
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam praktek pendidikan nasional dewasa ini, terdapat distorsi antara cita-cita 

pendidikan nasional dengan realitas yang terjadi. Pelbagai fenomena nasional menunjukkan 

gejala yang mengkhawatirkan terkait dengan karakter generasi bangsa. Hal yang lebih 

mengkhawatirkan lagi adalah anomali karakter bangsa tersebut tidak sedikit yang terjadi di 

lingkungan pendidikan bahkan dilakukan oleh pendidik. 

Fenomena yang mengkhawatirkan tersebut bisa kita lihat di pelbagai media baik media 

cetak maupun elektronik. perilaku remaja hari ini  seperti: tawuran, penyalahgunaan obat-obat 

terlarang, perilaku seksual menyimpang, degradasi moral, pencapaian hasil belajar yang tidak 

memuaskan, tidak lulus ujian dan lain sebagainya. Perilaku penyimpangan pada usia remaja, 

dikenal dengan istilah kenakalan remaja.  

Kenakalan remaja di sekolah tidak lepas dari globalisasi. Remaja dengan mudah 

mengetahui apa pun yang dilakukan oleh siswa di negara lain. Dari hasil study pendahuluan di 

MAN 2 Kota Bandung didapatkan data bahwa frekuensi kenakalan siswa sangat terkait dengan 

pendidikan karakter di rumah, masyarakat, dan sekolah. Faktor lingkungan rumah, sekolah, dan 

masyarakat dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa remaja. 

Hampir tiap hari selalu ada siswa yang terlambat datang ke sekolah,pada bulan Agustus 

2016 tercatat 48 siswa yang terlamabat dan pada bulan september tercatat 40 siswa yang 

terlambat, dapat dirata-ratakan jumlah siswa yang terlambat selama satu bulan sekitar 40 siswa.
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Selain terlamabt datang ke sekolah pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa yaitu alpa, 

pada semester 1 tahun ajaran 2016-2017 tercatat 238 alpa di MAN 2 Kota Bandung. Pelanggaran 

lain yang dilakukan siswa yaitu tidak mentaati tata tertib sekolah, tercatat 73 siswa melakukan 

pelanggaran tidak memakai atribut sekolah dengan lengkap. 32 anak terindikasi mengikuti 

komunitas/organisasi di luar sekolah yang rentan konflik. Konflik dapat terjadi karena 

bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relatif sama terhadap hal 

yang sifatnya terbatas sehingga terjadi persaingan yang menimbulkan perkelahian baik dalam 

skala kecil atau dalam skala besar yang biasa dikenal dengan istilah tawuran pelajar. Adapun 

untuk pelanggaran lain seperti pacaran yang berakibat pada seks bebas, mengkonsumsi minuman 
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beralkhohol frekuensinya kecil di bawah 1%. 

Selain permaslahan yang telah dikemukakan di atas beberapa siswa masih menunjukkan 

sikap yang tidak menghormati guru terutama saat berkomunikasi dengan guru yang usianya 

masih muda, dan juga cara berpakaian seragam yang belum menunjukkan kerapiannya.
 

2
 Maka perlu penanganan yang sungguh-sungguh untuk menanggulangi permasalahan 

tersebut. 

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003  

menyatakan  bahwa:  pendidikan  nasional  berfungsi  mengembangkan kemampuan  dan  

membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  Bertujuan untuk berkembangnya pote nsi  untuk  peserta didik  agar menjadi  

manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada  Tuhan Yang  Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  

berilmu,  cakap,  kreatif mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokr atis serta bertanggung 

jawab. 

Fungsi  dan  tujuan  pendidikan  tersebut  menunjukkan  karakter  pribadi peserta  didik  

yang diharapkan terbentuk melalui pendidikan. Undang-undang ini memberikan  implikasi  

imperatif  terhadap  semua  penyelenggaraan  pendidikan baik  formal,  nonformal,  maupun  

informal  agar  senantiasa  mengorientasikan programnya  untuk  membangun  karakter peserta  

didik  yang  mempunyai  ciri-ciri pribadi seperti tercantum dalam tujuan tersebut. 

Salah satu bapak pendiri bangsa, presiden pertama Republik Indonesia , Bung Karno, 

bahkan menegaskan : “bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter 

(character building) karena character building inilah yang akan membuat indonesia menjadi 

bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat. Kalau character building ini tidak dilakukan 

maka bangsa indonesia akan menjadi bangsa kuli”.
3
 

Di indonesia pelaksanaan pendidikan karakter ini memang dirasakan mendesak. 

Gambaran situasi masyarakat bahkan situasi dunia pendidikan di indonesia menjadi motivasi 

pokok  pengarusutamaan (mainsteraming) implementasi pendidikan karakter di indonesia. 

Pendidkan karakter di indonesia dirasakan amat perlu pengembangannya bila mengingat makin 

meningkatnya tawuran antar pelajar, serta bentuk-bentuk kenakalan remaja lainnya terutama di 

kota-kota besar, pemerasan, kekerasana (bullying), kecenderungan dominasi senior terhadap 
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junior, penggunaan narkoba  dan lain-lain. Bahkan yang lebih memprihatinkan keinginan untuk 

membangun sifat jujur pada anak-anak melalui kantin kejujuran di sejumlah sekolah, banyak 

yang gagal, bahkan bangkrut karena banyak anak yang tidak jujur. Informasi dari badan 

narkotika Nsional menyatakan ada 3,6 juta pecandu narkoba di indonesia (tempo interaktif , 

27/8/2009) yang dikutip olen Muchlas Samani dan Hariyanto.
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Sistem pelayanan pendidikan yang kurang inovatif dan kreatif dalam menjawab 

fenomena kenakalan remaja hari ini menyebabakan kejenuhan pada peserta didik sehingga 

mereka melakukan pelbagai hal untuk menyelesaikan kejenuhannya. Ada yang bergerombol di 

jalan membuat simpul-simpul masa sehingga terjebak dalam konflik (tawuran), ada yang main 

ke mall, memainkan gadget. Penyimpangan yang dilakukan pelajar seakan-akan dibiarkan 

menjadi kanal atas kejenuhan dari gaya guru dan sekolah yang tradisional (tidak dekat dengan 

siswa), padahal guru dan sekolah punya peran yang penting dalam mengembangkan dan 

membentuk karakter siswa.
5
 

Perlu dicari jalan terbaik dalam membangun dan mengembangkan karakter manusia dan 

bangsa indonesia agar memiliki karakter yang baik, unggul dan mulia. Upaya yang tepat yaitu 

melalaui pendidikan, karena pendidikan memiliki peran penting dan sentral dalam 

pengembangan potensi manusia. Melalui pendidikan diharapkan terjadi transformasi yang dapat 

menumbuh kembangkan karakter positif, serta mengubah dari karakter yang tidak baik menjadi 

karakter yang baik. 

Pengembangan potensi menjadi kompetensi hidup memerlukan sistem pelayanan 

pendidikan di sekolah yang tidak hanya mengandalkan pelayanan pembelajaran mata 

pelajaran/bidang studi dan manajemen saja, tetapi juga pelayanan bantuan khusus yang lebih 

bersifat psiko-edukasi melalui pelayanan bimbingan dan konseling (BK). Semua keperluan 

dalam kehidupan sehari-hari memerlukan pendidikan. Keberhasilan dan kegagalan suatu proses 

pendidikan secara umum dinilai dari output-nya, yakni orang-orang sebagai produk pendidikan
6
  

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan kita, 

mengingat bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan bantuan dan tuntutan yang 

diberikan kepada individu pada umumnya dan peserta didik pada khususnya di sekolah dalam 

rangka meningkatkan mutunya. Berbagai kegiatan bimbingan dan konseling dapat diupayakan 
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untuk mengembangkan potensi dan kompetensi hidup peserta didik yang efektif serta 

memfasilitasi mereka secara sistematik, terprogram, dan kolaboratif agar setiap peserta didik 

betul-betul mencapai kompetensi perkembangan atau pola perilaku dalam kondisi yang 

diharapkan.  

Fungsi bimbingan dan konseling sangat relevan dengan fungsi dari Pendidikan Nasional 

yaitu, mengembangkan kemampuan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri untuk menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggungjawab.
7
 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melalui bimbingan konseling. Dalam 

model bimbingan dan  konseling komprehensif terdapat beberapa komponen yaitu layanan dasar, 

layanan perncanaan individual, layanan responsif dan dukungan sistem. Dalam penelitian ini 

akan lebih difokuskan pada pemberian layanan responsif, dengan alasan siswa sangat 

nembutuhkan penanganan segera. 

 Layanan responsif yaitu layanan BK yang bertujuan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan 

siswa  yang dirasa penting oleh peserta didik saat ini,  membantu konseli agar dapat memenuhi 

kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu konseli yang 

mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Tujuan 

pelayanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi masalah-masalah 

atau kepedulian pribadi konseli yang muncul segera dan dirasakan saat itu, berkenaan dengan 

masalah sosial-pribadi, karir, dan atau masalah pengembangan pendidikan
8
. 

Penyediaan fasiltias yang mendukung akan berpengaruh terhadap layanan bimbingan dan 

konseling yang diberikan. Dalam layanan responsif perlu adanya fasilitas atau media yang 

menunjang agar pelayanan berjalan optimal. Undang- undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003 

pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal 

menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidiakan sesuai dengan 

pertumbuhhan perkembangan potensi fisik,kecerdasan intelektual,sosial,emosional,dan kejiwaan 

peserta didik “.dari konsep diatas jelas dapat kita sebut bahwa ternyata sarana dan prasarana 
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syarat mutlak yang harus ada baik sebagai kelengkapan pendidikan formal maupun nonformal 

yang sangat dibutuhkan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara optimal.  

Dalam memaksimalakan layanan responsif perlu adanya media yang menunjang. 

Menurut Sugihartono dalam Farozin menyebutkan ada berbagai macam media yang dapat 

digunakan, antara lain; kotak masalah, papan bimbingan, dan comulative record. kemudian 

Farozin menambahkan yaitu bibliotheraphy (terapi pustaka), kaset video dan kaset audio
9
. 

Dari hasil study pendahuluan fasilitas yang belum tersedia dalam penyelenggaraan 

bimbingan dan konseling yaitu kotak masalah, maka dalam penelitian ini media yang akan 

digunakan adalah penyediaan fasilitas kotak masalah yang diharapkan lebih membantu 

memaksimalakan layanan responsif..
10

Kotak masalah adalah instrumen media BK yang 

berfungsi sebagai sarana bagi konseli untuk menyampaikan masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

secara tidak langsung, bisa dikarenakan takut atau malu. Dengan kotak masalah konseli dapat 

mengungkapkan masalah pertanyaan yang dimilikinya tanpa harus bertatap muka dengan 

konselor. 

  

Alasan menggunakan media kotak masalah dalam layanan responsif adalah banyak siswa 

yang merasa enggan dan takut melapor kepada guru BK ketika mereka menghadapi masalah, 

sedangkan permasalahan siswa harus segera diselesaikan maka dengan adanya kotak masalah 

siswa lebih terbantu dalam mengungkapkan permasalahannya sehingga permasalahan siswa 

dapat diselesaikan dengan segera. 

Dari uraian di atas, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti 

dengan judul “LAYANAN RESPONSIF DALAM MANAJEMEN BIMBINGAN DAN  

KONSELING UNTUK MEMBENTUK KARAKTER SISWA DI MAN 2 KOTA  BANDUNG”  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana respons siswa MAN 2 Kota Bandung terhadap penyedian kotak masalah di 

madrasah? 
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2. Apa kegiatan layanan bimbingan dan konseling setelah tersedianya fasilitas kotak 

masalah di MAN 2 Kota Bandung? 

3. Sejauh mana  dampak  pelayanan responsif terhadap pembentukan karakter siswa  di 

MAN 2 Kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi respons siswa MAN 2 Kota Bandung terhadap penyedian kotak 

masalah di madrasah 

2. Untuk mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling setelah 

penyediakan fasilitas kotak masalah di MAN 2 Kota Bandung 

3. Untuk mengidentifikasi dampak pelayanan responsif terhadap pembentukan karakter di 

MAN 2 Kota Bandung 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangan bagi 

upaya pengembangan wawasan keilmuan bidang manajemen pendidikan khusunya manajemen 

bimbingan konseling yang merupakan bagian integral dalam pendidikan. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, lembaga tempat penelitian dan 

praktisi pendidikan. 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan dapat memberikan manfaat dan 

pengalaman serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi lembaga tempat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk konselor di 

MAN 2 Kota Bandung dalam mengembangkan manajemen bimbingan konseling dalam 

pembentukan karakter siswa. 

 



 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Bimbingan dan konseling sebagai salah satu sub sistem dari sistem yang tercakup dalam 

proses pendidikan, memiliki berbagai sumberdaya baik berupa tenaga, sarana dan prasarana, 

serta dana. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan pengelolaan terhadap sumberdaya tersebut agar 

tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dapat tercapai secara optimal, yang selanjutnya dapat 

mengoptimakan pula pencapaian tujuan pendidikan.  

Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, 

maka orientasi, tujuan dan pelaksanaan BK juga merupakan bagian dari orientasi, tujuan dan 

pelaksanaan pendidikan karakter.
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 Program Bimbingan dan Konseling di sekolah merupakan 

bagian inti pendidikan karakter yang dilaksanakan dengan berbagai strategi pelayanan dalam 

upaya mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai kemandirian, dengan memiliki 

karakter yang dibutuhkan saat ini dan masa depan.Pekerjaan bimbingan dan konseling 

adalah pekerjaan berbasis 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
12

.  

Materi pendidikan karakter dalam layanan bimbingan dapat mencakup: (1) Perilaku 

seksual; (2) Pengetahuan  tentang  karakter; (3) Pemahaman tentang moral sosial; (4) 

Keterampilan pemecahan masalah; (5) Kompetensi emosional; (6) 

Hubungan  dengan  orang  lain; (7) Perasaan  keterikatan  dengan  sekolah; (8) Prestasi 

akademis; (9) Kompetensi berkomunikasi; dan (10) Sikap  kepada  guru (Berkowitz, 

Battistich, dan  Bier dalam Muhammad Nur Wangid, 2010). 18 Nilai-nilai dalam Pendidikan 

Karakter Bangsa : (1) 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/Komuniktif; 
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(14)  Cinta Damai; (15) Gemar Membaca; (16) Peduli Lingkungan; (17)  Peduli Sosial, dan 

(18) Tanggung-jawab.
 13

   

Kenakalan remaja yang terjadi hari ini  seperti perkelahian, pacaran yang berakibat pada 

pergaulan bebas dan seks bebas yang pada akhirnya kita sering mendengar pemberitaan aborsi 

yang dilakukan oleh siswi remaja, maraknya minuman keras dan beredarnya obat-obat terlarang 

(narkoba) disebakan oleh kurangnya perhatian dan bimbingan dari orangtua, selain itu bimbingan 

yang diberikan oleh sekolah lewat pelayanan bimbingan dan konseling belum berfungsi dengan 

baik. Oleh karena itu sekolah harus memfasilitasi siswa untuk mendapatkan pelayanan 

bimbingan dan konseling melalui manajemen bimbingan dan konseling sehingga akan 

berdampak baik terhadap karakter siswa. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan tentu mengharapkan peserta didiknya memeiliki 

karakter yang baik,berakhlak karimah, memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan memiliki 

kepercayaan diri yang baik untuk meraih masa depan yang gemilang. Perilaku dan karakter 

remaja sekarang akan berpengaruh terhadap masa depannya, remaja yang sudah terjerat pada 

kenakalan remaja yang serius misalnya seks bebas dan penyalahgunaan obat-obat terlarang 

(narkoba), maka dapat diprediksi remaja tersebut akan sulit bahkan tidak mampu untuk meraih 

masa depan yang baik. 

Dalam layanan BK komprehensif terdapat empat komponen pelayanan yaitu layanan 

dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual dan dukungan sistem. Melihat 

fenomena yang terjadi terkait dengan kenakalan remaja dan karakter keperibadian remaja yang 

tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan, maka perlu penanagnan segera, yaitu 

melaluai pelayanan responsif.  

Responsif menurut kamus besar bahasa indonesia adalah merespons dengan cepat, 

bersifat menanggapi, tergugah hati, bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh).
 14

 

Sedangkan kata layanan berarti serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam interaksi  dengan 

orang dalam rangka memberikan kepuasan kepada konsumen, maka dari itu pelayanan responsif 

dapat diartikan kegiatan layanan yang dilakukan dengan segera untuk memberikan pelayanan 

maksimal dan memuaskan. 
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Istilah layanan responsif juga dikenal di pelayanan bimbingan dan konseling. Layanan 

responsif merupakan “pemberian bantuan kepada siswa yang memiliki kebutuhan dan masalah 

yang memerlukan pertolongan dengan segera” Tujuan layanan responsif adalah membantu siswa 

agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya atau membantu 

siswa yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya
15

. 

Tujuan layanan ini dapat juga dikemukakan sebagai upaya untuk mengintervensi 

masalah-masalah atau kepedulian pribadi siswa yang muncul segera dan dirasakan saat itu, 

berkenaan dengan masalah sosial-pribadi, karir, dan atau masalah pengembangan 

pendidikan.Materi layanan responsif bergantung kepada masalah atau kebutuhan siswa. Masalah 

dan kebutuhan siswa berkaitan dengan keinginan untuk memahami tentang suatu hal karena 

dipandang penting bagi perkembangan dirinya yang positif. Kebutuhan ini seperti kenginan 

untuk memperoleh informasi tentang bahaya obat terlarang, minuman keras, narkotika, 

pergaulan bebas dan sebagainya.
16

Masalah siswa lainnya adalah yang berkaitan dengan berbagai 

hal yang dialami atau dirasakan mengganggu kenyamanan hidupnya atau menghambat 

perkembangan dirinya yang positif, karena tidak terpenuhi kebutuhannya, atau gagal dalam 

mencapai tugas-tugas perkembangannya. Masalah siswa pada umumnya tidak mudah diketahui 

secara langsung tetapi dapat dipahami melalui gejala-gejala perilaku yang ditampilkannya.
17

.. 

Fokus pelayanan responsif bergantung pada masalah atau kebutuhan konseli.
 18

 Masalah 

dan kebutuhan konseli berkaitan dengan keinginan untuk memahami sesuatu hal karena 

dipandang penting bagi perkembangan dirinya secara positif. Masalah konseli pada umumnya 

tidak mudah untuk diketahui secara langsung tetapi dapat dipahami dari gejala-gejala perilaku 

yang ditampilakan. Masalah yang mungkin dialami konseli diantaranya: merasa cemas tentang 

masa depan, merasa rendah diri, membolos sekolah, malas belajar, prestasi belajar rendah, sulit 

bersosialisasi dan lain sebagainya. 

Pelayanan BK akan maksimal dengan penggunaan media. 
19

Media merupakan perantara 

yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada penerima informasi. Dalam bimbingan 
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dan konseling terdapat beragam teknik pemberian layanan salah satu di antaranya adalah dengan 

menggunakan perantara media dalam bimbingan dan konseling adalah sebuah alat bantu 

pelaksanaan layanan. Sebagai alat bantu, maka penggunaannyapun harus disesuaikan 

sebagaimana kebutuhan serta keadaan yang ada. Menurut Sugihartono dalam Farozin 

menyebutkan ada berbagai macam media yang dapat digunakan, antara lain; kotak masalah, 

papan bimbingan, dan comulative record. Yang kemudian ditambahkan oleh Farozin yaitu 

bibliotheraphy (terapi pustaka), kaset video dan kaset audio. 

Keadaan remaja hari ini tentu dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan teknologi yang 

semakin cangih, perlu adanya bimbingan dan perhatian yang serius dari orang tua, masyarakat 

dan sekolah. Bimbingan dan konseling yang ada di sekolah  harus dikelola dengan baik agar 

berdampak positif terhadap perkembangan dan karakter siswa. Melalui layanan responsif dan 

penyediaan fasilitas kotak masalah diharapkan permasalahn siswa dapat dengan segera 

didapatkan solusi terbaik. 

Tindak lanjut dari penyediaan fasilitas kotak masalah adalah memberikan layanan 

bimbingan dengan startegi layanan konseling individual, kelompok dan klasikal, bidang 

bimbingannya yang akan direspons oleh guru BK yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar 

dan karir. pelayanan bimbingan dan konseling khususnya layanan responsif yang maksimal 

diharapakan berkontribusi dalam membentuk karakter siswa. 

Karakter berasal dari bahasa yunani yaitu ”kharrasein” yang berarti memahat atau 

mengukir (to inscribe/to engrave), sedangkan dalam bahasa latin, karakter bermakna 

membedakan tanda, sifat kejiwaan, tabiat, dan watak
20

 Karakter adalah ciri atau karakteristik 

atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang 

diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak 

lahir,
21

 

Karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada faktor 

kehidupannya sendiri. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Mahaesa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma 

agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat
22
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Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia 

(mengemukakan bahwa karakter (character) dapat diartikan sebagai totalitas ciri-ciri pribadi 

yang melekat dan dapat diidentifikasi pada perilaku individu yang bersifat unik, dalam arti secara 

khusus ciri-ciri ini membedakan antara satu individu dengan individu yang lainnya
23

. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, karakter adalah sifat 

atau watak yang ada pada diri seseorang yang bersifat unik yang dimiliki setiap orang sebagai 

akibat dari pola perilaku, norma-norma, dan moral yang terbentuk secara positif. Karakter yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah karakter atau watak yang positif yang diperlihatkan oleh 

siswa dalam mematuhi serta menjalankan peraturan sekolah khususnya dalam bertata krama dan 

kerapian berseragam sekolah, sehingga siswa akan selalu terbiasa memiliki karakter yang positif 

baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan paparan di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dalam skema di bawah ini: 
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Gambar I.I 

layanan responsif dalam manajemen bimbingan dan konseling untuk membentuk karakter siswa 
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F. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Herlina Hasmin. 2016. “Manajemen layanan bimbingan dan konseling studi kasus di 

SMK negeri 1 Kebun Tebu kabupaten Lampung Barat”. Tesis. Prodi Manajemen Pendidikan. 

Universitas Lampung.  

Hasil penelitiann menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan program BK dibuat berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan siswa dan lingkungan, 2) Pengorganisasian petugas layanan bimbingan 

dan konseling dilakukan oleh koordinator BK berdasarkan kesepakatan antarguru bimbingan dan 

konseling. 3) Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling mengacu pada satuan kegiatan 

layanan dan satuan kegiatan pendukung sesuai program yang dibuat meskipun dalam 

pelaksanaannya dilakukan secara insidental tanpa adanya jam pelajaran khusus bimbingan dan 

konseling. 4)Pengawasan hasil layanan bimbingan dan konseling dilakukan dengan pencatatan 

agenda kegiatan harian dan mingguan kemudian dituangkan dalam laporan bulanan untuk 

evaluasi kesesuaian antara perencanaan program yang dibuat dengan pelaksanaan kegiatan yang 

dilakukan serta membuat laporan semester dan tahunan untuk dilaporkan kepada kepala sekolah 

dalam rangka tindak lanjut kegiatan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. 

2. Lathifah. 2016. “Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMPN 1 Barabai dan MTsN 

Model Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah”. 
.
Tesis. Prodi Manajemen Pendididkan Islam. 

IAIN Antasari.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Perencanaan (planning), meliputi aktivitas 

tentang penyusunan program layanan Bimbingan dan Konseling pada SMPN 1 Barabai dan 

MTsN Model Barabai yang dilaksanakan bersama-sama pada saat MGBK (Musyawarah Guru 

Bimbingan dan Konseling) dan tidak melibatkan seluruh stakeholders sekolah. 2. 

Rumusan masalah 

1. Bagaimana respons siswa MAN 2 Kota Bandung 

terhadap penyedian kotak masalah di sekolah? 

2. Apa kegiatan layanan bimbingan dan konseling 

setelah tersedianya fasilitas kotak masalah di 

MAN2 Kota Bandung terhadap penyedian kotak 

masalah di sekolah? 

3. Sejauh mana  dampak  penyediaan kotak masalah 

dalam pelayanan responsif terhadap pemebntukan 

karakter siswa  MAN 2 Kota Bandung? 
 



 

 

Pengorganisasian (organizing), meliputi aktivitas mengelola pembagian program layanan yaitu 

membagi layanan dan bidang-bidang bimbingan serta mengelola pembagian kerja berdasarkan 

pola dan pembagian tanggung jawab dan wewenang masing-masing pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di SMPN 1 Barabai dan MTsN Model Barabai. 3. 

Pelaksanaan (actuating), meliputi aktivitas pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling di 

SMPN 1 Barabai dan MTsN Model Barabai. Pada SMPN 1 Barabai pelaksanaan dilakukan 

dengan dua cara yaitu di dalam jam pembelajaran di kelas, dilaksanakan dengan alokasi waktu 

2×40 menit per kelas per minggu dan di luar jam pembelajaran dilaksanakan secara insidental 

dengan alokasi waktu menyesuaikan. Pada MTsN Model Barabai Pelaksanaan program layanan 

Bimbingan dan Konseling dilaksanakan di luar jam pembelajaran karena tidak ada alokasi jam 

pembelajaran di kelas. Karena tidak alokasi jam pembelajaran di kelas maka layanan 

dilaksanakan di luar jam pembelajaran yakni di ruangan Bimbingan Konseling maupun di luar 

ruangan. 4. pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah secara tidak langsung yaitu meminta 

laporan kepada masing-masing konselor dalam bentuk laporan pelaksanaan evaluasi dan tindak 

lanjut Bimbingan dan Konseling. 

 

3. Dading Khoirul Anam. 2015. “Pembentukan karakter peserta didik melalui metode cerita 

pada kegiatan pembelajaran akidah akhlak di kelas IV”. Tesis. Prodi Ilmu Pendidikan Dasar 

Islam. Program Pascasarjana IAIN Tulungagung. 

Hasil penelitiannya yaitu (1) Langkah-langkah pembelajaran akidah akhlak dengan 

metode cerita MI Busthanuth Tholibin Sumberdadap Pucanglaban dan MI Al-Hidayah Demuk 

Pucanglaban Tulungagung sangat komprehensif meliputi perencanaan, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. (2) proses pembentukan karakter peserta didik pada 

pembelajaran akidah akhlak di kelas IV MI Busthanuth Tholibin Sumberdadap Pucanglaban dan 

MI Al-Hidayah Demuk Pucanglaban Tulungagung terintegrasi, tidak hanya melalui pemberian 

materi didalam kelas saja tetapi juga meliputi keteladanan sikap serta kepribadian seorang 

pendidik, pengkondisian lingkungan sekolah serta pembiasaan untuk selalu berakhlak karimah. 

(3) Metode cerita dalam pembelajaran akidah akhlak yang di terapkan memberi peran dalam 

pembentukan karakter religius pada peserta didik. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam Penelitian ini difokuskan 

pada pelayanan responsif dengan menyediakan fasilitas kotak masalah/kotak curhat dalam 



 

 

manajemen bimbingan dan konseling untuk membentuk karakter siswa. Penerapan fungsi-fungsi 

manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, upaya 

sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor 

untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli untuk pembentukan karakter siswa. 

 


