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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu

"problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam

bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan; yang

menimbulkan permasalahan.1

Rahdzi dalam Anas Salahudin menjelaskan bahwa problematika

bimbingan konseling bukan disebabkan faktor ekternal, tetapi pada dasarnya

bersumber dari faktor internal. Bimbingan konseling hingga kini  masih

dipandang sebalah mata oleh masyarakat. Pandangan ini timbul karena

kurangnya profesionalitas dan dedikasi yang tinggi dari orang-orang

menekuni bidang bimbingan dan konseling.2

a. Program Bimbingan Konseling

1) Pengertian Program Bimbingan Konseling

Program didefenisikan sebagai suatu unit atau kesatuan

kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu

kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan

terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Ada tiga pengertian dalam menentukan program, yaitu : (a) realisasi

1http://infogurudankepalasekolah.blogspot.com/2013/04/pengertian-problematika-defisi-
menurut.htmldiaksespadatanggal 06 juni 2014.

2Anas Salahudin, (2010), Bimbingan dan Konseling, Bandung: CV Pustaka Setia, h 225.
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atau implementasi suatu kebijakan, (b) terjadi dalam waktu relatif

lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, dan (c)

terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.3

Program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan maka

program merupakan  sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang

dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.4

Program bimbingan konseling adalah keseluruhan yang

mencakup kegiatan yang dilakukan oleh petugas BK di sekolah atau

perguruan tinggi5.

Menurut Prayitno program bimbingan konseling adalah satuan

besar atau kecil rencana kegiatan layanan dan kegiatan pendukung

bimbingan konseling yang akan dilaksanakan pada periode tertentu.

Unsur-unsur dalam program bimbingan konseling adalah; (a)

kebutuhan siswa (b) jumlah siswa (c) bidang bimbingan (d) jenis

layanan (e) kegiatan pendukung (f) volume kegiatan (g) frekuensi

layanan (h) lama kegiatan (i) waktu kegiatan dan (j) kegiatan khusus6.

Program bimbingan konseling diarahkan kepada upaya yang

memfasilitasi siswa untuk mengenal dan menerima dirinya sendiri

serta lingkungannya secara positif dan dinamis, dan mampu

mengambil keputusan yang bertanggung jawab, mengembangkan

3Suharsimi Arikunto dan  Cepi Safruddin Jabar, (2007), Evaluasi Program Pendidikan,
Jakarta : Bumi Aksara.

4Ibid, h 5.
5 Amirah Diniaty, (2012), Evaluasi Bimbingan dan Konseling, Pekanbaru: Zanafa

Publishing, h.60.
6Ibid
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serta mewujudkan diri secara efektif dan produktif, sesuai dengan

peranan yang diinginkan di masa depan, serta menyangkut upaya

memfasilitasi peserta didik agar mampu mengembangkan potensi

dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya. Layanan

bimbingan konseling merupakan kegiatan yang terencana berdasarkan

pengukuran kebutuhan (need asessment) yang diwujudkan dalam

bentuk program bimbingan konseling. Program bimbingan konseling

di sekolah dapat disusun secara makro untuk 3 (tiga) tahun, meso 1

(satu) tahun dan mikro sebagai kegiatan operasional dan memfasilitasi

kebutuhan-kebutuhan khusus. Program menjadi landasan yang jelas

terukur layanan profesional yang diberikan oleh konselor di sekolah.7

Dilihat dari jenisnya, program bimbingan konseling terdiri 5

(lima) jenis program, yaitu:

1. Program

Tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan konseling meliputi

seluruh kegiatan selama satu tahun untuk masing-masing kelas.

2. Program

Semesteran, yaitu program pelayanan bimbingan konseling

meliputi seluruh kegiatan selama satu semester yang merupakan

jabaran program tahunan.

3. Program

Bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan konseling meliputi

7http://www.wahana,volume57,nomor2,desember2011/implementasi-pendidikan-pada-
layanan-bimbingandankonseling.
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seluruh kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran

program semesteran.

4. Program

Mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan konseling meliputi

seluruh kegiatan selama satu minggu yang merupakan jabaran

program bulanan.

5. Program

Harian, yaitu program pelayanan bimbingan konseling yang

dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program

harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk

satuan layanan (SATLAN) dan atau satuan kegiatan pendukung

(SATKUNG) bimbingan konseling.8

Program bimbingan konseling disusun berdasarkan struktur

program bimbingan konseling perkembangan.

Struktur program bimbingan diklasifikasikan ke dalam empat

jenis layanan, yaitu: (a) layanan dasar bimbingan; (b) layanan

responsif, (c) layanan perencanaan individual, dan (d) layanan

dukungan sistem. Keterkaitan keempat komponen program bimbingan

konseling ini dapat digambarkan seperti:

a. Layanan dasar bimbingan

Layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang

bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik mengembangkan

8http://infogurudankepalasekolah.blogspot.com/2013/04/pengertian-problematika-
defisi-menurut.htmldiaksespadatanggal 06 juni 2014.
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prilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidupnya yang

mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik.9

b. Layanan responsive

Layanan responsive adalah layanan yang bertujuan untuk

membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting

oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat prefentif atau

mungkin kuratif. Strategi yang digunakan adalah konseling

individual, konseling kelompok, dan konsultasi.10

c. Layanan perencanaan individu

Layanan perencanaan individual adalah layanan bimbingan

yang bertujuan membantu seluruh peserta didik membuat dan

mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karier, dan

sosial pribadinya. Tujuan utama dari layanan ini adalah membantu

peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan dan

perkembangannya sendiri, kemudian merencanakan dan

mengimplementasikan rencana-rencana itu atas dasar hasil

pemantauan dan pemahamannya itu.11

d. Layanan dukungan system

9Achmad Juntika Nurihsan, (2012), Straregi Layanan Bimbingan dan Konseling,
Bandung: Refika Aditama, h 27.

10Ibid, h 33.
11Ibid, h 34
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Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang

bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan

program, bimbingan secara menyeluruh melalui perkembangan

profesional, hubungan masyrakat dan staf, konsultasi dengan guru,

staf ahli/penasehat, masyarakat, yang lebih luas, manajemen

program, penelitian dan pengembangan.12

b. Pengertian Pembinaan Karakter

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe-

dan akhiran–an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau

proses, perbuatan, cara membina, usaha tindakan, dan kegiatan yang

dilakukan secara berdaya guna daan berhasil guna untuk memperoleh

hasil yang lebih baik.13

Karakter dimaknai sebagai  cara berpikir 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

mempertanggungjawabkan 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,

12Ibid, h 35
13http://www.onlinesyariah.com/2009/12/24/pengertian-pembinaan-mental/diakses

padatanggal 09 juni 2014.
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dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama,

budaya, adat istiadat, dan estetika.14

Karakter adalah  sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu

yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan

norma yang tinggi. 15

Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-

hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Warsono dkk.

Mengutip Jack Corley dan Thomas Philip dalam Suyadi menyatakan:

“karakter merupakan sikap dan kebiasaan seseorang yang memungkinkan

dan mempermudah tindakan moral”.16

Karakter dibentuk melalui pengembangan unsur-unsur harkat dan

martabat manusia (HMM) yang secara keseluruhan bersesuaian dengan

nilai-nilai luhur pancasila. Lebih rinci harkat dan martabat manusia

(HMM) meliputi tiga komponen dasar yaitu hakikat manusia, dimensi

kemanusian, dan pancadaya kemanusiaan.17

Pendidikan karakter merupakan pendidikan ihwal karakter, atau

pendidikan yang mengajarkan hakikat karakter dalam ketiga ranah cipta,

rasa dan karsa.18

14 Muchlas Samani dan Hariyanto, (2012), Konsep dan Model Pendidikan Karakter,
Bandung; PT Remaja Rosdakarya, h. 41

15Prayitno dan Belferik Manulang (2010), Pendidikan Karakter dalam Pembangunn
Bngsa, Medan: Pascasarjana Universitas Medan, h 38

16Muchlas Samani dan Hariyanto, Op Cit, h 42
17Prayitno dan Belferik Manulang, Loc. Cit, h38
18Barnawi dan Arifin, (2013), Strategi dan Kebijakan Pembelajaran, Pendidikan

Karakter, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, h 29.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter merupakan

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan

seseorang dengan yang lainnya. Dengan demikian karakter adalah nilai-

nilai yang unik-baik yang terpatri dalam diri dalam perilaku. Berikut ini

18 nilai karakter versi Kemendiknas sebagaimana tertuang dalam buku

Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa yang disusun

Kemendiknas melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat

Kurikulum.

1) Religius, yakni kataatan dan kepatuhan dalam memahami dan

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut,

termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan

ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan

berdampingan).

2) Jujur, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara

pengetahuan, perkataan dan perbuatan (mengetahui yang benar,

mengatakan yang benar dan melakukan yang benar), sehingga

menjadikan orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang dapat

dipercaya.

3) Toleransi, yakni sikap dan perilaku yang menceminkan penghargaan

terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan suku, adat, bahasa,

ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya

secara sadar dan terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah

perbedaan tersebut.
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4) Displin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap

segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku.

5) Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara

sungguh-sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan dalam

menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-

lain dengan sebaik-baiknya.

6) Kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam

berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu

menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik

dari sebelumnya.

7) Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang

lain dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun

hal ini bukan berarti tidak boleh kerja sama secara kolaboratif,

melainkan tidak boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab

kepada orang lain.

8) Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan

persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya

dengan orang lain.

9) Rasa ingin tahu, yakni secara berpikir, sikap dan perilaku yang

mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal

yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam.
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10) Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan

yang menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas

kepentingan pribadi atau individu dan golongan.

11) Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa

bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,

budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga tidak mudah

menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri.

12) Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain

dan mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat

berprestasi yang lebih tinggi.

13) Komunikatif, senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan

tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang

santun sehingga tercipta kerja sama secara kolaboratif dengan baik.

14) Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana

damai, aman, tenang dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam

komunitas atau masyarakat tertentu.

15) Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk

menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai

informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya,

sehingga menimbulakan kebijakan bagi dirinya.

16) Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya

menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.
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17) Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan

kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang

membutuhkannya.

18) Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam

melaksanakan tugas dan kewajibanny, baik yang berkaitan dengan

diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, Negara, maupun agama.

Berdasarkan 18 nilai karakter versi kemendiknas di  atas ada 6

karakter yang diterapkan oleh SMPN 10 Kota Pekanbaru dalam membina

karakter siswanya yaitu karakter religius, jujur, disiplin, peduli sosoial,

peduli lingkungan dan gemar membaca, dari keenam karakter yang

dibinakan oleh pembimbing tersebut peneliti hanya meneliti 2 karakter

saja yaitu:

a. Disiplin, karakter disiplin itu seperti membiasakan diri mematuhi

peraturan-peraturan atau kesepakatan yang dibuat dan melakukan

suatu perbuatan yang baik secara ajeg.19

b. Peduli sosial, karakter peduli sosial itu seperti menanggapi perasaan,

pikiran, dan pengalaman orang lain karena merasakan kepedulian

terhadap sesama, berupaya mengenali pribadi orang lain dan ingin

membantu orang lain yang sedang dalam keadaan susah, dan neganali

rasa kemanusiaan sendiri terhadap orang lain.20

c. Program Bimbingan Konseling dalam Membina Karakter Siswa

19 Agus Zaenul Fitri, (2012), Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika  di
Sekolah, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, h 108

20 Ibid,
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Program bimbingan konseling dalam membina karakter siswa

merupakan berbagai rencana kegiatan layanan yang akan diberikan

kepada peserta didik yang berperilaku baik dan nilai-nilai berdasarkan

norma-norma yang sesuai dengan agama dan hukum Negara untuk

membina dan mengembangkan karakter sehingga memperoleh hasil yang

lebih baik.

Penyusunan program bimbingan konseling merupakan kegiatan

yang berkesinambungan. Kegiatan ini bertujuan untuk semakin

memperjelas arah suatu program bimbingan konseling  dengan

memperhatikan berbagai macam cara dan program tertentu.21

d. Penerapan Program Bimbingan Konseling

1) Penyusunan Program Bimbingan Konseling

Penyusunan program BK di sekolah dan madrasah harus

merujuk kepada  program sekolah dan madrasah secara umum.

Artinya, program BK di sekolah dan madrasah disusun tidak boleh

bertentangan dengan program sekolah dan madrasah bersangkutan.

Selain itu, penyusunan program BK di sekolah dan madrasah harus

sesuai dan berorientasi dengan kebutuhan sekolah dan madrasah

secara umum.22

Selain disusun berdasarkan kebutuhan sekolah dan madrasah,

program BK di sekolah dan madrasah juga harus disusun berdasarkan

21 Fenti Hikmawati, (2011), Bimbingan Konseling, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada,
h.9.

22 Tohirin, (2007), Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Madrasah, Jakarta: PT. Raja
Grsfindo Jakarta, h. 264 .
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kebutuhan siswa secara individual. T. Hani Handoko mengutip

pendapat Maslow menyatakan bahwa kebutuhan individu mencakup:

pertama kebutuhan aktualisasi diri dan pemenuhan diri (self

actualisation) seperti: penggunaan potensi diri, pertumbuhan dan

pengembangan diri (pengembangan kreativitas dan keterampilan).

Kedua, kebutuhan harga diri (esteem needs) seperti: status atau

kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi dan prestasi,

apresiasi, kehormatan diri dan penghargaan. Ketiga, kebutuhan sosial

(social needs) seperti: cinta, persahabatan, perasaan memiliki dan

diterima dalam kelompok, kekeluargaan dan asosiasi. Keempat,

kebutuhan keamanan dan rasa aman (safety and security needs) seperti

perlindungan dan stabilitas. Kelima, kebutuhan fisiologis

(physiological need) seperti: makan, minum, perumahan, seks dan

istirahat.23

2) Penerapan Program Bimingan Konseling

Dalam perkembangannya, kata konseling muncul tidak berdiri

sendiri. Awalnya ada istilah bimbingan yang menyertai praktek

konseling. Kata bimbingan mengandung makna tersendiri pula, seperti

dikemukakan Prayitno bahwa suatu proses pemberian bantuan yang

dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang

individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang yang

dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan

23Ibid, 265



25

mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang

ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang

berlaku.24

Begitu juga halnya dengan memberikan penerapan program

bimbingan konseling, seorang konselor hendaknya bisa memberikan

bantuan kepada orang yang dibimbingnya, sehingga orang yang

dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan

mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan orang yang dibimbing dan

sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma

yang berlaku.

3) Implementasi Program Bimbingan Konseling

Implementasi program adalah tahap pelaksanaan semua jenis

layanan dan kegiatan yang sudah dirancang. Program jangka panjang

merupakan program umum yang akan dicapai dalam janngka waktu

yang relatif lama, program ini menjadi program umum tahunan.25

Keberhasilan implementasi program bimbingan konseling

selain tergantung pada kinerja para pengelola  dan pelaksanaannya,

yaitu kepala sekolah, ketua tim BK  dan para konselor atau guru

pembimbing, juga membutuhkan dukungan sarana-prasarana,

instrument dan bahan yang memadai. Komunikasi dan kerjasama

antar tim BK dan antar tim BK dengan  jurusan-jurusan di Lembaga

Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK) dapat membantu memudahkan

24Amirah Diniaty, (2009), Teori-teori Konseling, Pekanbaru: Daulat Riau, h 6.
25 Fenti Hikmawati, Op.Cit, h. 7
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mendapatkan  instrument dan bahan yang diperlukan dalam

pelaksanaan program bimbingan konseling. 26

4) Program Bimbingan Konseling yang sering digunakan

Program yang  sering digunakan dalam program bimbingan

kinseling adalah program BK pola 17 plus. Berikut diagram dan

keterangan BK pola 17 plus tersebut:

BK POLA 17 PLUS

Bagan II.1
BK  Pola 17 Plus

26Ibid, h 8
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Konsep “BK Pola 17 Plus” walaupun singkat namun cukup

membawa kita pada pemahaman awal tentang bidang kajian BK. Pola

ini benar-benar memperjelas apa yang harus dilakukan guru

pembimbing dalam penyelenggaraan BK di sekolah. Dapat dipastikan

bahwa “BK Pola 17 Plus” menjadi acuan guru pembimbing dalam

melaksanakan BK di sekolah. Uraian berikut akan menjelaskan

tentang unsur-unsur yang terdapat dalam “BK Pola 17 Plus”.

a) Bidang Bimbingan Konseling

Ada enam bidang bimbingan yang menjadi isi kegiatan BK di

sekolah yaitu:

i. Bidang bimbingan pribadi adalah pelayanan bimbingan

konseling untuk membantu siswa menemukan dan

mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa terhadap

Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri, serta sehat jasmani

dan rohani.

ii. Bidang bimbingan sosial adalah pelayanan bimbingan konseling

untuk membantu siswa mengenal dan berhubugan dengan

lingkungan sosialnya, yang dilandasi budi pekerti luhur,

tanggung jawab kemasyarakatan dan kenegaraan.

iii.Bidang bimbingan belajar pelayanan BK membantu siswa

mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang baik

untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta
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meyiapkannya untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang

lebih tinggi.

iv. Bidang bimbingan karier, pelayanan BK membantu siswa

merencanakan dan mengembangkan masa depan karier.

v. Bidang bimbingan kehidupan berkekuarga adalah pelayanan BK

untuk membantu siswa memperoleh pemahaman yang benar

tentang kehidupan berkeluarga.

vi. Bidang bimbingan kehidupan beragama adalah pelayanan BK

untuk membantu siswa dalam pengembangan kehidupan

beragama serta mampu menghadapi dan memcahkan masalah-

masalah yang berkenaan dengan kehidupan beragama tujuannya

agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang

ajaran agamanya.

b) Jenis-jenis Layanan Bimbingan dan Konseling

Seperti yang dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa

keenam bidang bimbingan itu dilaksanakan melalui sembilan jenis

layanan yaitu:

i. Layanan orientasi

Layanan orientasi dapat diibaratkan sebagai suatu

pengenalan para siswa baru tau pihak-pihak lain seperti orang

tua siswa terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki

siswa. Layanan orientasi adalah “layanan bimbingan konseling

yang memungkinkan peserta didik (terutama orang tua)
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memahamai lingkungan (seperti sekolah) yang baru dimasuki

peserta didik untuk mempermudah dan memperlancar

berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. (Dewa Ketut

Sukardi, 2002 : 43)

ii. Layanan Informasi

Layanan informasi yaitu layanan BK yang memungkinkan

siswa menerima dan memahami berbagai informasi seperti

informasi pendidikan dan informasi jabatan.Informasi tentang

sesuatu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan

pengambilan keputusan kepentingan siswa.

iii.Layanan Penempatan Penyaluran

Layanan penempatan dan penyaluran merupakan salah

satu jenis layanan yang memungkinkan siswa memperoleh

penempatan dan penyaluran yang tepat misalnya penempatan

dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar,

jurusan/program studi, program latihan, dan lain-lain.

Layanan ini memberi kemungkinan kepada siswa berada

pada posisi dan pilihan yang tepat sesuai dengan potensi bakat

dan minat siswa.

iv. Layanan Pembelajran/Konten

Layanan pembelajaran adalah layanan BK yang

memungkinkan siswa mengembangkan diri dengan sikap dan

kebiasaan belajar yang baik.
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v. Layanan Bimbingan Kelompok

Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu

jenis layanan dalam pelaksanaan program BK. Layanan ini

memungkinkan sejumlah peserta didik (siswa) secara bersama-

sama melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan

melalui pembahasan dalam bentuk kelompok. Dalam layanan ini

para siswa terlibat dalam kegiatan kelompok dapat diajak untuk

bersama-sama membicarakan topik penting yang diharapkan

berguna bagi pengembangan siswa.

vi. Layanan Konseling Kelompok

Layanan konseling kelompok pada dasarnya adalah proses

konseling yang diselenggarakan dalam kelompok dengan

memanfaatkan dinamika kelompok. Masalah yang dibahas

dalam layanan konseling kelompok adalah masalah siswa

(pribadi siswa) yang terlibat dalam kegiatan itu. Setiap anggota

kelompok dapat menampilkan masalah yang dirasakannya.

Pembahasan masalah dari anggota kelompok dibicarakan oleh

seluruh anggota kelompok.

vii. Layanan Konseling Perorangan

Yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan

siswa (klien) mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara

perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka

pembahasan dan pengentasan masalah pribadi yang dialami
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siswa. Konseling perorangan ini merupakan upaya layanan yang

paling utama dalam pengentasan masalah klien.

viii. Layanan Konsultasi

Layanan konsultasi merupakan layanan bimbingan

konseling yang dilaksanakan oleh guru pembimbig terhadap

seorang pelanggan disebut konsulti yang memungkinkan

konsulti memperoleh wawasan, pemahaman dalam menangani

permasalahn pihak ketiga.

ix. Layanan Mediasi

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang

dilaksanakan guru pembimbing (konselor) terhadap dua pihak

(atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak

menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka

saling bertentangan, saling bermusuhan dan boleh jadi mengarah

dan berkehendak saling menghancurkan. Dengan layanan

mediasi guru pembimbing berusaha mengantarai atau sebagai

mediator diantara pihak-pihak yang berselisih.

c) Kegiatan Pendukung Bimbingan dan Konseling

Dalam BK saat ini ada enam kegiatan pendukung yaitu :

i. Aplikasi instrumentasi

Aplikasi instrumentasi merupakan kegitan pendukung,

dilaksanakan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang
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siswa, keterangan tentang lingkungan siswa serta lingkungan

yang lebih luas.

ii. Himpunan data

Data tentang siswa sangat diperlukan dalam

penyelenggaraan BK. Data yang sudah dikumpulkan baik

melalui tes maupun non tes perlu disimpan di dalam himpunan

data atau dikenal dengan cumulative record.

iii.Kunjungan rumah

Kunjungan rumah adalah kegitan pendukung BK untuk

memperoleh data keterangan serta kemudahan bagi terentaskan

masalah siswa melalui kunjungan kerumah siswa. Kunjungan

rumah tidak dilakukan pada seluruh siswa tetapi hanya untuk

siswa yang permasalahannya menyangkut dengan rumah atau

orang tua.

iv. Konferensi kasus

Konferensi kasus adalah kegiatan pendukung BK untuk

membahas permasalahan yang dialami siswa dalam suatu forum

pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan

dapat memberikan bahan, keterangan dan kemudahan bagi

terentaskannya permasalahan siswa. Pertemuan dalam

konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup.

v. Alih Tangan Kasus
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Alih tangan merupakan kegiatan pendukung untuk

mendapatkan penanganan yang lebih cepat, tepat dan tuntas

masalah yang dihadapi siswa dengan memindahkan penanganan

kasus dari satu pihak ke pihak lainnya.

vi. Tampilan Kepustakaan

Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan (PTK)

merupakan “plus” dari “BK Pola 17 Plus”. Tampilan

kepustakaan ini memanfaatkan pustaka, karena pustaka itu

merupakan gudang ilmu yang terekam melalui buku, majalah,

koran, tabloid, film. Berbagai uraian, penjelasan, cerita, ide,

contoh dan bermacam-macam.Informasi sebagai hasil budaya

manusia tersimpan di pustaka.27

e. Tujuan Program Bimbingan Konseling

1) Tujuan Umum Program Bimbingan Konseling

Tujuan umum dari layanan bimbingan konseling adalah sesuai

dengan tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 2003, yaitu

terwuudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman,

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti

luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan

27Suhertina, (2008), Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Pekanbaru: Suska
Press, h 57-66.
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rohani kepribadian yang mantab dan mandiri, serta rasa tanggung

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Depdikbud).28

2) Tujuan Khusus Program Bimbingan Konseling

Secara khusus pelayanan bimbingan dan konseling bertujuan

untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan

pekembangan, meliputi aspek pribadi-sosial, belajar, dan karier.29

f.Problematika Penerapan Program Bimbingan Konseling

Rahdzi dalam Anas Salahudin menjelaskan bahwa problematika

bimbingan konseling bukan disebabkan faktor ekternal, tetapi pada

dasarnya bersumber dari faktor internal. Bimbingan konseling hingga

kini  masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Pandangan ini

timbul karena kurangnya profesionalitas dan dedikasi yang tinggi dari

orang-orang menekuni bidang bimbingan dan konseling.30

Dengan demikian, problematika penerapan program bimbingan

konseling adalah berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru

pembimbing dalam melaksanakan rencana kegiatan layanan yang akan

diberikan kepada peserta didiknya untuk membina dan mengembangkan

karakter sehingga memperoleh hasil yang lebih baik.

B. Penelitian yang Relevan

28Dewa Ketut Sukardi, (2008), Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan
Konseling di Sekolah, Jakarta : PT. Rineka Cipta, h 44.

29Ibid
30 Anas Salahudun, Loc.Cit, h. 225.
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Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai

perbandingan dalam menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan

menguatkan tentang penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti

oleh peneliti lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah dilakukan diantaranya

adalah sebagai berikut:

1. Yekti Utami, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2013 meneliti tentang Relevansi

Program Layanan Bimbingan dan Konseling Dengan Pengembangan

Karakter Religius Siswa Di SMA Negeri 1 Pengasih Kulon Progo.

Berdasarkan hasil penelitian Yekti Utami tersebut, dapat disimpulkan bahwa

Relevansi Program Layanan Bimbingan Konseling dengan Pengembangan

Karakter Religius dalam hubungannya dengan Tuhan bisa dikatakan

relevan. Namun, jika dilihat secara keseluruhan program layanan bimbingan

dan konseling kurang relevan terhadap pengembangan karakter siswa..31

2. Candra Ratnasari, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2013, meneliti tentang Layanan

Bimbingan dan Konseling dalam Membentuk Karakter Siswa (Studi

Penerapan Bimbingan dan Konseling di MAN Yogyakarta II). Dari hasil

penelitian Candra Ratnasari tersebut dpat disimpulkan sebgai berikut :

a. Tahap perencanaan, perencanaan yang dilakukan guru BK dalam

melakukan proses layanan BK yang utama bidik adalah pendekatan

agama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menanamkan kebiasaan

31 http://yektiutami.logspot.com
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pengalaman ajaran Agama Islam pada siswa dalam kehidupan sehari-hari

melalui praktek ibadah.

b. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini adalah penerapan bimbingan dan

konseling di MAN Yogyakarta II proses layanan BK di sekolah antara

lain dan menerapkan layanan orientasi, layanan informasi, layanan

bimbingan dan konseling kelompok, dan layanan konseling individual.

c. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Pada tahap ini pelaksanaan BK dalam

membentuk karakter siswa adalah proses penerapan dari seluruh

pelaksanaan yang mencakup penelitian hasil layanan dan evaluasi

pengembangan layanan.32

3. Mutiah Retna Widyaningsih, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruann

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga  pada 2013 meneliti tentang

“Implementasi Bimbingan Konseling dalam Pembentukan/karakter Siswa di

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Salatiga Tahun Pelajaran

2013/2014”, berdasrkan hasil penelitian Mutiah Retna Widyaningsih dapat

disimpulkan bahwa bentuk layanan di SMK Muhammadiyah Salatiga

adalah layanan orientasi, individual, kelompok, klasikal, belajar, konsultasi,

penempatan, pengeasahan konten dan karier. Hubungan antara bimbingan

konseling dengan karakter sangat erat sekali dan saling menguatkan.

Langkah-langkah bimbingan konseling dalam pembentukan karakter antara

lain memberikan penyuluhan kelompok, planning, eksekusi, evaluasi dan

mendatangkan orangtuanya. Hambatan-hambatan yang dilalui antara lain

32 http://candraratnasari.logspot.com
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kurang sinergisnya antara guru bimbingan konseling dengan pihak lain,

daya dukung orangtua yang kurang maksimal, asas kesukarelaan dan asas

kejujuran yang belum terpenuhi, dan budaya anak yang tidak mau mengakui

kesalahannya. Alternatif pemecahan masalah adalah home visiting sharing,

dan meningkatkan keaktifan konselor. Tingkat keberhasilannya sangat

bagus dibuktikan dengan banyaknya permasalahan yang dapat ditangani

dengan baik. Bimbingan konseling di SMK Muhammadiyah berperan aktif

dalam pembentukan karakter siswa dalam bentuk aktifitas pemberian

layanan.33

Penelitian di atas ada perbedaannya dengan judul penulis. Penelitian

yang dilakukan oleh Yekti Utami befokus pada Relevansi Program Layanan

Bimbingan dan Konseling Dengan Pengembangan Karakter Religius Siswa

di SMA Negeri 1 Pengasih Kulon Progo. Peneitian yang dilakukan oleh

Candra Ratnasari tentang Layanan Bimbingan dan Konseling dalam

Membentuk Karakter Siswa (Studi Penerapan Bimbingan dan Konseling di

MAN Yogyakarta II). Penelitian yang dilakukan oleh Mutiah Retna

Widyaningsih tentang Implementasi Bimbingan Konseling dalam

Pembentukan/karakter Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan

Muhammadiyah Salatiga Tahun Pelajaran 2013/2014. Sedangkan Penulis

meneliti tentang Problematika Penerapan Program Bimbingan dan

33 http://mutiahwidyahningsih.logspot.com
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Konseling Berkarakter di SMP Negeri 10 Pekanbaru. Persamaannya sama-

sama meneliti tentang karakter.34

C. Konsep Operasional

Defenisi operasional adalah konsep yang digunakan dalam rangka

memberi batasan terhadap konsep teoritis. Konsep operasional sangat

diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data-data di lapangan guna menjawab

permasalahan tersebut, penulis perlu memberikan indikator-indikator

problematika penerapan program bimbingan konseling dalam membina

karakter religius, jujur, disiplin, peduli sosial, peduli lingkungan dan gemar

membaca bagi siswa di SMP Negeri 10 Pekanbaru sebagai berikut:

1. Problematika yang bersumber dari guru BK

a) Guru pembimbing masih kurang

b) Waktu atau jam BK kurang untuk memberikan layanan kepada siswa

2. Problematika yang bersumber dari siswa SMP Negeri 10 Pekanbaru

a) Jumlah siswa yang  sangat banyak

b) Siswa kurang memahami  layanan yang diberikan oleh guru pembimbing

3. Problematika yang bersumber  dari sarana dan prasarana yang ada di

sekolah

a) Ruang BK yang kurang memadai

b) Fasilitas BK yang kurang lengkap, seperti komputer, lemari, kursi

Adapun kajian ini berkenaan dengan bagaimana penerapan program

bimbingan konseling dalam membina karakter religius, jujur, disiplin, peduli
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sosial, peduli lingkungan dan gemar membaca bagi siswa di SMP Negeri 10

Pekanbaru sebagai berikut :

1. Guru pembimbing merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi

program dengan menggunakan media seperti, infokus.

2. Guru pembimbing menerapkan karakter religius, jujur, disiplin, peduli

sosial, peduli lingkungan dan gemar membaca melalui layananan yang

diberikan.


