisasi SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

Ada dua struktur organisasi terdiri dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, 

Wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil sarana pra-sarana, dan wakil humas. 

Ada Tata Usaha, Dewan Guru dan Peserta Didik. Jika digambarkan dalam bentuk 

bagan, maka struktur organisasi formal SMP Negeri 26  Bandar Lampung adalah 

sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Sekolah 

Zamhasri, M.Pd 

Komite Sekolah 

 

Drs. Safiuddin Ansori Tata Usaha 

Waka Kurikulum 

Mahsun, M.Pd.I  

Waka Kesiswaan 

D. Cahyono, M.Pd. 

Waka Sarpras 

Tamrin Haisa, 

S.Pd 

Waka 

Humas 

Giyono, S.Pd  

Peserta Didik 

Dewan Guru 



 

 

Berdasarkan hasil pembacaan atas dokumen sekolah, dalam struktur 

organisasi sekolah tersebut terdapat tugas masing-masing. Pertama, tugas kepala 

sekolah: (1) melaksanakan pendidikan formal dalam pendidikan dalam jangka 

waktu tertentu yang meliputi pendidikan dan pengajaransesuai dengan kurikulum 

yang berlaku, melaksanakan Bimbingan dan Konseling (BK) bagi siswa sekolah, 

membina OSIS, melaksanakan tata usaha dan urusan rumah tangga di sekolah, 

membina kerjasama dengan orang tua, masyarakat dan instansi lain;  (2) tugas 

umum kepala sekolah meliputi menyusun perencanaan kegiatan  sekolah, 

mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan, mengkoordinasikan kegiatan, 

melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi kegiatan, menentukan kebijakan, 

mengadakan rapat-rapat, mengambil keputusan, mengatur proses belajar-

mengajar, mengatur administrasi kantor siswa, pegawai, perlengkapan dan 

keuangan (Rancangan Anggaran Pendapatan Sekolah), mengatur OSIS, mengatur 

hubungan orang tua/masyarakat dan instansi lain; (3) 

5. Sarana dan Prasarana Sekolah 

  

SMP Negeri 26 Bandar Lampung dilengkapi dengan fasilitas kegiatan, 

seperti laboratorium bahasa, laboratorium komputer, internet, laboratorim IPA, 

lapangan olah raga, poliklinik, ruang BK, UKS, Perpustakaan, Musholla, 

Koperasi, dan lainnya. Sementara sarana dan prasarana terdiri dari infokus (LCD), 

layar, komputer, printer, TV/Audio, mesin fhoto copy, mesin sten, yang 

kesemuanya dalam keadaan baik.  

Sarana dan peralatan tersebut dimanfaatkan sebagai pelengkap dan 

penunjang kegiatan belajar-mengajar serta pelatihan. Kegiatan yang dilakukan 



 

 

dengan sarana itu adalah: (1) pemakaian dan pemanfaatan alat peraga yang ada 

dalam KBM; (2) pemungsian laboratorium  untuk praktek; (3) pemanfaatan 

perpustakaan untuk sumber belajar; (4) penggunaan ruang audio visual agar KBM 

tidak membosankan; (5) penggunaan buku-buku paket Diknas dan Depag; (6) 

pemungsian instruktur/pelatih spiritual; (7) peningkatan koordinasi antar guru 

senior dengan yunior; (8) pemanfaatan nara sumber dari luar dan dari orang tua 

siswa (komite sekolah).  

Sebagian besar kegiatan pendidikan dan pelatihan menggunakan peralatan 

dan sarana tersebut. Kondisi sarana dan perasara selalu dipantau dan senantiasa 

dapat digunakan ketika dibutuhkan.     

B. Bimbingan Konseling Pribadi Sosial dalam Pembentukan Karakter Siswa   

    SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

 

1. Materi Layanan Bimbingan dan Konseling Karakter 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suseko, guru BK kelas VII 

dan pembacaan atas dokumen guru BK SMPN 26 Bandar Lampung, didapat 

informasi bahwa materi bimbingan dan konseling pengembangan karakter peserta 

didik di SMP Negeri 26 Bandar Lampung terdiri dari 10 materi, yaitu: (a) materi 

pengetahuan tentang karakter, (b) materi pemahaman tentang moral sosial, (c) 

materi tentang keterampilan pemecahan masalah, (d) materi kompetensi 

emosional, (e) materi hubungan dengan orang lain, (f) materi tentang perasaan 

keterikan dengan sekolah, (g) materi prestasi akademis, (h) materi kompetensi 

berkomunikasi, (i) materi mengenai sikap peserta didik kepada guru.  



 

 

Sementara nilai karakter yang dikembangkan mengacu pada nilai karakter 

yang dianjurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010, yaitu nilai 

karakter yang berhubungan dengan: (a) tanggungjawab, (b) ketekunan, (c) 

kepedulian, (d) disiplin, (e) kewarganegaraan, (f) kejujuran, (g) keberanian, (h) 

keadilan, (i) rasa hormat, dan (j) integritas.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka materi-materi pengembanga 

karakter peserta didik memang banyak yang terkait dengan bidang layanan 

bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan pribadi dan bimbingan sosial. 

Oleh karena itu, ketersediaan materi pendidikan karakter bagi Guru BK sangatlah 

banyak dan luas. Nilai-nilai esensi moralitas baik  sebagai makhluk individu dan 

atau sebagai makhluk sosial bagi seorang peserta didik merupakan materi 

pendidikan moral.  

Materi-materi bimbingan dan konseling dan nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan tersebut, merupakan acuan guru BK dalam melaksanakan proses 

layanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu tugas pokok mencerdaskan 

dan membentuk keperibadian peserta didik yang berkarakter mulia. 

2. Nilai-nilai Karakter Yang Dibentuk oleh Guru BK SMPN 26 

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 26 Bandar 

Lampung dilakukan setelah jam pelajaran reguler. Pemberian mata pelajaran PAI 

di kelas dianggap belum mampu memenuhi visi dan misi sekolah dalam rangka 

pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Di SMPN 26, orientasi 



 

 

layanan bimbingan dan konseling dilakukan dengan tujuan pembentukan karakter 

dan kepribadian peserta didik.  

Menurut wawancara dengan Bapak Suseko, guru BK kelas VIII SMPN 26 

Bandar Lampung,  layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan di SMPN 26 

Bandar Lampung pada dasarnya bertujuan membentuk karakter peserta didik. Pekerjaan 

membentuk karakter pada dasarnya adalah pekerjaan yang berbasiskan nilai, layanan etis 

normatif, dan bukan layanan bebas nilai. Seorang konselor perlu memahami betul 

hakekat manusia dan perkembangannya sebagai makhluk sadar nilai dan 

perkembangannya ke arah normatif-etis. Seorang konselor harus memahami 

perkembangan nilai, namun seorang konselor tidak boleh memaksakan nilai yang 

dianutnya kepada konseli (peserta didik yang dilayani), dan tidak boleh meneladankan 

diri untuk ditiru konselinya, melainkan memfasilitasi konseli untuk menemukan makna 

nilai kehidupannya.
4 

Ungkapan guru BK di atas menunjukkan bahwa layanan Bimbingan dan 

Konseling tidak terpisahkan dengan upaya pembentukan karakter. Hakekat bimbingan 

dan konseling tidak lain adalah untuk membeina dan membentuk nilai-nilai, baik nilai 

yang terkait dengan perilaku maupun nilai yang terkait dengan peraturan. Nilai-nilai 

karakter yang ditekankan oleh guru BK kelas VIII di antaranya adalah disiplin. 

Kedisiplinan adalah kunci utama untuk kelangsungan dan keberhasilan prses pendidikan. 

Leh karena itu, menurut bapak Suseko, tugas guru BK adalah membina kedisipinan 

peserta didik. Kedisiplinan yang dimaksud yaitu disiplin belajar, disiplin masuk seklah, 

disiplin berpakaian, disiplin mengerjakan ibadah.
5
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Menurut Bapak Suseko, sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar 

dalam membantu siswa agar mereka berhasil dalam belajar. Oleh karena itu maka 

yang pertama-tama mesti ditegakkan adalah kedisiplinan. Untuk itu hendaknya 

sekolah memberikan upaya mewujudkan kedisiplinan. Di sinilah penting dan 

perlunya program bimbingan dan konseling karakter untuk membantu agar 

peserta didik mampu mendisiplinkan diri dalam proses belajar dan pada gilirannya 

berhasil dalam belajar. 
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Karakter atau watak pada hakikatnya adalah ciri kepribadian yang 

berkaitan dengan pertimbangan nilai moralitas normatif yang berlaku. Kualitas 

watak seseorang bersifat relatif tetap dan akan tercermin pada penampilan 

kepribadiannya ditinjau dari sudut timbangan nilai moral normatif yang mencakup 

aspek emosional, intelektual, moral dan spiritual. Karakter dipandang sebagai 

suatu hubungan timbal balik yang sehat antara diri dengan tiga hal pasti yaitu 

lingkungan eksternal (orang lain dan fisik), internal (diri), dan lingkungan 

spiritual (sesuatu yang maha besar dan abadi). Oleh karena itu, karakter akan 

menyatu dalam perilaku, mulai dari niat, fikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan 

sebagai wujud totalitas kepribadian. 

Saat ini sedang gencarnya mengenai pendidikan karakter sebagai upaya 

untuk menyelesaikan berbagai krisis yang menimpa bangsa. Pendidikan karakter 

dipandang sebagai satu solusi mendasar dalam membangun bangsa. Pendidikan 

karakter harus diajarkan secara kognitif dengan segala ketentuan akademiknya. 
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Karakter tidak dapat dibangun hanya diajarkan tetapi diinternalisasikan melalui 

pendekatan secara holistik. 

Pemerintah memberikan 18 nilai nilai pendidikan karakter yang dijabarkan 

sebagai berikut religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. 

Ruang lingkup pendidikan karakter  meliputi dua aspek yang dimiliki 

manusia yaitu aspek kedalam dan aspek keluar. Aspek ke dalam atau aspek 

potensi meliputi aspek kognitif (olah pikir), afektif (olah hati), dan psikomotorik 

(olah raga). Aspek ke luar yaitu aspek manusia dalam konteks sosiokultural dalam 

interaksinya dengan orang lain meliputi interaksi dalam keluarga, sekolah dan 

masyarakat. Masing masing aspek memiliki ruang yang berisi nilai-nilai 

pendidikan karakter. 

Konselor sebagai profesi yang profesional memiliki tantangan di abad 21 

ini untuk memberikan pembaharuan dan mampu menghapus paradigma negatif 

tentang profesi konselor. Konselor sekolah mengarah pada profesi dan 

pembaharuan dalam memberikan bantuan kepada siswa tidak hanya 

menyelesaikan masalah akan tetapi membentuk karakter, mengembangkan 

kemampuan baik bakat ataupun minatnya serta dukungan kepada siswa dalam 

pencapaian prestasi akademik, advokasi keadilan sosial dan akuntabilitas 

konselor. 



 

 

Program layanan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki empat komponen 

program yaitu: 

a)         Layanan dasar bimbingan atau layanan kurikulum bimbingan yang tujuan  

pemberian layanannya adalah menunjang pencapaian semua tugas-tugas 

perkembangan siswa dalam indikatornya melalui bimbingan informatif secara 

klasikal atau kelompok. 

b)        Layanan Responsif, pada dasarnya responsif merupakan bantuan kepada 

siswa yang bersifat "urgent", mengalami krisis, sesegera mungkin dan 

memerlukan bantuan khusus. Dalam layanan responsif konselor memberikan 

layanan baik berupa individual ataupun kelompok. 

c)         Layanan perencanaan individual, layanan ini membantu siswa untuk 

membuat dan melaksanakan perencanaan pribadi, sosial, belajar/pendidikan 

dan  karier. Tujuan layanan ini membantu siswa memahami pertumbuhan dan 

perkembangannya, membuat perencanaan dan melaksanakannya untuk 

menuju tujuan perkembangan yang hendak dicapainya. 

d)        Dukungan sistem, adalah dukungan kepada konselor dengan melibatkan 

beberapa pihak yang terkait dengan upaya membantu staf bimbingan. 

 

Secara lebih terperinci, nilai-nilai karakter yang dikenalkan kepada peserta 

didik ada empat nilai, yaitu disiplin, jujur, tanggungjawab dan kerjasama.  

 

 

 



 

 

a) Disiplin 

Disiplin berasal dari bahasa latin discipulus, artinya murid. Murid 

diidentikkan dengan semangat belajar. Semangat ini menggambarkan 

ketekunan, kedisiplinan dan pengorbanan untuk belajar apa saja.  

Nilai disiplin sangat penting untuk dijungjung tinggi. Disiplin yang 

merupakan kata kunci sukses dalam banyak hal, sesungguhnya merupakan 

percikkan sifat Allah yaitu al-matiin yang artinya yang Maha Kokoh. 

b) Jujur 

Jujur merupakan wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah, yaitu al-

Mukmin. Kata jujur yang bahasa inggrisnya honest pun berasal dari bahasa 

latin honestus (honorable) atau honos (honour), yang artinya kehormatan, 

kemurnian atau reputasi. 

Sedangkan dalam agama Islam, kata jujur (shiddiq) banyak ditekankan dalam 

al-Qur’an yaitu sebanyak 154 kali. Kata shiddiq adalah bentuk penekanan 

dari shadiq, yang berarti orang yang didominasi oleh kejujuran. 

Shiddiq atau jujur adalah sifat yang dianugerahkan Allah kepada para nabi 

dan rasul. Oleh karena itu jujur merupakan jalan mencapai kedudukan orang-

orang mulia. Nabi Muhammad saw berpesan bahwa wajib atas kamu jujur, 

karena jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan mendekatkan 

kepada surga.  

Kejujuran yang dipegang kuat dan teguh akan mendatangkan pertolongan dan 

karunia Allah. Hal itulah yang akan mendatangkan kemenangan baginya. 



 

 

c) Tanggung jawab 

Setiap manusia yang dilahirkan dengan tanggung jawab dipundaknya. 

Tanggung jawab di dalam bahasa Inggris disebut responsibility yaitu able to 

response. Dengan demikian tanggung jawab didefiniskan sebagai sikap dan 

tindakan seseorang dalam menerima amanah dengan penuh rasa cinta 

sehingga melahirkan amal baik. Seseorang yang bertanggung jawab adalah 

seseorang yang siap menerima tugas dan kewajiban baik sebagai anak, orang 

tua, karyawan, pimpinan dan lain-lain. 

d) Kerjasama 

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri. 

Manusia hidup bekerja sama dengan manusia lainnya. Kerjasama sangat 

penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Sejak jaman purba hingg kini, 

kerjasama dijalankan manusia untuk mencapai tujuan.  

Kerja sama menjadi hal yang amat mendasar bukan semata karena manusia 

tidak mungkin mampu hidup sendiri akan tetapi karena kerja sama 

merupakan suara hati, pantulan dari sifat mulia Allah yaitu al-jamii (Yang 

Maha Mengumpulkan).
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Pendekatan dalam aktivitas layanan knseling karakter dilakukan dengan 

beberapa pendekatan. Menurut guru BK, bapak Suseko, pendekatan layanan 

bimbingan pribadi-sosial yang dilakukan yaitu: 

(a) Pendekatan Keteladanan 

Pola keteladanan merupakan salah satu pola atau cara yang dilakukan 

baik oleh guru BK maupun oleh guru-guru dalam menanamkan nilai-

nilai karakter. Dari sejumlah observasi terlihat bahwa sebagai guru BK 

selalu berusaha menampilkan perilaku yang pantas diteladani. 

Misalnya, dalam cara berpakaian, guru BK selalu rapi dan bersih tanpa 

ada kesan mewah. Waktu masuk sekolah ia berusaha disiplin dengan 

waktu. Setiap kali bertemu dengan siswa ia selalu menyapa dengan 

senyuman. Keteladanan dalam membina kedisiplinan belajar siswa 

ditunjukkan juga dengan selalu hadir lebih awal. Apabila berhalangan 

hadir atau terlambat karena ada sesuatu hal seperti rapat dinas dan lain 

sebagainya, ia selalu memberitahukan kepada para wakilnya.
8
  

Jika ada siswa yang sakit, guru BK menyempatkan diri menegoknya 

baik di rumah atau di rumah sakt. Keteladanan dalam melakukan ibdah 

juga ditunjukkan dengan mengajak para guru dan siswa bershalat 

secara jamaah tepat waktu sekalipun pada saat sedang sibuk. Guru juga 

menampilkan keteladanan melalui ketaatan terhadap peraturan tata 

tertib sekolah. 
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Perilaku guru BK yang demikian juga diikuti oleh para guru, termasuk 

guru agama. Dalam kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler seperti pelatihan 

pengembangan pendidikan spiritual, kepala sekolah sering terlibat.  

(b) Pemberian Nasihat 

Pemberian nasihat yang dilakukan baik oleh guru BK adalah pola lain 

yang dijadikan pendekatan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter.  

Pemberian nasihat dilakukan baik secara rutin dan terencana, maupun 

bersifat indisendal. Yang secara rutin, contohnya adalah: memperingati 

hari-hari besar Islam dengan mengundang penceramah secara khusus, 

atau pada setiap hari Jum’at. Sementara pemberian nasihat secara 

insidental dilakukan pada waktu-waktu tak terencana. Biasanya 

kegiatan ini dilakukan secara individual. Contohnya, pada waktu-

waktu tertentu  ketika sedang berlangsung proses belajar-mengajar, 

kepala sekolah sering melakukan kunjungan ke perpustakaan, sebab ia 

mengetahui  bahwa perpustakaan sering digunakan untuk mengerjakan 

tugas-tugas tertentu secara mandiri oleh siswa yang melakukan 

pelanggaran akademik. Pada saat itulah kepala sekolah memberikan 

nasihat kepada mereka yang menerima hukuman. 

Pemberian nasihat kepada siswa juga dilakukan oleh guru BK 

berkaitan dengan disiplin dan tanggungjawab masing-masing 

pelajaran. Ketika sudah tiba waktunya shalat, sementara para siswa 

masih asyik bermain maka guru akan memberikan nasihat agar siswa 

segera melakukan shalat berjamaah. Di mushola.    



 

 

(c) Melalui Pembiasaan 

Di samping melalui keteladanan dan nasihat, metode lain yang 

ditempuh guru BK dalam pembentukan karakter siswa adalah melalui 

pembiasaan dalam berbagai program kegiatan. Dalam hal ini siswa 

dilibatkan langsung dalam kegiatan ekstrakulikuler yang bernuansa 

keagamaan, seperti mendengar azan secara hikmat, shalat zuhur 

berjamaah, baca tulis al-Qur’an, memperingati hari-hari besar 

keagamaan. Dalam hal bimbingan baca-tulis al-Qur’an, oleh guru PAI 

siswa dibiasakan untuk menghapal bacaan-bacaan dalam shalat. Surat-

surat pendek dalam juz Amma serta doa-doa keseharian merupakan 

hapalan wajib bagi siswa. Siswa yang bacaan al-Qur’annya belum baik 

(belum fasih) maka guru PAI senantiasa mewajibkan mereka untuk 

datang ke lembaga baca-tulis al-Qur’an yang ada di sekolah tersebut.  

Untuk membiasakan siswa berlaku disiplin, guru BK bekerjasama 

dengan guru PAI membina kedisiplinan belajar siswa dengan harapan 

hasilnya jauh lebih baik. Di samping itu, sekolah membuat tata tertib 

yang mesti disepakati bersama.  

Program layanan bimbingan dan konseling pembentukan karakter di 

SMPN 26 Bandar Lampung memiliki empat komponen program yaitu: (a) 

layanan dasar bimbingan atau layanan kurikulum bimbingan. Tujuan layanan ini 

adalah  pemberian layanannya untuk menunjang pencapaian semua tugas-tugas 

perkembangan peerta didik dalam indikatornya melalui bimbingan informatif 

secara klasikal atau kelompok: (b) layanan responsif. Pada dasarnya responsif 



 

 

merupakan bantuan kepada peserta didik yang bersifat "urgent", mengalami krisis, 

sesegera mungkin dan memerlukan bantuan khusus. Dalam layanan responsif 

guru BK memberikan layanan baik berupa individual ataupun kelompok: (c) 

layanan perencanaan individual. Layanan ini membantu peserta didik untuk 

membuat dan melaksanakan perencanaan pribadi, sosial, belajar/pendidikan dan  

karier. Tujuan layanan ini membantu peserta didik memahami pertumbuhan dan 

perkembangannya, membuat perencanaan dan melaksanakannya untuk menuju 

tujuan perkembangan yang hendak dicapainya: (d) dukungan sistem. Maksudnya 

adalah dukungan kepada guru BK dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait 

dengan upaya membantu staf bimbingan. 

Guru BK SMPN 26 Bandar Lampung menggunakan empat komponen itu 

untuk membetuk karakter peserta didik melalui kegiatan bimbingan dan konseling 

pribadi-sosial sehingga olah hati, pikir, raga dan rasa bisa terintegrasi dengan 

baik, dan pada akhirnya tujuan dari pembentukan karakter bangsa, pendidikan 

nasional dan pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat tercapai. 

Untuk menguji pendapat di atas, dilakukan wawancara dengan seorang 

siswa tentang pengalamannya setelah mengikuti bimbingan dan konseling 

pengembangan karakter di sekolah. Pengalaman positif itu dirasakan oleh Ahmad 

Setiawan siswa kelas VIII, yang menyampaikan bahwa: “Saya merasa banyak 

manfaat dari bimbingan dan konseling pengembangan karakter. Perasaan jadi 



 

 

tenang, sabar, tidak cepat marah, dan tidak pernah membolos lagi dari jam 

pelajaran sekolah.
9
”  

Berdasarkan pijakan itu, maka  ada beberapa peran inti guru Bimbingan dan 

Konseling di SMP Negeri 26 Bandar Lampung dalam pelaksanaan pengembangan 

karakter peserta didik di sekolah, yaitu: (a) guru Bimbingan dan Konseling  sekolah 

berperan sebagai panutan/contoh; (b) guru Bimbingan dan Konseling sebagai perancang 

kegiatan; (c) guru Bimbingan dan Konseling sebagai petugas yang mengatasi 

permasalahan; (d) guru Bimbingan dan Konseling sebagai konsultan/mediator. 

Guru BK SMP Negeri 26 Bandar Lampung mempunyai tugas khusus dalam 

bimbingan dan konseling yang terkait dengan pendidikan karakter. Pada hakikatnya, 

peranan BK adalah mendampingi peserta didik dalam beberapa hal, antara lain dalam 

perkembangan belajar/akademis peserta didik, mengenal diri sendiri dan peluang masa 

depan para peserta didik, menentukan cita-cita dan tujuan dalam kehidupan para peserta 

didik, dan menyusun rencana yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan itu, serta 

mengatasi masalah pribadi peserta didik (seperti kesulitan belajar, masalah hubungan 

dengan teman, atau masalah dengan nilai/prestasi serta permasalahan dengan keluarga 

yang berimbas pada aktivitas di sekolah). 

 Guru BK dapat diposisikan secara tegas untuk mewujudkan prinsip 

keseimbangan, bukan menghukum anak nakal/bermasalah, tapi juga memberi pujian bagi 

anak yang berprestasi. Dengan demikian, layanan guru BK di SMP Negeri 26 Bandar 

Lampung dapat menjadi tempat yang aman bagi setiap siswa untuk membuka diri tanpa 

waswas akan pribadinya.  
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 Berdasarkan hal itu,  maka proses bimbingan dan konseling di sekolah pada 

prinsipnya merupakan wadah bagi setiap peserta didik untuk mengadukan setiap 

persoalan yang mereka hadapi, dan berusaha membantu mereka dalam menghadapi 

persoalan tersebut sehingga permasalahan yang mereka hadapi dapat segera terpecahkan.  

 Dengan demikian, sekolah dalam hal ini dapat menolong para orang tua untuk 

lebih mengerti anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Suseko bahwa 

“keberadaan guru BK di SMPN 26 adalah untuk membantu orang tua dalam 

pembentukan karakter anak-anaknya”. Peran guru BK, karena itu sangat penting bagi 

perkembangan kepribadian peserta didik.  

 Dalam melaksanakan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, 

guru BK melakukan pendekatan personal, pendekatan teladan, dan menjadi figur 

yang dihormati. Dasar-dasar bimbingan dan konseling diterapkan dalam 

menolong peserta didik kelaur dari masalah, agar mereka memiliki karakter yang 

mulia, yakni jujur, tanggungjawab, kerja keras, menepati janji, dan sebagainya.   

 Dengan demikian, guru BK di SMP Negeri 26 Bandar Lampung 

mempunyai peran yang sangat besar di dalam penanganan ketidak patuhan peserta 

didik. Di antara peran guru BK tersebut di antaranya adalah memberikan peran 

pada: (a) pemahaman, (b) pencegahan, (c) pengentasan, (d) penanganan, dan (e) 

pencegahan.  Peran di bidang pemahaman yaitu, guru BK berusaha untuk 

memahami siswa berkaitan dengan perilaku, kenapa, mengapa, termasuk juga 

bagaimana untuk bisa mengerti latar belakang dari tindakan peserta didik.  



 

 

Berdasarkan catatan dokumentasi pelanggaran milik Bapak Suseko peserta didik 

SMP Negeri 26 Bandar Lampung. Disimpulkan bahwa ada dua nilai karakter yang 

dilanggar yaitu: 

1.  Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubunganya dengan diri sendiri 

2. Nilai-nilai perilaku manusia dalam hubunganya dengan sesama 

manusia.
10

 

Kedua nilai karakter ini menjadi fokus penilitian karena belum berjalan. Hal inilah 

yang juga mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang 

peran bimbingan konseling dalam mengembangkan karakter siswa SMP Negeri 

26 Bandar L ampung. Dalam memperkuat bimbingan dan konseling 

pengembangan karakter siswa di SMP Negeri 26 Bandar Lampung ini ada 18 nilai 

karakter siswa yang dikembangkan, bersumber dari agama, pancasila, budaya, dan 

tujuan pendidikan nasional. 

 Bimbingan dan konseling adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 

oleh konselor dalam rangka membantu siswa dalam upaya pembentukan perilaku 

yang semestinya. Karakter atau watak, sebagaimana dijelaskan pada bab 

mengenai landasan teori, pada hakekatnya adalah ciri kepribadian yang berkaitan 

dengan pertimbangan nilai normatif yang berlaku.  

 Karakter dipandang sebagai suatu hubungan timbal balik yang sehat 

antara diri dengan tiga hal pasti yaitu lingkungan ekternal (orang lain dan fisik), 
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internal (diri), dan lingkungan spritual (sesuatu yang maha besar dan abadi).
11

 

Oleh karena itu, karakter akan menyatu dalam perilaku, mulai dari niat, fikiran, 

perasaan, ucapan, dan tindakan sebagai wujud totalitas kepribadian. 

 Guru BK SMP Negeri 26 Bandar Lampung mempunyai tugas khusus 

dalam bimbingan dan konseling yang terkait dengan pendidikan karakter. Pada 

hakekatnya peran BK adalah mendapingi npeserta didik dalam beberapa hal, 

antara lain dalam perkembangan belajar/akademis peserta didik, mengenal diri 

sendiri dan peluang masa depan para peserta didik, menentukan cita-cita dan 

tujuan dalam kehidupan para peserta didik, dan menyususn rencana yang tepat 

untuk mencapai tujuan-tujuan itu, serta mengatasi masalah pribadi peserta didik 

(seperti kesulitan belajar, masalah hubungan dengan teman, atau masalah dengan 

nilai/prestasi serta permasalahan dengan keluarga yang berimbas pada aktivitas di 

sekolah). 

 Berdasarkan hal itu, maka bimbingan dan konseling di sekolah pada 

prinsipnya merupakan wadah bagi setiap peserta didik untuk mengadukan setiap 

persoalan yang mereka hadapi, dan berusaha membantu mereka dalam mengatasi 

permasalahan yang siswa hadapi. 

 Dapat ditegaskan di sini bahwa peranan guru BK SMP Negeri 26 Bandar 

Lampung, terutama guru BK Kelas VIII, dalam pengembangan karakter peserta 

didik meliputi: 
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1. Peran sebagai pencegah masalah 

Di mana guru BK berusaha mencegah agar peserta didik tidak berprilaku 

yang berlawanan dengan karakter mulia. 

2. Peran sebagai pemulihan 

Di mana guru BK memperbaiki perilaku peserta didik yangsudah terlanjur 

jauh dari karakter yang diharapkan.  

3. Peran sebagai pengembangan karakter peserta didik 

Guru BK memelihara dan mengembangkan perilaku peserta didik yang 

sudah sesuai dengan karakter yang diharapkan agar dalam bertindak tetap 

memiliki karakter yang baik, tidak melanggar norma, dan bahkan 

karakternya semakin kuat. 

 Dari penjelasan tersebut, secara umum guru BK berperan sebagai 

pengambil inisiatif kegiatan pendidikan, wakil masyarakat, tenaga disiplin, 

pemimpin generasi muda dan juga sebagai pembimbing bagi para siswanya dapat 

dianggap telah berjalan. Artinya guru BK sudah melaksanakan perannya sesuai 

aturan dan norma bimbingan dan konseling karakter.  

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan dan analisis pada bab 

sebelumnya adalah bahwa peran guru bimbingan konseling dalam membentuk 

karakter kejujuran siswa kelas VIII SMPN 26 Bandar Lampung melalui 

bimbingan pribadi-sosial dilakukan melalui pendekatan keteladanan, pendekatan 

pembiasaan pada settiap kegiatan ekstrakurikuler, yang bertujuan untuk 

membentuk karakter peserta didik. Nilai-nilai karakter yang dihasilkan dari 

tujuan, materi, strategi, pendekatan dan metode yang dilakukan guru BK kelas 

VIII mencakup beberapa poin penting, yaitu:  

Pertama, sikap dan perilaku siswa kepada Allah menunjukkan adanya 

perubahan tingkah laku yang mulai tumbuh pada diri siswa yang diwujudkan 

dengan ketaatan dan keyakinannya kepada Allah swt. Ketaatan tersebut terlihat 

dari kesadaran siswa dalam kehidupan sehari-hari yang disiplin, jujur, 

bertanggungjawab dan bekerjasama.  

Kedua, sikap dan perilaku siswa kepada sesama manusia terlihat cukup 

sopan dan santun, jujur, setia kawan, pemaaf, dan memiliki kedisiplinan yang 

cukup tinggi dan budi pekerti yang cukup baik.  

B. Saran-saran 

1. Penulis memberikan apresiasi kepada SMPN 26 Bandar Lampung yang telah 

melakukan proses pembentukan karakter peserta didik. Sebab kegiatan 

 



 

 

tersebut merupakan insiatif kelembagaan dalam merespon kebijakan dan 

kebutuhan masyarakat akan nilai-nilai karakter yang tangguh pada putra-putri 

mereka. 

2. Kepada guru BK  SMPN 26 Bandar Lampung hendaknya lebih 

mengintensifkan pendekatan bimbingan dan konseling pribadi-sosial di 

lingkungan sekolah yang tidak semata-mata menjadi tanggungjawab guru 

bidang studi atau guru mata pelajaran, melainkan tanggungjawab semua guru 

yang ada.  
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