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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara.
1
Oleh karena itu pendidikan sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Pendidikan adalah suatu usaha yang bersifat sadar, bertujuan, 

sistematik, terarah pada perubahan tingkah laku menuju kedewasaan 

peserta didik.
2
 Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, pendidik harus 

mempunyai strategi-strategi tertentu agar peserta didik tidak keluar dari 

tujuan pendidikan. Pada setiap lembaga pendidikan baik formal atau non 

formal, pastilah mempunyai komitmen yang kuat terhadap usaha untuk 

menjadikan peserta didiknya sesuai dengan tujuan pendidikan, hal ini tidak 

bisa dipungkiri lagi karena pembinaan setiap lembaga pendidikan yang 

berkomitmen terhadap pembinaan peserta didiknya tentunya memiliki 

strategi arau cara tersendiri dalam proses pembinaannya. Untuk itu guru 

mesti menggunakan strategi baik itu strategi dalam penyampaian materi 

                                                           
1
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atau strategi tentang kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan dalam 

membentuk kualitas siswa. Karena dengan menggunakan strategi dapat 

menghasilkan tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Dengan demikian 

strategi merupakan komponen yang penting dan mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap keberhasilan peserta didik. 

Pendidikan bukan hanya sekedar berfungsi sebagai media untuk 

mengembangkan kemampuan semata, melainkan juga berfungsi untuk 

membentuk watak (karakter) peradapan bangsa yang bermartabat, Maka 

sebenarnya pendidikan watak (karakter) tidak bisa ditinggalkan dalam 

berfungsinya pendidikan. Oleh karena itu, sebagai fungsi yang melekat 

pada keberadaan pedidikan nasional untuk membentuk watak dan 

peradapan bangsa. 

Pendidikan karakter menjadi tugas dari semua pihak yang terlibat 

dalam usaha pendidikan. Konselor sekolah (guru bimbingan konseling) 

didalam UUSPN Tahun 2003 telah diakui sebagai salah satu tenaga 

pendidik, seperti yang tersurat di dalam pasal 1: 

 “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pendidikan.” 

 

Sekolah sebagai salah satu lembaga yang berkompeten 

mencerdaskan anak bangsa, tidak memperhatikan dalam peningkatan mutu 

akademis saja. Harapan ke depan,sekolah disamping melahirkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, handal, baik secara ilmu dan teknologi 
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juga secara iman dan takwa. Untuk itulah sekolah perlu membangun kultur 

sekolah dengan landasan yang kokoh, yaitu karakter. Karakter ini 

menyangkut nilai-nilai moral, agama dan kecerdasan anak-anak yang 

menjadi modal dalam masyarakat dan berbangsa.
3
 

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas 

tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggung 

jawabkan setiap akibat dari keputusannya. 

Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata 

krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang 

tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam 

bertindak. Mengenai pendidikan karakter, Ngainun Naim memaparkan ada 

18 karakter yang harus dibangun di dalam diri siswa yaitu: 

1. Karakter religius 

2. Karakter jujur 

3. Karakter toleransi 

4. Karakter disiplin 

5. Karakter kerja keras 

6. Karakter kreatif 

7. Karakter mandiri 

8. Karakter demokratis 

9. Karakter rasa ingin tahu 

10. Karakter semangat kebangsaan 

                                                           
3
 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter di Sekolah, (Bandung: Yirama Widya, 2012), h.160 
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11. Karakter cinta tanah air 

12. Karakter menghargai prestasi 

13. Karakter bersahabat 

14. Karakter cinta damai 

15. Karakter gemar membaca 

16. Karakter pantang menyerah 

17. Karakter peduli lingkungan 

18. Karakter peduli sesama
4
 

 

Dari 18 karakter diatas, penulis memfokuskan pada poin nomor 4 

yaitu karakter disiplin.
5
Sehubungan dengan upaya meningkatkan mutu dan 

kualitas intelektual siswa, siswa dituntut agar mempunyai sikap disiplin 

dalam proses pembelajaran. Prilaku disiplin bagi siswa adalah salah satu 

kunci sukses untuk dapat meraih prestasi yang maksimal. Fungsi utama 

disiplin adalah untuk mengajarkan mengendalikan diri dengan 

mudahmenghormati dan mematuhi aturan. Oleh karena itu, seseorang yang 

disiplin dalam kehidupannya akan dengan mudah mencapai keberhasilan. 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan 

suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, 

perintah, dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah 

sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah diterapkan tanpa 

pamrih. Disamping mengandung arti taat dan patuh pada peraturan, 

disiplin juga mengandung arti kepatuhan kepada perintah pemimpin, 

perhatian dan kontrol yang kuat terhadap penggunaan waktu, tanggung 

jawab atas tugas yang diamanahkan, serta kesungguhan terhadap bidang 

                                                           
4
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keahlian yang ditekuni. Islam mengajarkan agar benar-benar 

memerhatikan dan mengaplikasikan nilai-nilai kedisiplinan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat 

yang lebih baik.
6
 Sebagaimana dijelaskan dalam surat annisa’ ayat 59: 

                        

                           

             

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

Rasulnya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya. (Annisa’:59) 

 

Dalam konteks pembelajaran di sekolah, ada beberapa bentuk 

kedisiplinan. Pertama, hadir di ruangan tepat pada waktunya. Kedisiplinan 

hadir di ruangan pada waktunya akan memacu kesuksesan dalam belajar. 

Peserta didik yang sering terlambat hadir di ruang kelas akan ketinggalan 

dalam memperoleh pembelajaran. Kedua, tata pergaulan di sekolah. Sikap 

untuk berdisiplin dalam tata pergaulan di sekolah ini bisa diwujudkan 

dengan tindakan-tindakan menghormati semua orang yang tergabung di 

dalam sekolah, menghormati pendapat mereka, menjaga diri dari 

perbuatan-perbuatan dan sikap yang bertentangan dengan agama, saling 

tolong-menolong dalam hal yang terpuji serta harus bersikap terpuji. 

Ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler juga 

                                                           
6
 Ahmad Fauzi Tidjani, Kedisiplinan Islam dalam http://majalahqalam.com/kolom/tausiyah 

/kedisiplinan-islam/, diakses pada 17 Februari 2015 

http://majalahqalam.com/kolom/tausiyah%20/kedisiplinan-islam/
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merupakan serentetan program sekolah, peserta didik juga dituntut 

berdisiplin atau aktif mengikutinya dengan mencurahkan segala potensi 

yang mereka miliki, baik bersifat fisik, mental, emosional, dan intelektual. 

Keempat, belajar dirumah. Dengan kedisiplinan belajar dirumah peserta 

didik menjadi lebih ingat terhadap pelajaran yang telah dipelajari dan lebih 

siap menghadapi pelajaran yang akan dihadapi atau yang diberikan oleh 

gurunya sehingga peserta didik akan lebih faham terhadap suatu 

pelajaran.
7
 

Saat sekarang ini istilah BK (Bimbingan Konseling) sudah dikenal, 

terutama di lingkungan sekolah oleh para siswa dan juga personil sekolah 

lainnya. Eksistensi bimbingan konseling di lembaga pendidikan formal 

sekarang sudah merupakan bagian yang integral dan tidak bisa dipisahkan 

dari proses pendidikan. Bimbingan konseling memiliki kontribusi yang 

sangat tinggi terhadap keberhasilan proses pendidikan di sekolah. Hal ini 

mengandung arti bahwa proses pendidikan tidak akanberhasil dengan baik 

jika tidak didukung dengan penyelenggaraan yang baik, begitu juga 

sebaliknya. Kegiatan Bimbingan konseling ini termasuk komponen 

kurikulum tingkat satuan pendidikan.
8
 

Dalam rangka mensukseskan pendidikan karakter, guru harus 

mampu menumbuhkan disiplin peserta didik, terutama disiplin diri (self-

discipline). Guru harus mampu membantu peserta didik mengembangkan 

                                                           
7
 Aan Sulono, “bentuk-bentuk kedisiplinan”, dalam http:id.shvoong.com/social-

sciences/education/2183956-benttuk-bentuk kedisiplinan/#ixzz1mzlhSiRr, diakses pada 15 april 

2015 
8
Prayitno dkk,  Bimbingan dan Konseling di Lembaga Pendidikan Peluang dan Tantangan, 

(Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2010), h. 21 



7 
 

 
11 

pola perilakunya, meningkatkan standar perilakunya, dan melaksanakan 

aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin. Untuk mendisiplinkan 

peserta didik perlu dimulai dengan prinsip yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional yakni sikap demokratis, sehingga peraturan disiplin 

perlu berpedoman pada hal tersebut, yakni dari, oleh dan untuk peserta 

didik, sedangkan guru tut wuri handayani.
9
 

Siswa SMP adalah siswa yang sedang mengalami masa-masa 

remaja awal, masa remaja dimulai kira-kira usia 10 sampai 13 tahun dan 

berahir antara usia 18 sampai 22 tahun. Siswa sebagai seorang individu 

yang sedang berkembang atau menjadi, yaitu berkembang ke arah 

kematangan atau kemandirian. Untuk mencapai kematangan tersebut, 

siswa memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki 

pemahaman atau wawasan tentang dirinya dan lingkungan, juga 

menentukan arah kehidupannya. Disamping itu terdapat suatu keniscayaan 

bahwa proses perkembangan siswa tidak selalu berlangsung secara mulus, 

atau bebas dari masalah, dengan kata lain proses perkembangan itu tidak 

selalu berjalan dalam alur linier, lurus, atau searah dengan potensi, 

harapan dan nilai-nilai yang dianut. 

Perkembangan siswa tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik 

fisik, psikis maupun sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan adalah 

perubahan. Apabila perubahan yang terjadi itu sulit diprediksi, atau di luar 

jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan kesenjangan 

                                                           
9
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Askara, 2012), h. 172 
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perkembangan, masalah-masalah pribadi, sosial atau penyimpangan 

perilaku.
10

 

Berdasarkan studi pendahuluan penulis lakukan di SMPN 1 Siak 

Hulu Kab. Kampar penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Sudah terlihat adanya perubahan siswa dari terlambat datang ke  

sekolah menjadi tepat waktu. 

2. Sudah terlihat perubahan disiplin siswa dari sebelumnya siswa ke 

kantin pada jam belajar menjadi disiplin di kelas. 

3. Sudah terlihat perubahan siswa dari sebelumnya ribut di dalam kelas 

saat jam belajar menjadi tertib. 

4. Siswa menjadi rajin dan disiplin mengerjakan pekerjaan rumah(PR),  

dari sebelumnya ada siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah 

(PR). 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul:“Strategi Guru Bimbingan Konseling dalam 

Meningkatkan Karakter DisiplinSiswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Siak Hulu”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti memilih judul di atas adalah:  

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan 

bidang ilmu yang peneliti pelajari, yaitu bimbingan konseling 

                                                           
10

 Depdiknas, Model Penyelenggaraan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar 

Nasional, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah. Dirjen Manajemen Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 2008) 
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2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu 

untuk menelitinya.  

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian.  

C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian 

ini, maka perlunya ada penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait 

dengan judul penelitian ini adalah: 

1. Strategi adalah merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang 

disusun dan disiapkan dalam rangkaian pentahapan terhadap tantangan 

baru dan keseluruhan proses dalam arah yang telah digariskan.
11

 

2. Guru bimbingan konseling adalah orang yang profesional, lebih 

dewasa, lebih matang memiliki pengetahuan dan keterampilan 

khusus.12 

3. Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak 

agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada lingkungannya.
13

 

4. Disiplin adalah sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada 

pengawasan dan pengendalian. Ada juga yang mengartikan disiplin 

                                                           
11

Zainal Aqib, Pendidikan Karakter di sekolah, (Bandung: Yirama Widya, 2012), h.187 
12

Amirah Diniaty, Teori-teori Konseling, (Pekanbaru: Daulat Riau, 2009), h. 3 
13

Dharma Kesuma, Cepi Triatna, dan Johar Permana, Pendidikan Karakter Kajian Teori 

dan Praktik di Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h.5 
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sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat 

berperilaku tertib.
14

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

di atas, maka penulis perlu mengidentifikasi masalah-masalah yang 

ada dalam penelitian, antara lain: 

a. Karakter disiplin pada siswa masih rendah. 

b. Strategi guru bimbingan konseling dalam meningkatkan karakter 

disiplin siswa belum optimal. 

c. Faktor pendukung dan penghambat strategi guru bimbingan dan 

konseling dalam meningkatkan karakter disiplin siswa belum 

diidentifikasi. 

d. Siswa yang belum memiliki karakter disiplin. 

e. Faktor yang menyebabkan siswa tidak disiplin. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang mengitari 

kajian ini seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah, maka 

penulis memfokuskan pada strategi guru bimbingan konseling dalam 

meningkatkan karakter disiplin siswa. 
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Ngainun Naim, Character Building,  (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), h. 142 
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3. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana strategi guru bimbingan konseling dalam meningkatkan 

karakter disiplin siswa di SMPN 1 Siak Hulu? 

b. Apa faktor pendukung dan penghambat strategi guru bimbingan 

konseling dalam meningkatkan karakter disiplin siswa di SMPN 1 

Siak Hulu?  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk 

mengetahuistrategi guru bimbingan konselingd an faktor pendukung 

dan penghambat dalam meningkatkan karakter disiplin siswa di 

SMPN 1 Siak Hulu . 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai informasi bagi SMP Negeri 1 Siak Hulu mengenai strategi 

guru bimbingan konseling dalam meningkatkan karakter siswa. 

b. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S.Pd) di 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

c. Sebagai informasi bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam, 

khusus prodi bimbingan konseling tentang strategi guru bimbingan 

konseling dalam meningkatkan karakter siswa. 

d. Sebagai pengembangan ilmu bimbingan konseling sesuai dengan 

jurusan penulis. 
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e. Sebagai informasi bagi guru bimbingan konseling guna 

meningkatkan kinerjanya sebagai guru bimbingan konseling. 

f. Sebagai penambah wawasan keilmuan peneliti dalam bidang 

bimbingan konseling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


