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ABSTRAK 

Secara legal formal eksistensi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan 
konseling di sekolah sudah jelas. Konselor memberikan layanan bimbingan dan 
konseling kepada semua tanpa pembatasan, baik usia, jenis kelamin, agama, warna 
kulit, budaya dan lain sebagainya (guidance for all).  Salah satu tujuannya adalah 
mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, 
sehingga akan terbentuk perilaku yang positif. Perilaku siswa yang berupa karakter 
bukan suatu materi yang hanya cukup diajarkan semata, namun suatu hal yang 
harus ditanamkan melalui keteladanan orang yang lebih dewasa.. Pembentukan 
karakter siswa tidak bisa dilepaskan dari peran konselor dalam memberikan layanan 
bimbingan dan konseling dengan tetap tidak mengesampingkan unsur lainnya yaitu 
lingkungan keluarga dan masyarakat. 
 

Kata Kunci : guidance for all, keteladanan,karakter 

 

 

Pendahuluan 

Keberhasilan suatu pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh faktor 

manusia atau sumber daya manusianya. Untuk mencapai kualitas sumber daya 

manusia yang mampu mengawal proses pembangunan atau perubahan sosial, 

maka diperlukan pembinaan dan pengembangan melalui proses pendidikan. 

Pendidikan yang diselenggarakan bisa pendidikan formal maupun pendidikan luar 

sekolah. Pendidikan dalam aspek-aspek tertentu memungkinkan terjadinya proses 

sosialisasi yang berfungsi untuk memelihara keutuhan dan kelanjutan hidup 

bermasyarakat. Dengan kata lain pendidikan berusaha menyiapkan generasi muda 

untuk mengisi peranan-peranan tertentu dalam masyarakat dan mewariskan 

pengetahuan dan keterampilan tertentu.  

Dalam undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan 

diartikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

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

negara. Landasan yuridis di atas memberikan isyarat bahwa lembaga pendidikan 
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khususnya pendidikan formal yang dikelola secara terpadu oleh guru, konselor, 

tenaga administrasi, kepala sekolah, serta bantuan dari berbagai pihak terutama 

orang tua siswa untuk mampu mengembangkan potensi serta memberikan layanan 

dan bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. 

Ditegaskan lagi dalam paradigma bimbingan konseling komprehensif 

(Comprehensive Guidance and Counseling) bahwa layanan bimbingan konseling 

didasarkan pada upaya pencapaian tugas perkembangan, pengembangan potensi, 

dan pengentasan masalah-masalah konseli. Tugas-tugas perkembangan 

dirumuskan sebagai standar kompetensi yang harus dicapai (Depdiknas, 2007:194). 

Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling 

ini diberikan kepada semua induvidu tanpa ada perkecualian baik usia, jenis 

kelamin, status social-ekonomi,  agama, warna kulit, maupun suku. Pendek kata 

bimbingan konseling diberikan kepada semua individu (guidance for all). 

Dalam dunia pendidikan, bimbingan dan konseling harus turut membantu anak 

didik dalam proses terwujudnya tujuan pendidikan. Oleh karena itu bimbingan 

memperhatikan dan mendukung agar tujuan pendidikan terealisasi semaksimal 

mungkin pada diri setiap anak didik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan 

dan memberi pertolongan kepada mereka dalam mengikuti proses pendidikan. 

Dengan demikian bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk kegiatan 

yang mempunyai peranan penting. Melalui layanan bimbingan dan konseling para 

peserta didik dibantu mengenal diri dan lingkungannya, serta perencanaan masa 

depan.  

Bimbingan diperlukan individu untuk menciptakan situasi yang dapat 

menstimulirnya memahami diri dan lingkungan sehingga ia mampu membuat 

pilihannya secara bijak dan tepat dimasa mendatang. Dengan demikian, maka 

bimbingan dan konseling seharusnya diterapkan dan dilaksanakan secara proaktif 

oleh guru pembimbing atau konselor sesuai dengan kerangka kerja yang telah 

ditetapkan, dalam hal ini melaksanakan bimbingan pribadi, bimbingan sosial, 

bimbingan belajar dan bimbingan jabatan atau karir. Yang tentu saja sesuai dengan 

kondisi atau keadaan siswa yang membutuhkan. 

Dalam proses pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, anak didik 

kadang mengalami berbagai masalah yang dapat menghambat prestasi belajarnya. 

Masalah yang muncul dalam proses belajar siswa dapat menimbulkan berbagai 
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gangguan yang dimanifestasikan dalam berbagai macam “ tingkah laku” yang 

berkaitan dengan aspek masalah priadi, social, belajar maupun karir. Dengan 

demikian, untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswa di atas perlu adanya 

bantuan layanan khusus dari pihak sekolah, dalam hal ini berupa layanan bantuan 

bimbingan dan konseling bagi semua individu (Guidance For All). Hal ini telah di 

ditegaskan dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling  

Dalam Jalur Pendidikan Formal bahwa bimbingan dan konseling diperuntukan bagi 

semua konseli (Depdiknas, 2007:203). 

 

Pendidikan Karakter 

Berbicara tentang karakter, maka perlu disimak apa yang ada dalam UU 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang 

menyebutkan : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa,….”. Dalam UU ini secara jelas ada kata 

“karakter”, kendati tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan 

dengan karakter, sehingga menimbulkan berbagai tafsir tentang maksud dari kata 

tersebut. 

Ada berbagai pendapat tentang apa itu karakter atau watak. Karakter berasal 

dari kata Yunani “charassein”, yang berrti barang atau alat untuk menggores, yang 

kemudian dipahami sebagai stempel atau cap. Jadi karakter merupakan sebuah 

stempel atau cap, sifat-sifat yang melekat pada seseorang ( Sutarjo Adisusilo, 2012 : 

76). Watak sebagai sifat seseorang dapat dibentuk, artinya watak seseorang dapat 

berubah, kendati watak mengandung unsure bawaan yang setiap orang dapat 

berbeda. Namun demikian watak amat dipengaruhi oleh factor eksternal, yaitu 

keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan pergaulan, dan lain-lain. 

Ahli pendidikan nilai Darmiyati Zuchdi (dalam Sutarjo Adisusilo, 2012 : 77) 

memaknai watak atau karakter sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu dikagumi 

sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral sesorang. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa tujuan pendidikan watak adalah mengajarkan nilai-nilai 

tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku 

yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan 
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rasa hormat, tanggung jawab, rasa kasihan, disiplin, loyalitas, keberanian, toleransi, 

keterbukaan, etos kerja dan kecintaan pada Tuhan dalam diri seseorang. 

Dilihat dari tujuan pendidikan watak, yaitu penanaman seperangkat nilai-nilai 

maka pendidikan watak dan pendidikan nilai pada dasarnya sama. Jadi pendidikan 

watak atau karakter pada dasarnya adalah pendidikan nilai, yaitu penanaman nilai-

nilai agar menjadi sifat pada diri seseorang dan karenanya mewarnai kepribadian 

atau watak seseorang. 

Dalam penjelasan di atas dapat kita ambil makna yang tersirat, bahwa dalam 

watak terkandung makna adanya sifat-sifat baik yang melekat pada diri seseorang 

sehingga tercermin dalam pola pikir dan pola tingkah lakunya. Menurut Sutarjo 

Adisusilo (2012 : 78) karakter atau watak seseorang dapat dibentuk, dapat 

dikembangkan dengan pendidikan nilai. Pendidikan nilai akan membawa 

pengetahuan nilai, pengetahuan nilai akan membawa proses internalisasi nilai, dan 

proses internalisasi nilai akan mendorong seseorang untuk mewujudkan dalam 

tingkah laku, dan akhirnya pengulangan tingkah laku yang sama akan menghasilkan 

karakter atau watak seseorang.  

 

Pihak-Pihak Yang Terlibat  Pendidikan Karakter 

Di dalam kehidupan siswa sehari-hari tidak bisa terlepas dari kehidupan 

keluarga, sekolah, maupun kehidupan masyarakat sekitar. Situasi dan kondisi 

ketiganya akan memberi warna dalam dinamika kehidupan dirinya. .Hawari Dadang 

(2002) menyatakan bahwa di dalam kehidupan siswa sehari-hari hidup dalam tiga 

kutub, yaitu  ; kutub keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagaimana dalam skema 

berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

KELUARGA 

SISWA 

MASYARAKAT SEKOLAH 

PERILAKU 

MENYIMPANG 
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Kondisi masing-masing kutub  ini akan menghasilkan dampak positif maupun 

negatif pada siswa. Dampak positif misalnya ; prestasi akademik nya baik dan tidak 

menunjukkan perilaku antisosial. Sedangkan dampak negatifnya misalnya ; prestasi 

akademiknya merosot, menunjukkan perilaku anti sosial. 

Bila terjadi perilaku yang menyimpang pada siswa, maka yang sering terjadi 

adalah sikap masing-masing kutub yang saling menyalahkan. Misalnya, orang tua di 

rumah (keluarga) menyalahkan pihak sekolah (guru), atau menyalahkan 

masyarakat, demikian pula sebaliknya. Bila kita kaji dengan jujur, maka kesalahan 

itu terjadi pada masing-masing kutub, dan tidak ada faktor (kutub) yang berdiri 

sendiri, satu sama lain saling berkaitan. 

 

a. Kutub Keluarga 

Lembaga non formal yang selama ini belum diberdayakan secara optimal, yaitu 

pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga selama ini masih didominasi 

otoritas orang tua, dan tidak didukung dengan kurikulum sebagaimana pendidikan 

formal. Akan tetapi jika dilihat dari urgensi bahwa keluarga  sebagai lembaga paling 

dasar dan utama dalam memberikan pendidikan anak.  

Sampai saat ini belum ada ”kurikulum” yang bisa digunakan sebagai acuan 

pendidikan dalam keluarga untuk mendapatkan anak-anak yang berkualitas. 

Menurut Hawari Dadang (2002) bahwa anak atau siswa yang dibesarkan dalam 

lingkungan keluarga yang harmonis dan keluarga yang tidak harmonis, maka resiko 

anak untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan 

berperilaku menyimpang lebih besar berasal dari keluarga yang tidak harmonis 

dibandingkan dengan anak/siswa yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. 

Kriteria kondisi keluarga yang tidak harmonis menurut para ahli antara lain ; 

1) Keluarga tidak utuh,  

2) Kesibukan orang tua 

3) Hubungan interpersonal anggota keluarga yang tidak baik 

4) Gangguan fisik atau mental dalam keluarga 

5) Substansi kasih sayang yang cenderung ke bentuk materi, bukan psikologis 

6) Orang tua jarang di rumah 

7) Hubungan ayah-ibu yang tidak sehat. ( terdapat perselingkuhan) 
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8) Sikap orang tua yang dingin, acuh pada anak 

9) Sikap kontrol yang tidak konsisten 

10) Kurang stimuli kognitif dan sosial 

Meninjau kembali fungsi keluarga dari eksistensi  kehidupan sosial  tampaknya 

perlu dikaji kembali. Hal ini sangatlah beralasan, karena individu pada dasarnya 

tumbuh dan berkembang dimulai dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu tidaklah 

bijak jika keluarga tidak lagi memikirkan fungsi-fungsi penting perkembangan 

individu. 

Berdasarkan pemikiran di atas jelas bahwa penanaman nilai-nilai moral, sosial-

emosional dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan harus dimulai dari level 

yang paling dasar yaitu keluarga. Sosok orang tua (ayah dan ibu) merupakan 

individu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nilai-nilai moral dalam 

keluarga. Sementara itu metode yang dikembangkan oleh keluarga pun sudah 

saatnya disesuaikan dengan dinamika perubahan masyarakat. Cara otoriter 

misalnya, sudah saatnya dikurangi dan diusahakan untuk lebih demokratis. 

Bagaimana orang tua mendidik anak dalam kesehariannya akan mempengaruhi 

perkembangan anaknya di kemudian hari.  

Keluarga sebagai lembaga pendidikan non formal mempunyai peran penting 

dalam menanamkan nilai-nilai moral, sosial-emosional pada anak sebelum masuk 

level pendidikan formal. Eksistensi orang tua sebagai penanggung jawab utama 

dalam menanamkan nilai-nilai paling dasar sebelum anak masuk dalam komunitas 

berikutnya. Dalam upaya pencapaian pendidikan moral, sosial-emosional dalam 

keluarga, perlu dievaluasi dan dikaji untuk menemukan suatu  formulasi yang tepat 

oleh para praktisi pendidikan dari semua elemen. Sudah saatnya keluarga menjadi 

focus oriented dalam  memberikan pendidikan anak, sementara pendidikan formal 

bersifat pengembangan.  

Menurut Pestalozzi (dalam Badru zaman dkk. 2002) memandang bahwa 

keluarga merupakan cikal bakal pendidikan yang pertama sehingga baginya seorang 

ibu memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memberikan dasar-dasar 

pendidikan yang pertama bagi anak-anaknya. Dari pandangan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa lingkungan terutama lingkungan keluarga memiliki andil yang 

cukup besar dalam membentuk kepribadian seorang anak pada awal kehidupannya. 

Kasih sayang yang diapatkan anak dalam lingkungan keluarga akan membantu 
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mengembangkan potensinya. Dalam pandangan Pestolozzi kecintaan yang 

diberikan ibu kepada anaknya akan memberikan pengaruh terhadap keluarga, serta 

menimbulkan rasa terima kasih dalam diri anak. 

  

b. Kutub Sekolah 

Kondisi sekolah yang tidak baik  dapat mengganggu belajar mengajar siswa, 

yang pada gilirannya dapat memberikan peluang pada  siswa untuk berperilaku 

menyimpang, seperti perkelahian, penganiayaan, dan perilaku-perilaku kekerasan 

lainya. Kondisi sekolah yang tidak baik tersebut antara lain ; 

1) Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadahi 

2) Kuantitas dan kualitas tenaga guru yang tidak memadahi 

3) Kesejahteraan guru yang tidak memadahi 

4) Kurikulum sekolah yang tidak tepat 

5) Kebijakan-kebijakan sekolah yang tidak mendidik  

6) Lokasi sekolah yang tidak strategis 

 

c. Kutub Masyarakat 

Faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat 

merupakan faktor yang kondusif bagi siswa untuk berperilaku menyimpang. 

Lingkungan masyarakat yang dimaksud meliputi lingkungan yang antara lain ; 

1) Tempat-tempat hiburan 

2) Daerah peredaran alkohol / narkoba 

3) Pengangguran 

4) Wanita Tuna Susila (WTS) 

5) Perumahan kumuh dan padat 

6) Pornoaksi dan pornografi 

7) Daerah rawan tindak kekerasan, pencurian, perampokan, pembunuhan, 

pemrkosaan, perkelahian. 

Melihat ke tiga pilar pendidikan di atas, semuanya berkontribusi atau sangat 

mempengaruhi perkembangan watak atau pola tingkah laku seseorang, meskipun 

kontribusi tiap pilar mempunyai sumbangan yang berbeda-beda. Secara tidak 

langsung mengisyaratkan bahwa peran konselor dalam memfasilitasi perkembangan 

anak tidak bisa membeda-bedakan dari semua aspek,  mengingat setiap individu 



8 
 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan berasal dari lingkungan yang berbeda-

beda.. 

 

Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan 

Keberhasilan suatu pembangunan bangsa sangat ditentukan oleh faktor 

manusia atau sumber daya manusianya. Untuk mencapai kualitas sumber daya 

manusia yang mampu mengawal proses pembangunan atau perubahan sosial, 

maka diperlukan pembinaan dan pengembangan melalui proses pendidikan. 

Pendidikan dalam aspek-aspek tertentu memungkinkan terjadinya proses sosialisasi 

yang berfungsi untuk memelihara keutuhan dan kelanjutan hidup bermasyarakat. 

Dengan kata lain pendidikan berusaha menyiapkan generasi muda untuk mengisi 

peranan-peranan tertentu dalam masyarakat dan mewariskan pengetahuan dan 

keterampilan tertentu.  

Dalam undang-undang No 20 Tahun 2003, pendidikan diartikan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

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

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Landasan 

yuridis di atas memberikan isyarat bahwa lembaga pendidikan khususnya 

pendidikan formal yang dikelola secara terpadu oleh guru, konselor, tenaga 

administrasi, kepala sekolah, serta bantuan dari berbagai pihak terutama orang tua 

siswa untuk mampu mengembangkan potensi serta memberikan layanan dan 

bantuan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. 

Di sekolah, bimbingan dan konseling harus turut membantu siswa dalam 

proses terwujudnya tujuan pendidikan. Oleh karena itu bimbingan memperhatikan 

dan mendukung agar tujuan pendidikan terealisasi semaksimal mungkin pada diri 

setiap anak didik. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dan memberi 

pertolongan kepada mereka dalam mengikuti proses pendidikan. Dengan demikian 

bimbingan dan konseling merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mempunyai 

peranan penting. Melalui layanan bimbingan dan konseling para peserta didik 

dibantu mengenal diri dan lingkungannya, serta perencanaan masa depan.  

Bimbingan diperlukan individu untuk menciptakan situasi yang dapat 

menstimulirnya memahami diri dan lingkungan sehingga ia mampu membuat 
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pilihannya secara bijak dan tepat dimasa mendatang. Dengan demikian, maka 

bimbingan dan konseling seharusnya diterapkan dan dilaksanakan secara proaktif 

oleh guru pembimbing atau konselor sesuai dengan kerangka kerja yang telah 

ditetapkan, dalam hal ini melaksanakan bimbingan pribadi, bimbingan sosial, 

bimbingan belajar dan bimbingan jabatan atau karir. Yang tentu saja sesuai dengan 

kondisi atau keadaan siswa yang membutuhkan. 

Dalam proses pendidikan di sekolah, siswa kadang mengalami berbagai 

masalah yang dapat menghambat prestasi belajarnya. Masalah yang muncul dalam 

proses belajar siswa dapat menimbulkan berbagai gangguan yang dimanifestasikan 

dalam berbagai macam tingkah laku yang berkaitan dengan aspek masalah priadi, 

social, belajar maupun karir. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi siswa di atas perlu adanya bantuan layanan khusus dari pihak sekolah, 

dalam hal ini berupa layanan bantuan bimbingan dan konseling oleh konselor. 

Kegiatan layanan bimbingan dan konseling oleh konselor merupakan suatu 

kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan profesinya. Dalam kegiatannya 

tersebut tentunya melakukan aktivitas dalam memfasilitasi perkembangan konseli. 

Menurut Tolbert (dalam Sri Hastuti, 2008) “Counseling is a personal, face to face 

relationship between two people, in which the counselor, by means of the 

relationship and his special competencies, provides a learning situation in which the 

counselee, a normal sort person, is helped to know himself and his present and 

possible future situations. Konseling adalah relasi personal antara konselor dan 

konseli. Konselor dengan keahliannya yang khusus menciptakan suasana belajar 

dimana konseli sebagai individu yang normal dibantu untuk memahami dirinya dan 

situasi hidup saat ini dan di masa datang. 

Sedangkan menurut Shertzer & Stone, (1980) “Counseling is an interaction 

process that facilities meaningful understanding of self and environment, and results 

in the establishment and/or clarification of goals and values for future behavior “  

Konseling sebagai proses interaksi yang memfasilitasi pemahaman diri dan 

lingkungan sehingga memantapkan tujuan-tujuan hidup dan perilaku di masa depan 

menjadi individu yang memiliki perilaku yang positif. 
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Peran Konselor Dalam Pendidikan Karakter 

Di dalam Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan Dan Konseling  Dalam 

Jalur Pendidikan Formal termuat dalam lampiran 3 Standar Kompetensi Konselor  

(Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 261) dijelaskan bahwa pelayanan ahli 

bimbingan dan konseling yang diampu oleh konselor sekolah berada dalam konteks 

tugas “kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan siswa (individu) dalam 

menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan 

termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta 

mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, 

serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui 

pendidikan”.   

Sedangkan ekspektasi kinerja konselor yang mengampu pelayanan 

bimbingan dan konseling selalu digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu 

menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta 

mengedepankan kemaslahatan pengguna pelayanannya, dilakukan dengan selalu 

mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanannya itu 

terhadap pengguna pelayanan, sehingga pengampu pelayanan profesional itu juga 

dinamakan “the reflective practitioner”. 

Terkait dengan kegiatan pendidikan karakter di sekolah konselor sekolah 

wajib memfasilitasi pengembangan dan penumbuhan karakter serta tanpa 

mengabaikan  penguasaan hard skills lebih lanjut yang diperlukan dalam perjalanan 

hidup serta dalam mempersiapkan karier ((Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 

186). Oleh karena itu konselor sekolah hendaknya merancangkan dalam program 

kegiatannya untuk secara aktif  berpartisipasi dalam pengembangan dan 

penumbuhan karakter pada siswa. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara mandiri 

yang terancang dalam program bimbingan dan konseling, dan juga bersama-sama 

dengan pendidik lain (guru bidang studi misalnya) yang terancang dalam program 

sekolah yang dilakukan secara sinergis dari beberapa pihak.   

 Dalam salah satu penjelasannya pada PP nomer 27 tahun 208 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor di jelaskan bahwa konselor 

mempunyai tugas dalam salah satu kompetensinya dalam mengaplikasikan kaidah-

kaidah kepribadian, individualitas dan perbedaan konseli terhadap sasaran pelayanan 

bimbingan dan konseling dalam upaya pendidikan  
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Berkaitan dengan bentuk kegiatan tersebut maka layanan yang diberikan 

oleh konselor sekolah dapat bersifat preventif, kuratif, dan preseveratif  atau 

developmental dalam rangka menunaikan fungsi pendidikan dalam 

mengembangkan karakter siswa. Layanan yang bersifat preventif  berarti kegiatan 

yang dilakukan oleh konselor  sekolah bermaksud untuk mencegah agar  perilaku 

siswa tidak berlawanan dengan karakter yang diharapkan. Layanan yang bersifat 

kuratif bermakna bahwa layanan konselor ditujukan untuk mengobati/memperbaiki 

perilaku siswa yang sudah terlanjur melanggar karakter yang diharapkan. 

Sedangkan kegiatan preseveratif/developmental berarti layanan yang diberikan oleh 

konselor sekolah bermaksud untuk memelihara dan sekaligus mengembangkan 

perilaku siswa yang sudah sesuai agar tetap terjaga dengan baik, tidak melanggar 

norma, dan juga mengembangkan agar semakin lebih baik lagi perkembangan 

karakternya.  

 

Mengajarkan Atau Menanamkan Karakter 

 Membentuk karakter  anak-anak didik, baik dirumah, di sekolah maupun di 

masyarakat, bukanlah dengan mengajarkan mereka dengan ayat, dalil, teori atau 

apapun namanya. Menurut Barlow (Suyanto, 2002) sebagian besar dari yang 

dipelajari manusia terjadi melalui peniruan (imitation) dan penyajian contoh perilaku 

(role playing). Selanjutnya, menurut teori belajar sosial terhadap proses 

perkembangan sosial dan moral anak ditekankan pada perlunya conditioning 

(pembiasaan merespon) dan imitation (peniruan). Pembiasaan merespon tersebut 

melalui pemberian penghargaan dan hukuman. 

 Menurut teori belajar sosial Bandura menunjukkan pentingnya proses 

mengamati dan meniru perilaku, sikap dan reaksi emosi yang lain. Teori Bandura 

menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang 

berkesinambungan antara kognitif, perilaku dan pengaruh lingkungan. (Sugihartono 

dkk.2007). Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa karakter tidak bisa 

diajarkan, tetapi karakterl harus ditanamkan melalui proses imitasi atau keteladanan. 

 Teori belajar sosial Bandura juga menambahkan, bahwa faktor model atau 

keteladanan mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut : 
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1. Tingkat tertinggi belajar dari pengamatan diperoleh dengan cara 

mengorganisasikan sejak awal dan mengulangi perilaku secara simbolik, 

kemudian melakukannya. 

2. Individu lebih menyukai perilaku yang ditiru jika sesuai dengan nilai yang 

dimilikinya 

3. Individu akan menyukai perilaku yang ditiru jika model atau panutan tersebut 

disukai dan dihargai dan perilakunya  mempunyai nilai yang bermanfaat.   

Pendidikan karakter yang ideal adalah melibatkan kerjasama lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat dimana dia hidup dan 

tinggal. Secara teoritis wacana ini memang sudah ada sejak lama, namun jika jika 

kita lihat hasilnya pada saat ini tentunya masih menjadi pertanyaan besar dan perlu 

ada evaluasi. Output pendidikan karakter justru memprihatinkan, dan keterpurukan 

moral semakin besar. Ketiga lingkungan tersebut tentunya harus dievaluasi, apa 

saja yang telah dilakukan, dan bagaimana pendidikan karakter dilberikan pada anak. 

Tanpa mengabaikan pihak manapun, dalam artikel ini mencoba untuk 

memberikan suatu alternatif penyelesaian masalah untuk meninjau kembali 

pendidikan karakter yang telah dilakukan konselor sekolah dengan alasan sebagai 

berikut; di lingkungan sekolah secara legal formal telah ada unit bimbingan dan 

konseling yang tugasnya memfasilitasi perkembangan siswa, namun demikian 

perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi dari waktu-ke waktu semakin banyak 

perilaku-perilaku yang menyimpang dari norma.  

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu keberadan konselor 

sekolah untuk mengoptimalkan peranannya dalam memberikan layanan untuk 

memfasilitasi perkembangan anak di semua aspek perkembangannya tanpa ada 

diskriminasi dengan melibatkan semua elemen yang ada baik elemen yang ada di 

sekolah, dalam keluarga, maupun elemen dalam masyarakat. 

 

Penutup 

 Dalam perkembangan kehidupan manusia dari waktu-kewaktu mengalami 

perubahan yang disebabkan oleh kemajuan di semua aspek kehidupan. Namun 

demikian di sisi terdapat kemajuan, terdapat juga kemunduran pada kualitas perilaku 

manusia, yang sering disebut juga dengan karakter seseorang. Permasalahan 
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karakter merupakan masalah yang kompleks yang bias melibatkan semua unsure di 

masyarakat. 

 Di lingkungan sekolah keberadaan konselor memiliki peran yang dominan 

dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling dalam kaitannya membentuk 

perilaku. Sampai saat ini konselor memang sudah bekerja sebagaimana mestinya, 

namun demikian peningkatan kualitan layannan menjadi penting untuk diperhatikan. 

Hal ini dipandang perlu karena permasalahan kehidupan siswa dari waktu-kewaktu 

semakin komplek, dan dipandang perlu dilakukan pendampingan agar perilakunya 

tetap positif untuk meraih kehidupan yang lebih baik. 

 Konselor dipandang perlu untuk menjalin kerjasama secara kolaboratif 

dengan lingkungan keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama memantau dan 

memfasilitasi perkembangan siswa serta menjadi model atau teladan yang baik bagi 

perkembangan perilaku anak.   
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