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KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Sosialisasi Program Bimbingan Konseling

a. Pengertian Sosialisasi program BK

Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan oleh seseorang (individu)

untuk berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui

dalam masyarakat. Jika sosialisasi yang dimaksud sebagai usaha memasukkan nilai-

nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari

masyarakat.1 Program bimbingan konseling merupakan suatu rancangan kegiatan yang

menjadi landasan atau pedoman guru pembimbing dalam melaksanakan kegiatan

layanan gunanya untuk mempermudah guru pembimbing dalam memberikan

bimbingan.

Hal ini tampak bahwa sosialisasi merupakan proses belajar kepada seseorang

agar dapat mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, agar

nanti dapat hidup di masyarakat dengan lanyak. Sosialisasi merupakan proses

membimbing individu ke dalam dunia sosial. Hubungan sekolah dengan masyarakat

serta hubungan sekolah dengan orang tua siswa, pada hakikatnya adalah suatu sarana

yang cukup mempunyai peran menentukan dalam usaha pembinaan, penumbuhan, dan

pengembangan siswa-siswa di sekolah. Hubungan tersebut perlu dibina, dibangun dan

dipelihara sebaik-baiknya karena merupakan satu jembatan saling pengertian sehingga

mereka dapat berpartisifasi secara positif dan dapat memberikan dukungan moral dan

1 Abdulsyani, Sosiologi Skema Teori dan Terapan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2007). h. 74



materil secara ikhlas.2 Sosialisasi merupakan proses belajar untuk mengenal dan

menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya.3

Beberapa pedoman yang dilaksanakan oleh pembimbing dengan persetujuan

kepala sekolah, memperkenalkan bimbingan kepada orang tua, yaitu:

1. Menanamkan pengertian, fungsi, dan tujuan bimbingan di sekolah kepada orang

tua, dapat dilaksanakan pada waktu:

a. Sekolah menerima siswa baru.

b. Sekolah membagikan raport dengan mengundang orang tua untuk datang di

sekolah.

c. Mengadakan kunjungan ke rumah.

2. Informasi tentang bimbingan kepada orang tua dapat juga dilakukan dengan,

menerbitkan brosur, selebaran, atau literatur lain.

3. Dalam suatu acara khusus dapat diselipkan penerangan tentang bimbingan,

misalnya pada waktu sekolah mengadakan perpisahan dengan murid-murid,

dengan mengundang semua orang tua.4

Pelaksanaan proses sosialisasi secara agak lebih dekat, tampaklah bahwa

sesungguhnya proses ini bukan suatu aktivitas yang bersifat sepihak. Bagaimanapun

juga, sosialisasi adalah suatu proses yang diikuti secara aktif oleh dua pihak: pihak

pertama adalah pihak yang mensosialisasikan, dan pihak kedua adalah pihak yang

disosialisasikan. Aktivitas pihak yang mensosialisasi seperti yang telah kita ketahui

2Suryosobroto, (2012).Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69
3 Kamus Besar Bahasa Indonesia
4 Kartini kartono, Peranan Keluarga Memandu Anak. (Jakarta: CV Rajawali 1992), h. 88



disebut aktivitas melaksanakan  sosialisasi, sedangkan aktivitas pihak yang

disosialisasai disebut aktivitas internalisasi.5

Aktivitas melaksanakan sosialisasi dikerjakan oleh person-person tertentu,

yang sadar atau tidak dalam hal ini bekerja “mewakili” masyarakat. Mereka ini bisa

dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Person-person yang mempunyai wibawa dan kekuasaan atas individu-individu

yang disosialisasi. Misalnya, ayah, ibu, guru, atasan, pemimpin dan sebagainya.

2) Person-person yang mempunyai kedudukan sederajat (atau kurang lebih sederajat)

dengan individu yang tengah disosialisasi. Minsalnya, saudara sebaya, kawan

sepermainaan, kawan sekelas, dan sebagainya.

Ada dua pengertian untuk istilah “program” pengertian secara khusus dan

umum. Menurut pengertian secara umum, “program” dapat diartikan sebagai

“rencana”. Kata “program” berasal dari bahasa Inggris programme atau program yang

bearti acara atau rencana.6

Ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program,

yaitu (1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) terjadinya dalam waktu

relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, dan (3) terjadi

dalam organasasi yang melibatkan sekelompok orang. Program adalah suatu unit atau

kesatuan kegiatan maka program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegaitan

yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.7 Pelaksanaan program

5 J Dwi Narwoko, Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan. (Surabaya: Kencana Prenada Media Group
2004), h. 76

6Morisson, Manajemen Media Pendidikan. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009). h. 199
7 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara 2004). h. 3



selalu terjadi di dalam sebuah organisasi yang artinya harus melibatkan sekelompok

orang. Pengertian program secara umum.

Program bimbingan dan konseling direncanakan dan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk mengetahui seberapa jauh tujuan-tujuan itu

tercapai, dibutuhkan usaha tersendiri mengumpulkan data yang telah terkumpul.

Tujuan program bimbingan konseling adalah agar kegiatan bimbingan dan konseling

di sekolah  dapat terlaksana dengan lancar efektif dan efisien, serta hasil-hasilnya

dapat dinilai. Tersusun dan terlaksananya program bimbingan konseling dengan baik

selain akan lebih menjamin pencapaian tujuan kegiatan bimbingan dan konseling pada

khususnya, tujuan sekolah pada umumnya juga akan lebih menegakkan akuntabilitas

bimbingan dan konseling di sekolah.

b. Hubungan sekolah dengan masyarakat dan orang tua siswa

Hubungan antara sekolah dengan masyarakat, bisa dilihat dari dua segi, yaitu:

1) Sekolah sebagai patner dari masyarakat di dalam melakukan fungsi pendidikan.

Fungsi sekolah untuk seoptimal mungkin membelajarkan anak asuhnya yang tak

terbatas pada dinding kelas saja, tetapi juga dari sumber-sumber belajar di

lingkungan masyarakat.

2) Sekolah sebagai produsen yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari

masyarakat lingkungannya. Sekolah sebagai lembaga layanan terhadap kebutuhan

pendidikan masyarakatnya, sudah tentu membawa konsekuensi-konsekuensi

konseptual dan teknis, sehingga berkesesuaian antara fungsi pendidikan yang

dimainkan oleh sekolah dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.8

8Suryosubroto, (1988).Beberapa Aspek Dasar-Dasar Kependidikan. Malang: Usaha Nasional. h. 148



Membiasakan anak-anak untuk belajar di rumah merupakan salah satu faktor

yang terpenting. Minsalkan saja kalau anak masih di taman kanak-kanak, tanyakan

lagu-lagu apa saja yang diajarkan oleh ibu gurunya di sekolah tadi pagi, dan biarkan ia

mencobanya menyanyikan kembali. Dengan cara demikian berangsur-angsur dapat

melatih anak mengekspresikan pengalamannya di sekolah.

Pentingnya belajar dirumah setiap hari semakin terasa, yaitu saat-saat anak

mulai menggunakan sebagian daya ingatnya. Untuk mewujudkan harapan tersebut,

orang tua yang bijaksana senantiasa mengikuti perkembangan anaknya di sekolah,

serta berusaha mengetahui taraf kemampuan yang dimiliki anaknya. Orang tua perlu

bekerja sama dengan pihak sekolah (guru atau wali kelas anaknya). Misalnya

memberikan keterangan kepada guru tentang anaknya mengenai kesehatan,

perkembangan, dan kesenangannya.

Sebaliknya orang tua juga perlu mendapatkan keterangan-keterangan dari guru

tentang anak-anaknya di sekolah, mengenai sikapnya dalam mengikuti pelajaran, mata

pelajaran yang sukar diikutinya, hubungan dengan guru, hubungan dengan teman-

temannya di kelas, kemajuan yang telah di capainya. Dengan demikian, hubungan

akrab antara orang tua dengan guru dapat membantu usaha menolong anak dalam

kegiatan belajar-mengajar.9

c. Bentuk Sosialisasi Program bimbingan dan konseling dalam membentuk
kepribadian anak

Sosialisasi bimbingan dan konseling yang artinya melakukan kegiatan

pengenalan program bimbingan konseling dan pelaksanaan bimbingan konseling

9 Kartini Kartono, Op.Cit. h. 92



kepada pihak personil sekolah atau pihak luar sekolah. Pengenalan ini dilakukan untuk

mencapai tujuan program dan pelaksanaan bimbingan secara optimal.

Seharusnya bimbingan konseling harus disosialisasikan oleh guru pembimbing

agar kesalah pahaman tentang bimbingan konseling yang salah tidak menjadi panutan

didalam dunia pendidikan. Oleh karena itu guru pembimbing hendaknya

memperkenalkan bimbingan dan konseling melalui cara-cara sosialisasi seperti rapat

majelis guru di sekolah (formal) dan sikap guru pembimbing yang ramah terhadap

seluruh pihak personil sekolah dan pihak luar sekolah (informal). Dengan demikian,

bimbingan dan konseling sudah dapat oleh pihak personil sekolah maupun pihak luar

sekolah melalui rapat majelis guru dan sikap guru pembimbing yang ramah telah

menujukkan bahwa bimbingan konseling adalah pekerjaan yang mempunyai kegiatan

yang terprogram dan pribadi yang menjadi panutan oleh semua pihak sehingga

mencapai tujuan pendidikan nasional.

Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah diperlukan

koordinator antara personil sekolah dan luar sekolah. Kepala sekolah, guru mata

pelajaran, wali kelas, guru piket, guru Pembina, staf administrasi, dan orang tua/wali

siswa harus ada suasana kerja sama yang harmonis.10

Selanjutnya layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh guru

pembimbing juga merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan di

lembaga sekolah. Namun pelaksanaan layanan tidak akan terlaksana dengan baik tanpa

adanya kerja dengan pihak-pihak yang terkait didalam maupun di luar sekolah.

Adapun kerjasama yang bisa dilakukan adalah:

1) Kerjasama dengan pihak di dalam sekolah

10 Dewa Ketut Sukardi, Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta: Alfabeta 2002), h. 133



a) Seluruh tenaga pengajar dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah

b) Seluruh tenaga administrasi di sekolah

c) Osis dan organisasi lainnya.

2) dengan pihak di luar sekolah

a) Orang tua siswa atau komite sekolah

b) Organisasi profesi seperti ABKIN, PGRI, dan sebagainya

c) Lembaga atau organisasi masyarakat

d) Tokoh masyarakat.11

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan

bimbingan dan konseling tidak dapat bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan

pihak-pihak terkait agar pelaksanan bimbingan konseling dapat berjalan dengan

efisien. Disinilah peran guru pembimbing dan orang tua untuk dapat saling bekerja

sama agar anak tidak lagi mengalami masalah kepribadian dan mampu menjalankan

pembelajarannya dengan baik.

Kegiatan sosialisasi program bimbingan dan konseling di sekolah perlu

dipersiapkan dengan baik. Persiapan penyusunan sosialisasi program bimbingan dan

konseling di sekolah adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan melalui dari

berbagai bentuk survey, untuk menginventarisasi tujuan, kebutuhan, kemampuan

sekolah, serta persiapan sekolah untuk melaksanakan program bimbingan dan

konseling.12

11 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Jakarta:
Rineka Cipta 2002), h. 114

12 Dewa Ketut Sukardi, Dkk. Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah. (Jakarta: Rineka Cipta 2008), h.
36



Dalam membentuk kepribadian anak, keluarga merupakan wadah yang paling

dasar memberikan pendidikan yang pertama kali. Karena kebanyakan anak meniru apa

yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Orang tua dengan secara tidak direncanakan

menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang diwarisi dari nenek moyang dan pengaruh-

pengaruh lain yang diterima dari masyarakat.13 Kemudian sekolah juga merupakan

tempat bagi anak untuk mendapatkan pendidikan intelektual, yakni mempersiapkan

anak untuk bisa diterima dalam masyarakat. Inilah yang membuktikan bahwa anak di

dalam perkembangan pribadinya dipengaruhi oleh lingkungan.

Kegagalan di dalam studi mengakibatkan pemborosan waktu dan tenaga serta

penderitaan batin bagi anak didik. Juga pemborosan biaya bagi orang tua dan kerugian

bagi masyarakat. Kegagalan didalam studi bukan hanya disebabkan karena kesalahan

didalam memilih jurusan studi saja, melainkan juga disebabkan karena kekurang-

mampuan dalam menyesuaikan diri, cara belajar yang salah, sikap yang salah terhadap

diri sendiri, cara pengisian waktu luang yang keliru, akibat dari masalah yang terjadi

dalam keluarga dan kurangnya pembiayaan.14

Segala   problema yang diutarakan di atas, tidak dapat hanya dibiarkan saja.

Akan tetapi perlu diatasi, setidak-tidaknya dikurangi. Apabila sebelumnya kepada

mereka diberikan pelayanan bimbingan yang tepat, mungkin problema tersebut tidak

akan terjadi. Oleh karena itu melalui pelayanan bimbingan dan konseling anak didik

dibantu untuk mengembangkan kecakapan-kecakapan yang ada dalam diri secara

tepat, membuat pilihan-pilihan yang bijaksana dan mampu menghadapi masalah-

masalah yang timbul baik di sekolah maupun di luar sekolah.

13 Agus Sujanto, Dkk. Psikologi kepribadian. (Jakarta: Bumi Aksara 2009), h. 8
14 Kartini Kartono, Bimbingan dan Dasar-Dasar Pelaksanaannya Teknik Bimbingan Praktis. (Jakarta:

Rajawali 1985), h. 104



d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan sosialisasi

Faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi memberikan pengaruh bagaimana

sosialisasi berjalan dengan baik atau tidak . faktor-faktor yang mempengaruhi proses

sosialisasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Faktor internal

Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor ini menyangkut

motivasi, minat serta kemampuan yang dimiliki seseorang dalam rangka

menyesuaikan diri dengan tata pergaulan yang ada dalam masyarakat seperti:

a) Kesiapan atau kematangan pribadi seseorang

b) Keinginan yang kuat menyangkut bakat dan minat

c) Kecerdasan atau IQ.

2) Faktor eksternal

Faktor yang berasal dari luar individu yang melakukan proses  sosialisasi

dalam masyarakat. Sejak manusia dilahirkan dia telah mendapatkan pengaruh dari

lingkungan sekitarnya bisa berupa nilai-nila, kebiasaan-kebiasaan, adat

istiadat,norma, system sosial, sistem budaya dan system mata pencarian hidup

yang ada dalam masyarakat. Nilai dan norma yang ada dalam masyarakat menjadi

pedoman bagi seseorang untuk melakukan berbagai aktifitas agar sikap dan

perilakunya sesuai dengan harapan masyarakat. Faktor-faktor  ini melalui:

a) Lingkungan atau sarana sosialisasi, potensi manusia tidak dapat berkembang

secara otomatis malainkan memerlukan lingkungan sebagai tempat untuk



bersosialisasi, baik itu lingkungan keluarga, masyatakat, pergaulan,

pendidikandan pekerjaan.

b) Bahasa, bahasa yang digunakan untuk mempelajari simbol-simbol

kebudayaan, merumuskan dan memahami kebudayaan, memahami gagasan

yang komplek dan menyatakan pandangan maupun nilai seseorang. Bahasa

juga dapat digunakan untuk memahami realita sosial dan menyatakan kepada

orang lain.

c) Cinta atau kasih sayang, cinta sangat diperlukan untuk kesehatan mental dan

fisik seseorang.15

e. Harapan orang tua pada anak

1) Orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang saleh

2) Orang tua mengharapkan anaknya menjadi orang yang suskses ketika dewasa

nanti

Para orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi pribadi yang saleh

berpegang teguh pada ajaran agama, dan bila dewasa nanti dapat meraih kesuksesan

sehingga memiliki penghidupan yang layak dan kehidupan yang lebih baik dari orang

tuanya.

Nilai-nilai yang dianggap penting dan ingin ditanamkan orang tua pada anak

biasanya dikontruksikan sebagai harapan-harapan mereka terhadap perilaku mapun

profil anak secara keseluruhan yaitu: rajin beribadah, bersikap jujur, hormat kepada

orang tua, rukun dengan saudara dan masyarakat dan berprestasi dalam belajar.16

f. Tahap menentukan lingkup program bimbingan dan konseling

15Http://ipssmkpajk. Blokspot.com/2011/10/sosialisasi-sebagai-proses-pembentukan.html
16 Sri lestari, Psikologi Keluarga. (Jakarta: kencana prenadia group 2004), h. 158



Tahap ini merupakan tahap yang diberikan layanan-layanan pada program

bimbingan dan konseling. Pada program bimbingan dan konseling yang dapat

diberikan, sedangkan program khusus hanya mencangkup bidang-bidang tertentu

seperti yaitu:

1) Bimbingan pribadi, layanan pengembangan kemampuan mangatasi masalah-

masalah pribadi dan kepribadian berkenaan dengan aspek-aspek intelektual, afektif

dan psikomotor.

2) Bimbingan sosial, layanan pengembangan kemampuan dan mengatasi masalah

sosial, dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat.

3) Bimbingan belajar, layanan mengoptimalkan perkembangan dan mengatasi masalah

dalam proses pembelajaran bersama guru dan belajar mandiri baik di rumah

maupun di sekolah.

4) Bimbingan karier, layanan merencanakan dan mempersipakan pengembangan

karier.

g. Tahap implementasi program bimbingan dan konseling

Implementasi program adalah tahap melaksanakan semua jenis layanan dan

kegiatan yang sudah dirancang.Dalam implementasi program bimbingan konseling

para konselor memang peranan yang sangat penting, mereka merupakan ujung tombak

pelaksanaan program.Konselor selain dituntut memiliki pengetahuan dan keterampilan

yang sesuai dengan tugasnya, juga dituntut memiliki semangat kerja yang tinggi, rasa

cinta terhadap tugasnya, kesungguhan, ketekunan dan kesediaan memberikan layanan

demi kepentingan siwa.



Keberhasilan implementasi program bimbingan dan konseling selain

tergantung pada kinerja para pengelola dan pelaksananya, yaitu kepala sekolah, ketua

timbimbingan konseling dan para guru pembimbing, juga membutuhkan dukungan

sarana-prasarana, instrument dan bahan yang memadai.17

h. Penyusunan Program

1) Program pelayanan konseling disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik (need

assessment) yang diperoleh melalui aplikasi instrumentasi.

2) Substansi program pelayanan konseling meliputi keempat bidang, jenis layanan

dan kegiatan pendukung, format kegiatan, sasaran pelayanan, dan volume/beban

tugas konselor.18

i. Kerjasama antara guru pembimbing dengan orang tua

Peralihan bentuk pendidikan informal ke nonformal memerlukan kerjasama

antara orang tua dan guru. Sikap anak terhadap sekolah terutama akan dipengaruhi

oleh sikap orang tua mereka. Juga sangat diperlukan kepercayaan orang tua terhadap

guru yang akan menggantikan tugasnya selama di sekolah. Hadits Riwayat At-

Tirmidzi sebagai berikut:

عن جا بربن سمرة قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ألن یؤدب الرجل ولده خیر لھ من ان 

ینصدق بصاع (رواه الترمذ)
Artinya:

"Dari Jabir bin Samarah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Pastilah
bahwasanya seseorang yang mendidik anaknya itu lebih baik daripada shadaqah satu
sha' (segantang)." (H.R. Tirmidzi).

Berdasarkan hadist di atas, di sampaikan bahwa orang  yang mendidik adab

(budi pekerti) lebih baik daripada shadaqah satu sha'. Seorang ayah atau ibu

17 Kartini Kartono. Ibid., h. 8
18Alison, Panduan Pengembangan Diri. (Jakarta: BNSP 2006). h. 8



bershadaqah (satu sha') maka ia akan mendapat balasan di sisi Allah sesuai dengan apa

yang dikeluarkannya itu, tetapi jika ia mendidik anaknya dengan adab, dan berhasil si

anak menjadi anak yang shaleh maka hasil dari buah didikannya itu akan mempunyai

nilai yang tak terhingga. Dia akan menjadi anak yang taat kepada Allah, rajin ibadah,

patuh dan berbakti pada orang tuanya, tulus ikhlas dalam beramal, lemah lembut

dalam bicara, sopan santun dalam tingkah lakunya, dermawan kepada sesama, dan

baik kepada lingkungan masyarakatnya.

Orang tua harus memperhatikan sekolah anaknya yaitu dengan memperhatikan

pengalaman-pengalamannya dan menghargai usaha-usahanya. Juga orang tua harus

menunjukkan kerjasamanya dalam cara anak belajar di rumah, membuat pekerjaan

rumahnya, janganlah disita waktu anak dengan mengerjakan pekerjaan rumah

tangga.19

Menurut hasil penelitian, pekerjaan guru (pendidik) di sekolah akan lebih

efektif apabila dia mengetahui latar belakang dan pengalaman anak didik di rumah

tangganya. Anak didik yang kurang maju dalam pelajaran berkat kerjasama orang tua

anak didik dengan pendidik, banyak kekurangan-kekurangan anak didik yang dapat

diatasi.Lambat laun orang tua juga menyadari bahwa pendidikan atau keadaan

lingkungan rumah tangga dapat membantu dalam mengatasi masalah kepribadian

anak.

Untuk menjalin kerjasama antara pendidik dengan orang tua banyak cara-cara

yang dapat ditempuh antara lain:

1) Kunjungan ke rumah anak didik, akan menimbulkan perasaan sekolah selalu

memperhatikan dan mengawasinya dan mempererat hubungan antara guru

19 Zahara Idris, Dasar-dasar Kependidikan. (Padang: Angkasa Raya 1981), h. 120



pembimbing dengan orang tua anak serta saling memberikan informasi tentang

keadaan anak serta saling memberi petunjuk.

2) Undangan terhadap orang tua ke sekolah, orang tua diundang datang ke sekolah

minimal sekali setahun.

3) Case conference ialah rapat atau konperensi tentang kasus, biasanya digunakan

dalam bimbingan penyuluhan. Tujuannya adalah mencari jalan yang paling tepat,

agar masalah anak didik dapat diatasi dengan baik.

4) Badan pembantu sekolah, Perkumpulan Orang Tua Murid dan Guru (POMG)

merupakan organisasi orang tua murid dengan guru. Organisasi tersebut

meruapakn kerjasama yang paling terorganisir antara sekolah atau pendidik dan

orang tua. Tetapi organisasi itu sudah berganti nama menjadi Persatuan Orang Tua

Murid (POM).20

j. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian anak

Faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dapat dikelompokkan

dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.21

1) Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu

sendiri.Faktor internal ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Faktor

genetis maksudnya adalah faktor yang berupa bawaan sejak lahir dan merupakan

pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu dari orang tuanya.

Oleh karena itu, sering kita mendengar istilah “buah jatuh tidak akan jauh dari

20Zahara Idris, Ibid.,h. 122
21Sjarkawi.,Op. Cit. h.  12



pohonnya”. Misalnya sifat mudah marah yang dimiliki seorang ayah bukan tidak

mungkin akan menurun pula pada anaknya.

2) Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor

eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal dari lingkungan seseorang

mulai dari lingkungan terkecil, yakni kelurga, teman, tengga, sampai dengan

pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti TV dan VCD, atau media cetak

seperti koran, majalah, dan lain sebagainya.

Faktor keturunan dalan membentuk kepribadian anak tidak dapat dipungkiri.

Dalam QS Luqman: 14

Artinya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua
orang tuanya. ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapinya dalam usia dua tahun. bersyukurlah kepada-ku dan kepada
kedua orang tuamu. hanya kepada aku kembalimu”.

Pentingnya faktor keturunan dinyatakan Raslullah dalam sebuah hadist:

“lihatlah kepada siapa anda letakkan nutfah (sperma) anda, karena sesungguhnya asal

(al-‘irq) menurun kepada anaknya.”

Keluarga merupakan lembaga anak untuk berinteraksi dengan ayah, ibu dan

anggota keluarga lain, di mana anak memperoleh pendidikan informal berupa

kebiasaan. Kebiasaan misalnya tentang cara makan, bertutur kata, bangun pagi dan

shalat shubuh, kebiasaan berpuasa, bersedekah, mengucapkan salam sebelum

berangkat dan setelah pulang sekolah, gosok gigi, berdoa sebelum tidur, sebelum



makan, sebelum berpergian dan lain-lain. Pendidikan informal dalam keluarga sangat

menentukan serta membantu anak dalam proses pembentukan kepribadian anak.22

Ada 8 cara yang dapat dilakukan orang tua untuk melakukan pengasuhan yang

tepat pada anak agar kepribadian anak sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu:23

1) Menempatkan tugas dan kewajiban orang tua sebagai agenda utama.

2) Mengevaluasi cara ayah dan ibu dalam menghabiskan waktu selama sehari atau

seminggu.

3) Menyiapkan diri menjadi contoh yang baik.

4) Membuka mata dan telinga terhadap apa saja yang sedang mereka serap atau alami.

5) Memberikan hukuman dengan kasih sayang.

6) Belajar untuk mendengarkan anak.

7) Terlibat dalam kehidupan sekolah anak.

8) Tidak mendidik karakter melalui kata-kata saja

Lingkungan keluarga, tempat seorang anak tumbuh dan berkembang akan sangat

berpengaruh terhadap kepribadian seorang anak. Terutama dari cara para orang tua

mendidik dan membesarkan anaknya. Peran sebagai orang tua sering kali tanpa di

barengi pemahaman mendalam tentang kepribadian.Akibatnya, mayoritas orang tua

hanya bisa mencari kambing hitam ketika terjadi hal-hal negatif mengenai perilaku

keseharian anaknya. Seorang anak memiliki perilaku yang demikian sesungguhnya

kerena meniru cara berfikir dan perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh

orang tua mereka.24Firman Allah dalam QS Ali ‘Imran : 150.

22 Adbullah Idi, Sosiologi Pendidikan. (Jakarta: PT. Raja Wali Pers 2010), h. 105
23Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011). h. 145
24Sjarkawi. Op.Cit., h. 20






Artinya:
Tetapi hanya Allahlah pelindingmu, dan Dia penolong yang terbaik”.

Menjadi orang tua sesungguhnya merupakan proses yang dinamis. Situasi

keluarga acapkali berubah, tidak ada yang bersifat mekanis dalam proses tersebut. Akan

tetapi, dengan memahami bahwa kepribadian mengaktifkan energi, mengembangkan

langkah demi langkah, serta menyadari implikasi setiap langkah terhadap diri anak, para

orang tua secara perlahan akan mampu memupuk rasa percaya diri pada diri anak.

Kepribadian orang tua akan berpengaruh terhadap cara orang tua termasuk dalam

mendidik dan membesarkan anaknya yang pada gilirannya juga akan berpengaruh

terhadap kepriibadian si anak tersebut. Pembentukan kepribadian melalui peningkatan

petimbangan moral menghendaki orang tua di lingkungan rumah tangga bertindak

sebagai teman yang dapat bekerja sama dengan anak-anak mereka dalam menyelesaikan

segala tugas guna memperbaiki keadaan sosial maupun fisik.

Kepribadian orang tua sebagai pengamat yang menggunakan sudut pandang

menyeluruh dan objektif akan membantu cara berfikir moral anak ke arah yang luas,

objektif, dan menyeluruh. Dengan demikian, juga kepribadian orang tua tipe pencemas

yang selalu membawa anak untuk berdiskusi, bertanya jawab dan mengajak berfikir

dalam menghadapi tantangan dan konflik adalah sejalan dengan teori perkembangan

moral kognitif dalam peningkatan pertimbangan moral guna pembentukan kepribadian

yang baik bagi anak-anak.



B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan yang digunakan sebagai perbandingan untuk

menghindari manipulasi terhadap sebuah kerya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian

yang penulis lakukan bener-benar belum pernah diteliti oleh orang lain. penelitian terdahulu

yang relevan pernah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian tentang sosialosasi telah banyak dilakukan oleh orang. Nur Azmani (2012)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Riau Konsentrasi Bimbingan

Konseling yang berjudul tentang sosialisasi guru pembimbing dengan guru mata

pelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar. Hasil penelitian Nur Azmani yaitu:

kategori sangat baik , karena dapat dilihat dari nilai yang didapat dari rekapitulasi angket

dengan hasil prosentase 85.15%.

2. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Silvia Rislina (2010) Fakultas

Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Kependidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling,

Silvia meneliti tentag upaya guru pembimbing dalam mensosialisasikan kegiatan

bimbingan konseling di SMA 3 Duri. Hasil penelitian Silvia tergolong kurang baik

terlihat dari hasil wawancara dengan guru pembimbing menyatakan pihak sekolah kurang

menanggapi proses sosialisasi bimbingan dan konseling di sekolah tersebut.

3. Lili Suryani, (2012). Mahasiswa jurusan Kependidikan Islam konsentrasi bimbingan

konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau. Skripsinya meneliti tentang sosialisasi untuk membentuk kerjasama orang tua

dengan guru pembimbing dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah menengah

pertama negeri 27 Pekanbaru. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi antara

guru pembimbing dengan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di SMP

Negeri 27 Pekanbaru dikategorikan “cukup baik”. Hal ini dapat dilihat dari hasil



rekapitulasi angket dengan persentase 70,58%. Faktor pendukung dan penghambat

sosialisasi orang tua deng``an guru pembimbing dalam mengatasi kesulitan belajar siswa

di SMP Negeri 27 Pekanbaru adalah waktu, biaya, komunikasi, mempunyai tujuan yang

sama, hubungan timbal balik dan pemahaman yang sama terhadap tugas masing-masing.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap konsep teoritis.Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam

penafsiran penulisan. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa penelitian ini berkenaan

dengan bentuk sosialisasi program bimbingan konseling oleh guru pembimbing pada orang

tua siswa dalam menjalin kerja sama untuk mengatasi masalah kepribadian anak di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 12 Pekanbaru.

Adapun indikator adanya sosialisasi program bimbingan konseling oleh guru

pembimbing pada orang tua siswa adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan pengertian, fungsi dan tujuan bimbingan konseling di sekolah pada orang

tua.

2. Memberikan informasi tentang bimbingan kepada orang tua dapat juga dilakukan dengan

menerbitkan brosur, selebaran, atau literature lainnya.

3. Persepsi orang tua tentang guru pembimbing di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12

Pekanbaru.

4. Dalam suatu acara khusus dapat diselipkan penerangan tentang bimbingan konseling,

minsalnya pada waktu sekolah mengadakan perpisahan dengan murid-murid dengan

mengundang orang tua.



5. Keinginan orang tua untuk mengetahui kegiatan guru pembimbing di sekolah.

Faktor- faktor yang mempengaruhi kegiatan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan

oleh guru pembimbing pada orang tua siswa dalam rangka membina hubungan kerjasama

untuk mengatasi masalah kepribadian anak, dengan indikator sebagai berikut:

1. Kesiapan guru pembimbing dalam  melaksanakan sosialisasi kepada orang tua siswa.

2. Lingkungan guru pembimbing dalam  melaksanakan sosialisasi kepada orang tua siswa

seperti  tempat, sarana dan  prasarana untuk melakukan sosialisasi.

3. Bahasa yang dilakukan guru pembimbing dalam mensosialisasikan program bimbingan

konseling kepada orang tua siswa.

Sedangkan kegiatan sosialisasi program bimbingan dan konseling dikatakan sudah

berjalan apa bila:

1. Guru pembimbing selalu menjalin komunikasi dengan orang tua membicarakan persoalan

yang dialami anak, sehingga anak merasa diperhatikan.

2. Agar orang tua mengetahui perkembangan anak disekolah secara langsung, sehingga

anak tidak main-main dalam belajar.

3. Guru pembimbing bersama dengan orang tua selalu memantau setiap perkembangan

anak, sehingga anak lebih terbuka dan akrab dengan guru pembimbing.


