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BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Pendidikan Karakter dalam Bimbingan dan Konseling

Menurut Darmanto dan Suryanti Darmiatun, konselor merupakan pioner

sekaligus koordinator program pendidikan karakter. Hal itu karena konselor

sekolah yang memang secara khusus memiliki tugas untuk membantu siswa

mengambangkan kepedulian sosial dan masalah-masalah kesehtan  mental,

dengan demikian koselor sekolah harus sangat akrab dengan program

pendidikan karakter.6

Konselor sekolah harus mampu melibatkan semua pemangku

kepentingan (siswa, guru bidang studi, orang tua dan kepala sekolah) di dalam

mensukseskan programnya. Mulai dari pelayanan dasar yang berupa

rangcangan kurikulum bimbingan yang berisi materi tentang pendidikan

karakter, seperti kerja sama, keberagaman, kejujuran, menangani kecemasan,

membantu orang lain, persahabatan, cara belajar, menajeman konflik,

pencegahan penggunaan narkotika, dan sebagainya. Program perencanaan

individual berupa kemampuan untuk membuat pilihan, pembuatan keputusan,

dan seterusnya. Program pelayanan responsif antara lain berupa kegiatan

konseling individu dan konseling kelompok.7

Begitu pentingnya pendidikan karakter di negeri ini, untuk itu bagi para

guru, konselor, dosen maupun orang tua hendaknya senantiasa menanamkan

6 Daryanto dan Suryatri Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah,
Jogjakarta: Gava Madia, 2013, h. 66

7 Ibid, h. 66
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karakter pada anak didiknya. Khusus bagi konselor sekolah di Indonesia baik

secara langsung maupun secara tidak langsung berkewajiban

menyelenggarakan program pelayanan yang bernuansa nilai-nilai pendidikan

karakter.

Menurut Muchlas Samani dan Hariyanto seluruh tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan baik itu kepala sekolah, seluruh guru, dan seluruh tenaga

bimbingan dan konseling serta seluruh tenaga administrasi di sekolah harus

mampu menjadi model teladan yang baik (uswatun hasanah). Strategi yang

umum diimplementasikan pada pelaksanaan pendidikan karakter antara lain

adalah:

1. Strategi Pemanduan (cheerleading)

Dalam strategi cheer leading setiap bulan ditempel porter-poster,

spanduk, serta ditempel di papan khusus buletin, papan pengunguman

tentang berbagai nilai kebajikan yang selalu berganti-ganti.

2. Pujian dan Hadiah (praise dan reward)

Strategi pujian dan hadiah berlandaskan pada pemikiran yang

positif dan menerapkan penguatan yang positif.

3. Definisikan dan Latihkan (define and drill)

Strategi ini meminta para siswa untuk mengingat-ingat sederet nilai

kebaikan dan mendefinisikannya. Setiap siswa mencoba mengingat-ingat

apa definisi atau makna nilai tersebut sesuai dengan tahap perkembangan

kognitifnya.
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4. Penegakan Disiplin (forced formality)

Pada prinsipnya strategi ini ingin menegakkan disiplin dan

melakukan pembiasaan (habituasi) kepada siswa secara rutin melakukan

sesuatu yang bernilai moral. Misalnya mengucapkan salam kepada guru

bahkan kepada sesame teman yang dijumpai.8

Strategi lain yang amat banyak dipraktikkan di negara-negara maju

adalah keaktifan guru bimbingan dan konseling sebagai pendidik karakter.

Namun hal ini mempersyaratkan setiap guru bimbingan konseling adalah

seorang konselor yang tidak sekedar konselor biasa, tetapi juga benar-benar

seorang model hidup, uswatu hasanah yang dapat dicontoh oleh setiap siswa

segala tindak tanduknya, bertindak sebagai seorang pamong pengganti orang

tua di sekolah, menyayangi anak-anak tanpa pernah membedakan, dan dapat

dekat dengan setiap anak karna ia memang kompeten dalam bidangnya.9

1. Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Karakter

Menurut zubaedi konselor sekolah hendaknya merancang dalam

program kegiatannya untuk secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan

dan penumbuhan karakter pada siswa. Kegiatan tersebut dapat dilakukan

secara mandiri yang terancang dalam program pelayanan bimbingan dan

konseling, dan juga bersama-sama dengan pendidik lain yang terancang

dalam program sekolah yang dilakukan secara sinergis dari beberapa pihak.

Menurut Muhammad Nur Wangid dalam Zubaedi, mengatakan

bahwa layanan yang diberikan oleh konselor sekolah dapat bersifat

8 Muchlas Samani dan Hariyanto, op.cit. h. 144
9 Ibid, h. 145
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preventif, kuratif dan reseveratif atau developmental dalam rangka

menunaikan fungsi pendidikan dalam mengembvangkan karakter siswa.

Layanan yang bersifat preventif berarti kegiatan yang dilakukan oleh

konselor sekolah bermaksud untuk mencegah agar prilaku siswa tidak

berlawanan dengan karakter yang diharapkan. Layanan yang bersifat kuratif

bermakna bahwa layanan konselor ditujukan untuk memperbaiki perilaku

siswa yang sudah terlanjur melanggar karakter yang diharapkan. Kegiatan

preseveratif berati layanan yang diberikan oleh konselor bermaksud untuk

mememlihara dan sekaligus mengembangkan perilaku siswa yang sudah

sesuai agar tetap terjaga dengan baik dan semakin lebih baik lagi

perkembangan karakternya.10

Konselor sekolah dalam konteks pendidikan karakter setidak-

tidaknya dapat menjalankan sebagai pendidik karakter, manajer pendidikan

karakter, konselor pembimbingan karakter panutan atau figur sentral,

merancang kegiatan, probrem solver dan mediator.

B. Konseling Individual

1. Pengertian Konseling Individual

Prayitno dalam Tohirin berpendapat bahwa layanan konseling

individual adalah layanan yang diselenggarakan oleh seorang pembimbing

(konselor) terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah

pribadi klien.11 Layanan konseling individual yaitu layanan bimbingan dan

konseling yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan layanan

10 Ibid, h. 166
11 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, Jakarta:  PT Raja

Grafindo Persada, 2007, h. 163.
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langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing atau konselor dalam

rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya.12

Kerangka kerja konseling individual dilandasi oleh prinsip dasar

sebagai berikut: Pertama, klien adalah individu yang memiliki kemampuan

untuk memilih tujuan, membuat keputusan dan secara umum mampu

menerima tanggung jawab dari tingkah lakunya. Kedua, konseling berfokus

pada saat ini dan masa depan, tidak berfokus pada masa lalu. Ketiga,

wawancara merupakan alat utama dalam keseluruhan  kegiatan konseling.

Keempat, tanggung jawab keputusan berada pada klien. Kelima, konseling

memfokuskan pada perubahan tingkah laku  dan bukan hanya membantu

klien menyadari masalahnya.

2. Tujuan Konseling Individual

Tujuan layanan konseling individual adalah agar kien memahami

kondisi dirinya sendiri, lingkungan, permasalahan yang dialami, kekuatan

dan kelemahan dirinya sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan

perkataan lain, konseling perorangan bertujuan untuk mengentaskan

masalah yang dialami klien.13

Tujuan konseling adalah memfasilitasi klien agar terbantu untuk :

a. Menyesuaikan diri secara efektif terhadap diri sendiri dan
lingkungannya, sehingga memperoleh kebahagiaan hidup.

b. Mengarahkan dirinya sesuai dengan potensinya yang dimilikinya
ke arah perkembangan yang optimal.

c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman diri.
d. Memperkuat motivasi untuk melakukan hal-hal yang benar.

12 Dewa Ketut Sukardi, loc.cit, h.  63.
13 Tohirin, op.cit. h 165.
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e. Mengurangi tekanan emosi melalui kesempatan untuk
mengekspresikan perasaannnya.

f. Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas untuk mengambil
keputusan yang efektif. 14

3. Azas Konseling Individual

Kekhasan yang paling mendasar dalam layanan konseling individual

adalah hubungan interpersonal yang amat intens antara klien dan konselor.

Asas-asas dalam konseling individual  akan memperlancar proses dan

memperkuat hubungan antara klien dan konselor adalah sebagai berikut:

a. Asas kerahasiaan. Tidak bisa dielak lagi, hubungan interpersonal yang

amat intens sanggup membongkar berbagai isi pribadi yang paling

dalam sekalipun, terutama pada sisi klien. Untuk itu asas kerahasiaan

menjadi jaminannya. Segenap rahasia pribadi klien yang terbongkar

menjadi tanggung jawab penuh konselor untuk melindunginya.

Keyakinan klien akan adanya perlindungan yang demikian itu menjadi

jaminan untuk suksesnya pelayanan.

b. Asas kesukarelaan dan keterbukaan. Kesukarelaan penuh klien untuk

menjalani proses pelayanan konseling bersama konselor menjadi buah

dari terjaminnya kerahasiaan pribadi klien. Dengan demikian

kerahasiaan-kesukarelaan menjadi unsur dwi-tunggal yang

mengantarkan klien ke arena proses pelayanan konseling. Asas

kerahasiaan-kesukarelaan akan menghasilkan keterbukaan klien.

14 Prayitno, Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekola, Tingkat
SLTP, Padang: Universitas Negeri Padang, 1999, h.  94-95.
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c. Asas keputusan diambil oleh klien sendiri. Inilah asas yang secara

langsung menunjang kemandirian klien. Berkat rangsangan dan

dorongan konselor agar klien berfikir, menganalisis, menilai, dan

menyimpulkan sendiri, mempersepsi, merasakan dan bersikap sendiri

atas apa yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya, akhirnya klien

mampu mengambil keputusan sendiri berikut menanggung resiko yang

mungkin ada sebagai akibat keputusan tersebut.

d. Asas kekinian dan kegiatan. Asas kekinian diterapkan sejak paling awal

konselor bertemu klien. Dengan nuansa kekinianlah segenap proses

layanan dikembangkan, dan atas dasar kekinian pulalah kegiatan klien

dalam layanan dijalankan.

e. Asas kenormatifan dan keahlian. Keahlian konselor itu diterapkan dalam

suasana normatif terhadap klien yang sukarela, terbuka, aktif agar klien

mampu mengambil keputusan sendiri. Seluruh kegiatan itu bernuansa

kekinian dan rahasia pribadi sepenuhnya dirahasiakan.15

4. Komponen

Dalam layanan KP berperan dua pihak, yaitu seorang konselor dan

seorang klien.

a. Konselor

Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang

memiliki kewenangan dan mandat secara profesional untuk

melaksanakan kegiatan pelayanan konseling. Dalam layanan KP konselor

15 Ibid, h. 10
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menjadi aktor yang secara aktif mengembangkan proses konseling

melalui dioperasionalkannya pendekatan, teknik dan asas-asas konseling

terhadap klien.

b. Klien

Klien adalah seorang individu yang sedang mengalami masalah,

atau setidak-tidaknya sedang mengalami suatu yang ia ingin sampaikan

kepada orang lain.16

5. Teknik layanan konseling individual

Konseling yang efektif bisa diwujudkan melalui penerapan berbagai

teknik secara tepat (high touch) terlebih dahulu didukung oleh teknik-teknik

yang bernuansa high tech. Melalui perpaduan teknik tersebut, konselor

(pembimbing) dapat mewujudkan konseling yang efektif sehingga dapat

pula mengembangkan dan membina klien (siswa) agar memiliki kompetensi

yang berguna bagi mengatasia masalah-masalah yang dialaminya.17

Selain itu, untuk mengembangkan proses layanan konseling

individual secara efektif untuk mencapai tujuan layanan, juga perlu

diterapkan teknik-teknik khusus sebagai berikut:

a. Kontak mata.
b. Kontak psikologis.
c. Ajakan untuk berbicara.
d. Tiga M (mendengar, memahami dan merespon).
e. Keruntutan.
f. Pertanyaan terbuka.
g. Dorongan minimal.
h. Refleksi.
i. Penyimpulan.

16 Prayitno, Layanan Konseling Perorangan, L.5. Padang: Universtitas Negeri Padang,
2004, h. 6-7.

17 Tohirin, op.cit , h. 90
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j. Penafsiran.
k. Konfrontasi.
l. Ajakan untuk memikirkan sesuatu yang lain.
m. Peneguhan hasrat.
n. Penfrustrasian klien.
o. Srtategi tidak memaafkan klien.
p. Suasana diam.
q. Transferensi dan kontra-transferensi.
r. Teknik eksperiensial.
s. Interprestasi pengalaman masa lampau.
t. Asosiasi bebas.
u. Sentuhan jasmaniyah.
v. Penilaian.
w. Pelaporan.18

6. Isi layanan Konseling Individual

Isi layanan konseling individual tidak ditentukan oleh konselor

(pembimbing) sebelum proses konseling dilaksanakan. Persoalan atau

masalah sesungguhnya baru dapat diketahui setelah dilakukan identifikasi

melalui proses konseling.

Masalah-masalah yang bisa dijadikan isi layanan konseling

individual mencakup:

a. Masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan pribadi
b. Masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan sosial
c. Masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan belajar
d. Masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan karier
e. Masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan

kehidupan keluarga
f. Masalah yang berkenaan dengan bidang pengembangan

kehidupan beragama.19

18 Prayitno, op.cit, h. 18-19.
19 Tohirin, op.cit, h. 159.
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C. Pendidikan Karakter dalam Konseling Individual

1. Pendidikan Karakter Nilai Kejujuran dalam Konseling Individual

a. Pengertian Nilai Kejujuran

Referensi singkat yang penulis temukan dari artikel Emosda yang

dikutip dari Albert Hendra Wijaya tahun 2008 menyebutkan bahwa

“Jujur” jika diartikan secara baku adalah mengakui, berkata atau

memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan

kebenaran. Dalam kamus bahasa Indonesia kata jujur berarti tidak

bohong, lurus hati, dapat dipercaya kata-katanya, tidak khianat.20 Jika

seseorang berkata tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau

tidak mengakui suatu hal sesuai dengan apa adanya, maka orang tersebut

dapat dianggap atau dinilai tidak jujur, menipu, mungkir, berbohong,

munafik dan sebagainya. Jadi jujur adalah suatu karakter yang berarti

berani menyatakan keyakinan pribadi, menunjukkan siapa dirinya.

Menurut Imam Raghib al-Ashfahani dalam Yanuardi Syukur

mengungkapkan bahwa kejujuran adalah kesesuaian perkataan hati

nurani dan informasi terhadap perkataan itu bersama-sama.21

Sedangkan dalam kitab suci Al-Qur’an pengertian jujur terkandung

dalam surat al-Maidah ayat 8:









20 Emosda, Penanaman Nilai-nilai Kejujuran dalam Menyiapkan Karakter Bangsa.
Diakses pada unja.ac.id tanggal 19 Januari 2014

21 Yanuardi Syukur, Terapi Kejujuran, Bekasi: Al-Maghfiroh, 2011, h. 4
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.22

Berdasarkan definisi di atas maka pengertian jujur/kejujuran akan

tercermin dalam prilaku yang diikuti dengan hati yang lurus (ikhlas),

berbicara sesuai dengan kenyataan, berbuat sesuai bukti dan kebenaran.

Dengan demikian kejujuran merupakan salah satu unsur kekuatan

spiritual, akhlak mulia, serta kepribadian.

Menurut Albert Hendra Wijaya dalam Emosda tujuan utama

sebuah pendidikan adalah membentuk kejujuran, sebab kejujuran adalah

modal dasar dalam kehidupan bersama dan kunci menuju keberhasilan

Melalui kejujuran kita dapat mempelajari, memahami, dan mengerti

tentang keseimbangan-keharmonisan. Jujur terhadap peran pribadi, jujur

terhadap hak dan tanggung jawab, jujur terhadap tatanan yang ada, jujur

dalam berfikir, bersikap, dan bertindak. Kecurangan adalah sebuah

bentuk ketidakjujuran yang acapkali terjadi dalam kehidupan. Bila

kejujuran sudah hilang, maka kekacauan dan ketidakharmonisan akan

menguasai situasi. Yang ada hanya rekayasa dan manipulasi,

penyerobotan hak, penindasan, dan sebagainya. 23

22 Al-Quranul Karim Surat Al-maidah ayat 8, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
23 Emosda, Penanaman Nilai-nilai Kejujuran dalam Menyiapkan Karakter Bangsa.

Diakses pada unja.ac.id tanggal 19 Januari 2014
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Nilai kejujuran merupakan satu di antara 5 nilai moral Islam.

Nilai kejujuran yang dilandasi oleh nilai-nilai religius, paralel dengan

nilai-nilai etika moral yang berlaku secara umum. Pengembangan nilai-

nilai bijak tersebut diyakini sangat efektif melalui pendidikan dan

hasilnya akan tercermin dalam kehidupan masyarakat. Ini merupakan

cita-cita ideal dari dunia pendidikan sebagai basis untuk belajar

kejujuran.

Kejujuran adalah hal penting yang harus dimiliki peserta didik.

Seperti pepatah kuno mengatakan, “kejujuran adalah mata uang yang

laku dimana-mana. Bawalah sekeping kejujuran dalam saku anda, maka

itu telah melebihi mahkota diraja sekalipun.24 Nilai kejujuran ditanamkan

pada peserta didik agar siswa mampu menjadikan sebagai orang  yang

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, sikap, dan tindakan, orang lain

yang berbeda dari dirinya.25

Dalam konseling individual, kejujuran siswa dikaitkan dengan

sikap siswa untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dalam

dirinya. Tanpa menambah-nambahkan atau mengurang-ngurangkan apa

yang disampaikan dan mengakui setiap perbuatan yang dilakuakan baik

positif atau negatif. Hal ini sesuai dengan butir-butir karakter cerdas yang

harus ditanamkan pada siswa dalam konseling.

b. Macam-macam Kejujuran

Berikut macam-macam kejujuran yang diungkapkan oleh Helda:

24 Ngainun Naim, Character Building,  Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012, h. 132.
25 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter konsepsi dan Aplikasinya dalam lembaga

Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2011, h. 47.
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1) Jujur dalam ucapan

2) Jujur dalam tekad dan memenuhi janji

3) Jujur dalam perbuatan

4) Jujur dalam kedudukan agama.26

Dari pendapat Helda di atas, dapat disimpulkan macam-macam

kejujuran yang dapat dikaitkan dengan konseling individual adalah

sebagai berikut:

1) Jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran

yang paling tampak diantara jenis kejujuran yang lain. dikaitkan

dengan konseling individual, siswa berkata apa adanya sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya kepada guru pembimbing tanpa ditambah

dan dikurang-kurangkan sedikitpun.

2) Jujur dalam memenuhi janji. Setelah melaksanakan konseling

individual, biasanya akan ada pertemuan selanjutnya. Siswa dan guru

pembimbing menyepakati akan bertemu pada waktu tertentu. Dalam

hal ini dapat dilihat apakah siswa tersebut memenuhi janji atau malah

sebaliknya.

3) Jujur dalam perbuatan. Maksudnya adalah seimbang antara yang

dilakukannya dengan yang diperbuatnya. Dikaitkan dengan konseling

individual, misalnya siswa mengatakan ia akan berubah dan memulai

perubahan itu pada hari ini, jika ia memang benar melaksanakannya,

maka siswa tersebut memiliki kejujuran dalam perbuatannya.

26 Helda, (2010), Konsep Guru tentang Pembelajaran Kejujuran dalam Konteks
Pencegahan Perilaku Koruptif (Studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Pasuruan), Malang:
UIN Malang, h. 70-71
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4) Jujur dalam kedudukan agama. Ini adalah tingkat kejujuran yang

paling tinggi. Namun dalam penelitian ini penulis tidak meneliti

dalam tingkat jujur pada kedudukan agama.

c. Urgensi Kejujuran

Dalam kehidupan ini untuk mencapai kesuksesan dalam

bidang apapun sebenarnya selain dengan kerja keras, usaha, dan talenta,

ada satu lagi yang paling penting demi sebuah profesionalisme atau

keberhasilan yaitu kejujuran.

Berikut beberapa hal mengenai pentingnya kejujuran diterapkan

kepada siswa, yaitu:

1) Terhindar dari perbuatan dusta yang mana perbauatan dusta

berpotensi membawa pelakunya untuk berbuat jahat. Seperti

contohnya pelakunya kejahatan korupsi yang menggelapkan uang

negara dan yang dihasilkan adalah kerugian pada negara dan rakyat

menjadi semakin miskin. Apabila dapat menghindari perbuatan dusta,

maka kehidupan akan berlangsung dengan baik.

2) Dapat dipercaya, seperti halnya empat sifat wajib yang harus dimiliki

oleh Rasul yaitu siddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh

(menyampaikan) dan fathonah (cerdas).

3) Dan yang terakhir adalah selamat dunia akhirat. Apabila semuanya

sudah terlaksana berjalan dengan baik dan dapat dipastikan syurga

Allah akan menunggu.
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d. Dampak Tidak Jujur

Yanuardi Syukur dalam bukunya yang berjudul Terapi Kejujuran

mengungkapkan beberapa hal dampak jika orang tidak berbuat jujur,

yaitu sebagai berikut:

1) Hati tidak tenang. Orang yang tidak jujur hatinya tidak tenang, karena

ia dihantui oleh ketidakjujurannya

2) Cenderung pada maksiat

3) Mempersempit rezeki

4) Menimbulkan saling curiga

Dengan demikian, orang yang tidak berbuat jujur tentu tidak akan

dipercaya oleh orang lain, begitu juga saat konseling individual. Jika

siswa mengungkapkan apa yang terjadi dengan jujur tanpa dikurang dan

ditambah, maka apapun masalah yang dihadapi pasti dapat didiskusikan

dan dipecahkan secara bersama-sama.

e. Penanaman Nilai Kejujuran

Menurut Emosda dalam artikelnya menyebutkan penanaman nilai

kejujuran sesungguhnya tidak bisa diajarkan secara teoritis, hafalan

seperti definisi dan pendapat para ahli. Penanaman nilai-nilai kejujuran

menuntut tata kehidupan sosial yang merealisasikan nilai-nilai

tersebut. Keteladanan yang baik dari orang tua atau guru, akan

mengantarkan anak didik untuk mendapatkan modelling yang tepat

untuk dijadikan cermin kepribadian dalam kehidupan mereka. Tanpa

menyertakan keteladanan (dalam hal ini kejujuran) pada pribadi orang
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tua dan guru, boleh jadi anak didik akan kehilangan public figure yang

bisa membawa mereka menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter.27

Hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam menanamkan nilai-

nilai kejujuran pada siswa, yaitu:

Pertama, isi yang diajarkan kepada anak didik hendaknya

dikaitkan dengan kenyataan dan praktek yang ada dilingkungan luar.

Kesadaran akan kesenjangan antara yang diajarkan dengan praktek, hal

ini dapat menumbuhkan sikap kejujuran realistik yang mendorong upaya-

upaya menemukan solusi.

Kedua, adanya atmosfir lingkungan yang jujur, mulai dari

keluarga, sekolah, teman sebaya, sampai perguruan tinggi. Kurikulum

dan isi pengajaran secanggih apapun akan kurang berdaya guna apabila

atmorfer tersebut tidak bisa diiklimkan atau diciptakan. Sangat ironis bila

pendidik memberikan teladan ketidakjujuran dalam pelaksanaan

tugasnya.

Ketiga, pengenalan diri, tugas, fungsi dan perannya serta

kemampuan bertindak sesuai tugas, fangsi, dan martabatnya perlu

menjadi atmosfer dunia pendidikan. Dan keempat, pentingnya

pembentukan kemauan dan kehendak yang kuat dalam proses pendidikan

untuk membiasakan siswa dengan soft skill yang diperlukan dalam

kehidupan.

27 Emosda, Penanaman Nilai-nilai Kejujuran dalam Menyiapkan Karakter Bangsa.
Diakses pada unja.ac.id tanggal 19 Januari 2014
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2. Pendidikan Karakter Nilai Kemandirian dalam Konseling Individual

a. Pengertian Nilai Kemandirian

Menurut Basri dalam Waryunah, kemandirian berasal dari kata

mandiri. Mandiri dalam arti psikologis dan mentalis mengandung

pengertian keadaan seseorang dalam kehidupannya yang memutuskan

dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Kemampuan

demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan

memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakan/diputuskan

baik dari segi manfaat dan kerugiannya.28

Menurut Mu’tadin dalam Agus Andi mengungkapkan bahwa

kemandirian merupakan kebutuhan psikologis remaja. Remaja mandiri

berarti remaja yang belajar dan berlatih dalam membuat rencana,

memilih alternatif, membuat keputusan sendiri, serta bertanggung jawab

atas segala sesuatu yang dilakukannya.29

Menurut Zubaedi, kemandirian adalah sikap dan perilaku yang

tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-

tugas.30

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

pengertian kemandirian adalah kebutuhan psikologis remaja dalam

28 Waryunah, (2011), Skripsi Pengaruh Layanan Konseling Individual terhadap
Kemandirian Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Siswa Kelas VII SMP N 2 Ketanggungan
Brebes tahun Pelajaran 2010/2011, Semarang: IKIP PGRI, h. 24

29 Agus Andi, (2011), Skripsi Pengaruh Layanan Konseling Kelompok terhadap
Kemandirian Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Kelas Viii Smp Negeri 5 Rembang Kabupaten
Rembang, Semarang: IKIP PGRI, h. 9

30 Zubaedi, op.cit, h. 47
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membuat keputusan sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain yang

sesuai dengan keinginannya agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam konseling individual, kemandirian siswa dikaitkan dengan

kemampuan siswa mengambil keputusan sendiri dalam suatu masalah

yang dihadapinya. Menurut Paryitno, keputusan diambil oleh klien

maksudnya adalah siswa diarahkan untuk berfikir, menganalisis, menilai,

dan menyimpulkan sendiri atas apa yang ada pada dirinya sendiri dan

lingkungannya. Dengan demikian, siswa mampu mengambil keputusan

sendiri untuk bertindak dan mampu bertanggung jawab serta

menanggung resiko yang mungkin ada sebagai akibat keputusan

tersebut.31

b. Karakteristik Nilai Kemandirian

Mandiri adalah melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain.

Individu yang mandiri memiliki karakteristik yaitu menunjukkan rasa

percaya diri, memiliki tanggung jawab, mampu mengarahkan dan

mengembangkan diri, berperilaku tekun, inisiatif dan kreatif, dan ingin

mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain.32

Menurut Mu’tadin dalam Agus Andi menyatakan bahwa

karakteristik kemandirian adalah memiliki hasrat bersaing untuk maju

demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk

mengatasi masalah yang dihadapi, memiliki kepercayaan diri dalam

31 Prayitno, Seri Panduan Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling, Padang: UNP,
2012, h. 116

32 Hartono, Jurnal Implementasi Pendidikan Karakter Pada Layanan Bimbingan dan
Konseling Wahana, Volume 57, Nomor 2, Desember 2011. Fkip Universitas PGRI Adi Buana
Surabaya
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mengerjakan tugas-tugasnya, dan bertanggung jawab atas apa yang

dilakukannya.33

Pendapat lain diungkapkan oleh Desmita dalam Deprina Fajarina,

Peserta didik yang mandiri akan memperlihatkan beberapa karakteristik.

Peserta didik yang mandiri biasanya ditandai dengan kemampuan

menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku,

bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-

keputusan sendiri, serta mampu mengatasi masalah tanpa ada pengaruh

dari orang lain. Pribadi yang mandiri idealnya selalu mencoba

memecahkan persoalan yang dihadapi dengan tekun dan ulet tanpa

mengharapkan bantuan dari orang lain.34

Sedangkan menurut Gea dalam Agus Andi ada lima ciri-ciri orang

mandiri yaitu percaya diri, mampu bekerja sendiri, menguasai keahlian

dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya, menghargai waktu dan

tanggung jawab.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

ciri-ciri kemandirian yang dapat dikaitkan dalam proses konseling

individual adalah:

1) Mampu mengambil keputusan untuk mengatasi masalah yang

dihadapi tanpa bantuan orang lain. Dikaitkan dengan konseling

individual, siswa mampu mengambil keputusan sendiri untuk

33 Agus Andi, opcit, h. 10
34 Deprina Fajaria, Marjohan, & Indah Sukmawati. Kemandirian Perilaku Peserta Didik

dalam Pemilihan Jurusan dan Implikasinya terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling.
Volume 2 Nomor 2 Juni 2013. http://ejournal.unp.ac.id/index.php/kons
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memecahkan masalah yang sedang dihadapinya tanpa bergantung

pada guru pembimbing.

2) Memiliki inisiatif yang tinggi. Saat konseling individual, siswa

mampu mengemukakan apa yang ada dipikirannya.

3) Memiliki kepercayaan diri. Dikaitkan dengan konseling individual,

siswa memiliki keyakinan dan kepercayan yang tinggi bahwa dirinya

mampu menjalani hal-hal yang telah disepakati demi perubahan

dirinya kearah yang lebih baik.

4) Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dikaitkan dengan

konseling individual, siswa mampu bertanggung jawab atas apa yang

telah dilakukannya. Misalnya siswa terbukti salah, maka ia mengakui

bahwa ia memang salah.

5) Mampu mengarahkan diri. Misalnya dalam tahap pengakhiran

konseling individual, disepakati bahwa untuk perubahan kearah yang

lebih baik, maka ia harus meninggalkan kebiasaan buruknya selama

ini. Maka dalam hal ini siswa harus mampu mengarahkan diri agar

tidak kembali pada perbuatan buruk pada masa lalu tersebut.

c. Aspek-aspek Kemandirian

Menurut Havighurst dalam Muktadi dalam Wuryanah

mengungkapkan bahwa yang termasuk aspek-aspek kemandirian adalah

sebagai berikut35:

35 Wuryanah, op.cit, h. 27



30

1) Emosi

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan siswa dalam

mengontrol emosi. Misalnya, siswa tidak mudah terpancing

emosinya jika menghadapi suatu hal.

2) Ekonomi

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur

ekonomi. Pada taraf siswa, kemampuan mengatur ekonomi misalnya

siswa dapat mengatur pengeluarannya dalam satu minggu.

3) Intelektual

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi

berbagai masalah yang dihadapi.

4) Sosial

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk

mengadakan interaksi dengan orang lain tanpa harus menunggu

orang lain untuk berinteraksi terlebih dahulu dengannya.

Dari beberapa aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa

kemandirian antara individu yang satu dengan individu yang lain tidak

sama. Hal ini karena adanya perbedaan yang melatarbelakangi individu,

baik kondisi ekonomi, emosi, intelektual, dan sosial.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian

Menurut Hasan Basri dalam Wuryunah, ada sejumlah faktor yang

mempengaruhi kemandirian, yaitu:
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1) Faktor internal

Faktor internal adalah segala pengaruh yang berasal dari

dalam dirinya sendiri. Seperti keadaan keturunan dan keadaan tubuh

sejak dilahirkan yang merupakan bekal dasar bagi pertumbuhan dan

perkembangan individu selanjutnya. Selanjutnya juga bermacam-

macam sifat dasar orang tua akan didapat dalam diri seseorang

seperti bakat, potensi intelektual dan pertumbuhan tubuhnya.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah segala pengaruh yang berasal dari

luar dirinya sendiri, dimana individu itu berada. Dalam hal ini

lingkungan yang ada di sekitar individu akan berpengaruh terhadap

kepribadian dan kemandiriannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemandirian tumbuh dan

berkembang karena dua faktor. Kedua sikap tersebut dapat diperoleh

dari gen atau keturunan dari orang tua, pola asuh orang tua terhadap

anak baik di rumah atau dimasyarakat dapat mempengaruhi

kepribadian dan kemandirian anak serta memiliki rasa tanggung

jawab yang lebih kuat

e. Kemandirian dalam Menyelesaikan Masalah

Kemandirian adalah kemampuan seseorang dalam mewujudkan

kehendak atau keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung pada

orang lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan kemandirian dalam

penelitian ini adalah perilaku siswa dalam mewujudkan kehendak atau
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keinginannya secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain,

dalam hal ini adalah siswa tersebut mampu mengetahui dan memahami

masalah-masalahnya yang berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar dan

karir. Masalah pribadi misalnya berkaitan dengan kepercayaan diri yang

kurang baik itu kepercayaan diri dalam belajar atau bersosialisasi pada

lingkungan baru. Masalah belajar yang berkaitan dengan kurangnya

konsentrasi pada saat belajar, sulit memahami pada mata pelajaran

tertentu. Masalah sosial yang berkaitan langsung dengan kehidupan di

masyarakat baik itu dalam pergaulan sesuai dengan norma-norma yang

ada. Masalah karir yang berkaitan dengan tingkatan kelanjutan nantinya

kedepan yang lebih baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pada

dirinya.

Menurut Agus Andi, siswa harus mulai diajarkan atau dilatih

sejak dini untuk sebisa mungkin mampu menyelesaikan masalah atau

mampu mengetaui dan memahami permasalahan-permasalahan yang

mereka hadapi dan mampu berfikir untuk mencoba menyelesaikan

permasalahanya dengan baik. Dan lebih selektif dalam memahami

masalahnya baik positif dan negative yang berdampak pada dirinya.36

Pentingnya kemandirian harus mulai ditumbuhkembangkan ke

dalam diri anak sejak usia dini. Hal ini penting karena ada kecendrungan

di kalangan orang tua sekarang ini untuk memberikan proteksi secara

36 Agus Andi, op.cit, h. 14
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agak berlebihan terhadap anak-anaknya. Akibatnya, anak memiliki

ketergantungan yang tinggi terhadap orangtuanya.37

A. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan untuk

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiyah dan menguatkan bahwa

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang

lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya adalah

sebagai berikut :

1. Ikhwanuddin, FT Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2012 meneliti

tentang Implementasi Pendidikan Karakter Kerja Keras dan Kerja Sama

dalam Perkuliahan. Berdasarkan hasil penelitian Ikhwanuddin tersebut,

dapat disimpulkan bahwa bahwa implementasi pendidikan karakter kerja

keras dan kerja sama mampu meningkatkan skill dan prestasi belajar

mahasiswa. Prestasi belajar dianggap sebagai efek samping pendidikan

karakter pada proses pembelajaran.

2. Desy Anindia Rosyida, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2012. Meneliti tentang

Implementasi Pendidikan Karakter Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan di

Mi Roudlotun Nasyiin Purwokerto Srengat Blitar. Dari hasil penelitian

Desy Anindia Rosyida tersebut, diperoleh  data  sebagai  berikut: (1)

Implementasi pendidikan  karakter  di  MI  Roudlotun  Nasyiin melalui

KBM  dan  kegiatan keagamaan  (2)  Kendala  yang  dihadapi  dan

37 Ngainun Naim, opcit, h. 164
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solusinya  dalam  penanaman pendidikan  karakter  melalui  kegiatan

keagamaan  di  MI  Roudlotun  Nasyiin  yaitu karena faktor lingkungan

(dengan penerapan budaya madrasah yang baik), faktor sarana  dan

prasarana  (dengan  mempunyai  sarana  dan  prasarana  sendiri  dan

memadai),  faktor  dari  siswa  (dengan  mengikut  sertakan  siswa  dalam

berbagai kegiatan  keagamaan),  faktor  kurikulum  (dengan  penambahan

jam  pelajaran agama).

3. Junardi, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Semarang pada tahun 2011. Meneliti tentang Pendidikan Karakter dalam

Perspektif  Surat Ash-Shaff Ayat 2-3. Hasil Penelitian menunjukkan

bahwa: Surat Ash-Shaff ayat 2-3 dalam penjelasannya adalah  mengenai

konsistensi  dan  keterpaduan  antara  perkataan  dan  perbuatan  seseorang,

jujur,  berani  berjuang,  bertanggung jawab  serta  menghindari  sifat

munafik  yang  mana  sifat, munafik tersebut termasuk sifat yang tercela

dan sangat berbahaya kepada pribadi pelakunya, dan bahkan berdampak

buruk kepada orang lain.

Penelitian di atas ada perbedaannya dengan judul penulis. Penelitian

yang dilakukan oleh Ikhwanuddin berfokus pada implementasi pendidikan

karakter kerja keras dan kerja sama dalam perkuliahan. Penelitian yang

dilakukan oleh Desy Anindia Rosyida tentang implementasi pendidikan

karakter siswa melalui kegiatan keagamaan. Penelitian yang dilakukan oleh

Junardi tentang Pendidikan Karakter dalam Perspektif  Surat Ash-Shaff

Ayat 2-3. Sedangkan penulis meneliti tentang pendidikan berkarakter nilai
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kejujuraan dan kemandirian dalam konseling individual. Persamaannya

sama-sama meneliti tentang pendidikan karakter.

B. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak

terjadi kesalahpahaman  dalam penafsiran penulisan ini.

1. Pendidikan karakter nilai kejujuran dalam konseling individual.

Adapun kajian ini berkenaan dengan pendidikan karakter nilai

kejujuran dalam konseling individual maka indikator-indikator yang

digunakan ialah:

a. Guru pembimbing menanamkan kejujuran dalam ucapan kepada siswa.

b. Guru pembimbing menanamkan kepada siswa tentang kejujuran dalam

memenuhi janji.

c. Guru pembimbing menanamkan kepada siswa tentang kejujuran dalam

perbuatan.

2. Pendidikan karakter nilai kemandirian dalam konseling individual.

Adapun kajian ini berkenaan dengan Pendidikan karakter nilai

kemandirian dalam konseling individual maka indikator-indikator yang

digunakan  ialah:

a. Guru pembimbing mengarahkan siswa agar mampu mengambil

keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi tanpa bantuan orang

lain.
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b. Guru pembimbing mengarahkan siswa agar memiliki inisiatif yang tinggi

dalam menemukan solusi sendiri.

c. Guru pembimbing menanamkan rasa kepercayaan diri kepada siswa.

d. Guru pembimbing mengarahkan siswa agar mau bertanggung jawab atas

apa yang dilakukannya.

e. Guru pembimbing mengarahkan siswa agar mampu mengarahkan diri ke

arah yang lebih baik.

3. Faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter nilai kejujuran dan

kemandirian dalam konseling individual

Adapun kajian ini berkenaan dengan faktor pendukung dan

penghambat pendidikan karakter nilai kejujuran dan kemandirian dalam

konseling individual maka indikator-indikator yang digunakan ialah:

a. Keterampilan guru pembimbing dalam menanamkan nilai kejujuran dan

kemandirian dalam konseling individual

b. Kesadaran siswa untuk berbuat jujur dan mandiri

c. Komitmen siswa untuk menjalankan nilai kejujuran dan kemandirian


