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ABSTRAK
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER
BERBASIS LAYANAN BIMBINGAN KLASIKAL KOLABORATIF
DENGAN PENDEKATAN EXPERIENTIAL LEARNING UNTUK
MENINGKATKAN KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB SISWA SMP
(Studi Pra Eksperimen pada Siswa/i Kelas VII SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta
Tahun Ajaran 2014/2015)
Kristina Betty Artati
Universitas Sanata Dharma
2016
Tujuan penelitian ini (1) mengetahui gambaran tingkat karakter
bertanggung jawab siswa kelas VII A SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta sebelum
dan sesudah mendapatkan pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan
klasikal kolaboratif dengan pendekatan experiential learning Tahun Ajaran 20142015, (2) mengetahui efektivitas pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan
klasikal kolaboratif dengan pendekatan experiential learning untuk meningkatkan
karakter bertanggung jawab siswa kelas VII A di SMP Kanisius Kalasan
Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan pra
eksperimen One-Group Prates-Posttest Design. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner Karakter Bertanggung Jawab
yang disusun oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas
VII A SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta yang berjumlah 30 siswa. Koefisien
reliabilitas penelitian ini dianalisa menggunakan teknik analisis Alpha Cornbach
hasilnya senilai 0,595 dan termasuk dalam kategori cukup. Teknik analisis data
yang digunakan adalah kategorisasi distribusi normal dan uji t.
Temuan penelitian menunjukkan: gambaran tingkat karakter bertanggung
jawab siswa kelas VII A SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta sebelum dan sesudah
mendapatkan pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif
dengan pendekatan experiential learning Tahun Ajaran 2014-2015 secara umum
baik. Namun demikian masih ditemukan beberapa siswa memiliki karakter
bertanggung jawab pada kategori sedang. Terdapat peningkatan karakter
bertanggung jawab siswa secara signifikan senilai Sig. (2-tailed) (0.001) < (0.05).
Dengan demikian, implementasi layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan
pendekatan experiential learning efektif dalam meningkatkan karakter
bertanggung jawab siswa.
Kata kunci: bimbingan klasikal kolaboratif, experiential learning, karakter
bertanggung jawab.
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ABSTRACT
EFFECTIVENESS OF CHARACTER EDUCATION BASED
COLLABORATIVE CLASSICAL GUIDANCE SERVICE
IMPLEMENTATION
WITH EXPERIENTIAL LEARNING APPROACH TO IMPROVE THE
RESPONSIBLE CHARACTER
(Pre Experiment study among seventh graders in Kanisius Junior High School
Kalasan Yogyakarta batch 2014-2015)
Kristina Betty Artati
Sanata Dharma University
2016

The objectives of this research are: (1) to describe the level of
responsibility among the seventh grade students class A of Kanisius JHS Kalasan
Yogyakarta before and after receiving collaborative class guidance service-based
character education using experiential learning approach in the academic year of
2014/2015; (2) to find out the effectiveness of the collaborative class guidance
service-based character education using experiential learning approach to develop
a sense of responsibility among the seventh grade students class A of Kanisius
JHS Kalasan Yogyakarta, academic year of 2014/2015.
This is a quantitative research using preliminary One-Group PretestPosttest Design. To collect data, a questionnaire on Responsible Character
developed by the researcher was employed. The subjects of the research were
thirty (30) seventh grade students class A of Kanisius JHS Kalasan Yogyakarta.
The reliability coefficient, analyzed using Alpha Cronbach analysis technique,
was 0.595 and categorized as sufficient. The data analysis technique used was
normal distribution and t-test.
The research shows that: (1) the sense of responsibility among the seventh
grade students of Kanisius JHS Kalasan Yogyakarta before and after receiving
collaborative class guidance service using experiential learning approach was
categorized as good. However, some studens’ sense of responsibility was still
categorized as average which means they still need guidance to develop their
sense of responsibility; (2) there was a significant improvement in students’ sense
of responsibility by sig. (2-tailed) (0.001)<(0.05). Thus, the implementation of
collaborative class guidance service using experiential learning approach was
effective in developing students’ sense of responsibility.

Key words: collaborative classical guidance, experiential learning, responsible
character.
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BAB I
PENDAHULUAN

Pada bab ini dipaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan definisi operasional variabel.
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan
moral, karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan benarsalah, tetapi bagaimana menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal
yang baik dalam kehidupan, sehingga peserta didik memiliki kesadaran,
dan pemahaman yang tinggi, serta kepedulian dan komitmen untuk
menerapkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain
bahwa karakter merupakan sikap alami seseorang dalam merespon situasi
secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku
baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai
mulia lainya (Hermino, 2014: 159).
Saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional
tengah menggerakkan kembali pembangunan karakter bangsa. Undangundang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal
3,

telah

mengamanatkan

bahwa

pendidikan

nasional

berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
(Suyanto, 2010). Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan
1
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potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab (UU No. 20, 2003). Berdasarkan fungsi dan tujuan
pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, termasuk
Sekolah Menengah Pertama (SMP) harus diselenggarakan secara
sistematis guna mencapai tujuan tersebut.
Berkaitan dengan tujuan dan fungsi pendidikan nasional tersebut,
Kementerian

Pendidikan

Nasional

secara

khusus

mengharapkan

pengembangan pendidikan karakter dapat diimplementasikan di seluruh
sekolah di Indonesia, termasuk dijenjang SMP. Pada jenjang pendidikan
SMP, pengembangan pendidikan karakter ditangani oleh Direktorat
Pembinaan SMP.
diharapkan

Melalui pendidikan karakter,

siswa-siswa SMP

mampu meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya,

mengkaji dan menginternalisasi, serta mempersonalisasi nilai-nilai
karakter dengan penuh tanggung jawab dan berakhlak mulia sehingga
terwujud dalam perilaku sehari-hari. Permasalahannya adalah, pendidikan
karakter di sekolah khususnya di SMP di seluruh tanah air selama ini baru
menyentuh pada tingkat pengenalan norma atau nilai-nilai, dan belum
pada tingkat internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari
(Suyanto, 2011).
Melihat kenyataan yang terjadi, banyak permasalahan yang dialami
remaja dalam praktik pendidikan di SMP, tampak perlu adanya
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pendampingan dan perhatian serius. Hal ini nampak dalam fenomena
kenakalan remaja yang perlu dikendalikan. Kusmiyati (dalam Liputan 6
10 September 2013 pkl. 20:15 WIB) mengatakan, tawuran pelajar antar
sekolah menjadi potret buram dalam dunia pendidikan Indonesia karena
pada tahun 2010 saja telah terjadi 128 kasus tawuran antar pelajar. Angka
itu melonjak tajam lebih dari 100% pada tahun 2011 yakni 330 kasus
tawuran yang menewaskan 82 pelajar. Pada bulan Januari-Juni 2012, telah
terjadi 139 tawuran yang menewaskan 12 pelajar. Fenomena kasus seks di
luar nikah di Indonesia menurut Direktur Bina Kesehatan Republik
Indonesia, mengalami peningkatan 14,6% pada pria dan 4,5% pada
perempuan. Fenomena kenakalan remaja tersebut menandai kurangnya
nilai karakter dan moral dalam diri remaja, sehingga yang dilakukan
remaja adalah perilaku menyimpang.
Syarief Adelina (dalam Kusmiyati liputan 6 10 September 2013
pkl. 20:15 WIB)) mengatakan bahwa remaja yang melakukan perilaku
menyimpang dalam hal ini kenakalan remaja disebabkan dari diri atau
lingkungan dan juga dari keluarga yang terlalu sibuk, kurang komunikasi
atau perceraian,. Hal ini sesuai dengan fenomena peserta didik di SMP
Kanisius Kalasan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam kegiatan
pendampingan rohani (Retret) dan diperkuat dengan hasil wawancara
dengan kepala sekolah, guru BK, dan guru wali kelas, yang dilaksanakan
pada tanggal 26-28 Februari 2015 di Omah Jawi jalan Boyong Kaliurang,
terungkap bahwa peseta didik kurang memiliki sikap bertanggung jawab
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sebagai peserta didik, dimana masih ditemukan beberapa siswa maupun
siswi yang perilakunya kurang mencerminkan sikap tanggung jawab
sebagai seorang peserta didik. Diantaranya adalah 10% siswa yang sama
selalu terlambat masuk ke sekolah dan mengikuti kegiatan pembelajaran,
10% siswa mencontek saat Ujian Tengah Semester, 30% siswa tidak
mengerjakan tugas di rumah dan baru mengerjakan di sekolah dengan cara
mencontek hasil pekerjaan teman, 50% siswa meyepelekan pelajaran, 50%
siswa kurang mampu mengatur jadwal belajar, dan 50% siswa
mengandalkan remidi untuk mendapatkan nilai baik, sehingga kurang
maksimal di dalam mengusahakan belajarnya agar tidak remidi.
Kebanyakan siswa tersebut berasal dari keluarga yang memiliki latar
belakang kurang harmonis (perceraian, orang tua sibuk bekerja, orang tua
kurang perhatian, dan keluarga berpenghasilan rendah)
Melihat dan menyadari hal itu, maka nilai karakter bertanggung
jawab dalam diri seseorang perlu ditanamkan. Tanggung jawab adalah
suatu tugas atau kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas
dengan penuh kepuasan (yang diberikan oleh seseorang, atau atas janji
atau komitmen sendiri) yang harus dipenuhi seseorang, dan yang memiliki
konsekuensi

hukuman

terhadap

kegagalan.

Seseorang

dikatakan

bertangung jawab apabila ia melakukan sesuatu yang seharusnya
dilakukan, selalu menunjukan ketekunan, rajin, dan terus berusaha, selalu
melakukan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain, selalu disiplin dan
mengontrol diri dalam keadaan apa pun, selalu mengkaji, menelaah, dan
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berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dan memerhitungkan
semua konsekuensi dari perbuatan.
Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya sikap tanggung
jawab peserta didik, salah satunya adalah faktor eksternal (dari luar
individu) yang meliputi faktor manusia lain yaitu keluarga, teman dan
guru pembimbing.

Untuk membantu peserta didik memiliki karakter

bertangung jawab, perlu dilakukan strategi dalam pembelajaran yang dapat
efektif menanamkan karakter bertanggung jawab pada peserta didik.
Dalam hal ini konselor atau guru Bimbingan dan Konseling memiliki
peran yang perlu diakui dan didukung untuk mengupayakan pelayananpelayanan yang dapat membantu peserta didik memiliki karakter
bertanggung jawab.
Pelayanan Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral
dari sistem pendidikan nasional, maka orientasi, tujuan dan pelaksanaan
BK juga merupakan bagian dari orientasi, tujuan, dan pelaksanaan
pendidikan karakter. Program bimbingan dan konseling di sekolah
merupakan bagian inti pendidikan karakter yang dilaksanakan dengan
berbagai strategi pelayanan dalam upaya mengembangkan potensi peserta
didik untuk mencapai kemandirian, dengan memiliki karakter yang
dibutuhkan saat ini dan masa depan.
Salah satu strategi pelayanan yang menarik dalam upaya
mengembangkan potensi peserta didik dalam hal ini karakter bertanggung
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jawab peserta didik adalah Bimbingan Klasikal Kolaboratif dengan
Pendekatan Experiential Learning. Depdiknas (2008:25) mengemukakan
program bimbingan akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh
semua pihak, yang dalam hal ini khususnya para guru mata pelajaran atau
wali kelas. Dengan kata lain konselor/guru BK berkolaborasi dengan guru
dan wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa,
membantu memecahkan masalah siswa, dan mengidentifikasi aspek-aspek
bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran.
Bimbingan Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan Experiential
Learning, efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Experiential
Learning adalah sebuah pendekatan dalam penyelengaraan bimbingan
kelompok, dengan menggunakan dinamika kelompok yang efektif. Suatu
dinamika kelompok dikatakan efektif ketika dapat menghadirkan suasana
kejiwaan yang sehat diantara peserta kegiatan, meningkatkan spontanitas,
munculnya perasaan positif (seperti senang, rileks, gembira, menikmati,
dan bangga), meningkatkan minat atau gairah untuk lebih terlibat dalam
proses kegiatan, memungkinkan terjadinya katarsis, serta meningkatnya
pengetahuan dan keterampilan sosial. (Prayitno, dkk, 1998:90).
Berdasarkan hal di atas, maka peneliti bergabung dalam penelitian
Stranas (Strategi Nasional) untuk mengimplementasikan modul dengan
topik karakter bertanggung jawab sebagai peserta didik. dan mengangkat
judul “Efektivitas Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis
Layanan Bimbingan Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan
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Experiential Learning untuk Meningkatkan Karakter Bertanggung
Jawab pada Siswa Kelas VII di SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta
Tahun Ajaran 2014/2015”.
B. Identifikasi Masalah
Berangkat

dari

latar

belakang

masalah

di

atas,

dapat

diidentifikasikan berbagai masalah sebagai berikut:
1. Sebagian besar peserta didik SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta kurang
memiliki karakter bertanggung jawab sebagai siswa sehingga kurang
mampu mengatur jadwal belajarnya.
2. Beberapa peserta didik yang sama selalu terlambat masuk ke sekolah
dan mengikuti kegiatan pembelajaran.
3. Beberapa peserta didik yang tidak mengerjakan tugas di rumah yang
diberikan oleh guru dan baru mengerjakan di sekolah pada pagi hari
dengan mencontek pekerjaan teman.
4. Adanya beberapa peserta didik yang mencontek saat UTS
5. Beberapa peserta didik mengandalkan adanya program remidi
6. Beberapa peserta didik kurang menyiapkan diri selama proses
pembelajaran.
7. Kurangnya kemauan beberapa peserta didik untuk terus berusaha
dengan sungguh-sungguh ketika menghadapi kesulitan.
8. Perlunya peningkatan strategi dan kreativitas guru dalam memberikan
materi dengan metode-metode yang mampu membantu siswa memiliki
karakter bertanggung jawab.
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9. Pendidikan karakter baru menyetuh tingkat pengenalan norma atau
nilai-nilai dan belum pada tingkat internalisasi dan tindakan nyata
dalam kehidupan sehari-hari.
C. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada menjawab
masalah-masalah yang teridentifikasi di atas khususnya masalah mengenai
kurangnya sikap tanggung jawab siswa sebagai peserta didik. Maka
peneliti fokus pada “Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis
Layanan Bimbingan Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan
Experiential Learning untuk Meningkatkan Karakter Bertanggung
Jawab pada Siswa Kelas VII di SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta
Tahun Ajaran 2014/2015”.
D. Rumusan Masalah
Masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:
1. Bagaimana gambaran tingkat karakter bertanggung jawab siswa kelas
VII SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta sebelum dan sesudah
mendapatkan pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal
kolaboratif dengan pendekatan Experiential Learning?
2. Seberapa efektif implementasi pendidikan karakter berbasis layanan
bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan Experiential
Learning dapat meningkatkan karakter bertanggung jawab siswa kelas
VII di SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta?
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E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan
penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui gambaran tingkat karakter bertanggung jawab siswa kelas
VII SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta sebelum dan sesudah
mendapatkan pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal
kolaboratif dengan pendekatan experiential learning.
2. Mengetahui seberapa efektif implementasi pendidikan karakter
berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan
experiential learning dapat meningkatkan karakter bertanggung jawab
siswa kelas VII di SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta.
F. Manfaat Penelitian
Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap muncul beberapa
manfaat sebagai berikut:
Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoretis dan
praktis.
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu
pengetahuan khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling
terutama tentang efektivitas implementasi penanaman nilai karakter
bertanggung jawab berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif
dengan pendekatan experiential learning. Selain itu hasil penelitian ini
dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji
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tentang bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan experiential
learning, dengan subyek, media, jenis dinamika kelompok, maupun
tempat penelitian yang berbeda.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk
meningkatkan kerja sama professional antar sesama pendidik
karakter.
b. Bagi pendidik karakter (guru BK dan guru mata pelajaran), hasil
penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk melaksanakan
bimbingan klasikal kolaboratif secara lebih inovatif, komprehensif,
dan terpadu.
c. Bagi siswa, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang
karakter

bertanggung

jawab

pada

diri

siswa

dan

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai peserta
didik.
d. Bagi Peneliti,

penelitian ini memberikan pengalaman dan

keterampilan baru untuk lebih kreatif dalam memberikan sebuah
bimbingan klasikal kolaboratif. Hasil penelitian ini juga menambah
wawasan baru mengenai implementasi model bimbingan klasikal
kolaboratif dengan pendekatan experiential learning.
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G. Definisi Operasional Variabel
Adapun Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:
1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Pendidikan karakter adalah upaya penanaman, penghayatan, dan
pengamalan nilai-nilai luhur seseorang yang diwujudkan dalam
interaksi dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungannya untuk
menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir,
raga, serta rasa dan karsa.
3. Karakter bertanggung jawab adalah sikap kesadaran dan perilaku
seseorang (peserta didik) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, sekolah, masyarakat,
lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha
Esa, dengan kesiapsediaan menanggung konsekuensi-konsekuensi dari
keputusan dan tindakannya.
4. Bimbingan klasikal kolaboratif adalah kerjasama antara Konselor atau
guru BK berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka
memperoleh informasi tentang siswa (seperti prestasi belajar,
kehadiran, dan pribadinya), membantu memecahkan masalah siswa,
dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh
guru mata pelajaran.
5. Experiential learning adalah model pembelajaran yang memperhatikan
atau menitikberatkan pada pengalaman yang akan dialami peserta didik.
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Peserta didik terlibat langsung dalam proses belajar dan peserta didik
mengkonstruksi sendiri pengalaman-pengalaman yang didapat sehingga
menjadi suatu pengetahuan. Pengalaman yang dialami secara langsung
oleh peserta didik dalam proses belajar akan mengalami perubahan,
guna meningkatkan efektifitas hasil belajar.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Pada bab ini dipaparkan hakekat karakter, hakekat pendidikan karakter,
hakekat layanan bimbingan klasikal kolaboratif, hakekat pendekatan experiential
learning, hakekat layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan
experiential learning, hakekat karakter bertanggung jawab, dan hakekat remaja
sebagai peserta didik. Masing-masing pokok pikiran tersebut dijelaskan sebagai
berikut.
A. Hakikat Pendidikan Karakter
1. Pengertian Karakter
Menurut Lickona (dalam Wibowo, 2012:32), karakter merupakan
sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Sifat alami
itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik,
jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia
lainnya.
Menurut Suyanto (2010), karakter adalah cara berpikir dan
berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja
sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Individu yang

berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat

keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan
yang ia buat. Menurut Kemendiknas (dalam Wibowo 2012: 37), karakter
adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk
dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan
13
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digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan
bertindak.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa karakter
merupakan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang
terbentuk dari hasil internalisasi dari berbagai kebajikan yang diyakini dan
digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan
bertindak, yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan
bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa
dan negara.
2. Pengertian Pendidikan Karakter
Menurut Kemendiknas (dalam Wibowo 2012: 37), pendidikan
karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter
bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan
karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam
kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang
religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Menurut Elkin dan Sweet
(dalam Fathurrohman, Suryana, & Fenny, 2013: 15), pendidikan karakter
dimaknai sebagai, “The deliberate effort to help people understand, care
about, and act upon core ethical values”. Pendidikan karakter adalah
usaha yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami,
peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika inti.
Lickona (dalam Samani, Muchlas & Hariyanto, 2013:44)
mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh
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untuk membantu

seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan

landasan inti nilai-nilai etis. Secara sederhana, Lickona mendefinisikan
pendidikan karakter sebagai upaya yang dirancang secara sengaja untuk
memperbaiki karakter para siswa.
Pendidikan karakter adalah gerakan nasional dalam menciptakan
sekolah untuk mengembangkan peserta didik dalam memiliki etika,
tanggung jawab, dan kepedulian dengan menerapkan dan mengajarkan
karakter-karakter yang baik melalui penekanan pada nilai-nilai universal.
Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja, proaktif yang dilakukan
oleh sekolah dan pemerintah (daerah dan pusat) untuk menanamkan nilainilai inti, etis seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan
penghargaan terhadap diri dan orang lain. (Character Education
Partnership).
Pendidikan karakter adalah pengajaran bagi peserta didik tentang
nilai-nilai dasar kemanusiaan termasuk kejujuran, kebaikan, kemurahan
hati, keberanian, kebebasan, kesetaraan, dan penghargaan kepada orang
lain. Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak menjadi bertanggung
jawab secara moral dan warga negara yang disiplin (Association for
Supervision and Curriculum Development). Pendidikan karakter adalah
pendekatan apa saja yang disengaja oleh personel sekolah, yang sering
berhubungan dengan orang tua dan anggota masyarakat, membantu
peserta didik dan remaja menjadi peduli, penuh prinsip, dan bertanggung
jawab (National Commission on Character Education).
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Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat
disimpulkan bahwa pendidikan karakter

merupakan upaya terencana

untuk menanamkan, mengembangkan, serta menjadikan seseorang
(peserta didik) mengenal, memiliki, peduli, penuh prinsip, bertanggung
jawab dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter dalam diri, sehingga
dapat berperilaku sebagai manusia seutuhnya dalam praktik hidup seharihari.
3. Tujuan Pendidikan Karakter
Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2010), pendidikan
karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan
hasil

pendidikan

di

sekolah

yang mengarah

pada

pencapaian

pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh,
terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui
pendidikan karakter diharapkan peserta didik SMP mampu secara
mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji
dan menginternalisasi, serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan
akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.
Pendidikan karakter pada tingkatan institusi mengarah pada
pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku,
tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh
semua warga sekolah, serta masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah
merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut
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dimata masyarakat luas. Secara khusus tujuan pendidikan karakter adalah
untuk:
a. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan
sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi karakter bangsa yang
religius.
b. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai
manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter dan
karakter bangsa.
c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik
sebagai generasi penerus bangsa.
d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang
mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan.
e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan
belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan serta rasa
kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).
4. Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter
Kementerian Pendidikan Nasional (2010) menyatakan bahwa
pendidikan karakter harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter;
b. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup
pemikiran, perasaan, dan perilaku;
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c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk
membangun karakter;
d. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian;
e. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku
yang baik;
f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang
yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka,
dan membantu mereka untuk sukses;
g. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik;
h. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang
berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai
dasar yang sama;
i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam
membangun inisiatif pendidikan karakter;
j. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam
usaha membangun karakter;
k. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru
karakter, dan manifestasi karakter posisitf dalam kehidupan peserta
didik.
5. Nilai-nilai Pendidikan Karakter di SMP
Merujuk pada nilai-nilai agama, nilai-nilai yang terkandung dalam
UUD 1945, dan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam
adat istiadat masyarakat Indonesia yang bhineka tunggal ika, telah
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teridentifikasi 88 butir nilai karakter yang dikelompokkan menjadi lima,
yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan (1) Tuhan
Yang Maha Esa, (2) diri sendiri, (3) sesama manusia, dan (4) lingkungan,
serta (5) kebangsaan. Namun demikian, penanaman ke-88 nilai tersebut
merupakan hal yang sangat sulit. Oleh karena itu, pada tingkat SMP
dipilih 20 nilai karakter utama yang disarikan dari butir-butir SKL SMP
(Permen Diknas nomor 23 tahun 2006) dan SK/KD (Permen Diknas
nomor 22 tahun 2006). Berikut adalah daftar 20 nilai utama yang
dimaksud dan deskripsi ringkasannya (Fathurrohman dkk. 2013:124-126):
a. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan (Religius)
Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu
berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan ajaran agamanya.
b. Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri
1) Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai
orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan,
dan pekerjaan, baik terhadap diri dan pihak lain
2) Bertanggung jawab
Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya

sebagaimana

yang

seharusnya

dia lakukan,

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan
budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.
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3) Bergaya hidup sehat
Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam
menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan
buruk yang dapat mengganggu kesehatan.
4) Disiplin
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada
berbagai ketentuan dan peraturan.
5) Kerja keras
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi

berbagai

hambatan

guna menyelesaikan

tugas

(belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya.
6) Percaya diri
Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan
tercapainya setiap keinginan dan harapannya.
7) Berjiwa wirausaha
Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat
mengenali
menyusun

produk

baru,

operasi

menentukan

untuk

cara produksi

pengadaan produk

baru,
baru,

memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
8) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif
Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika
untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari
apa yang telah dimiliki.
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9) Mandiri
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang
lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
10) Ingin tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui
lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya,
dilihat, dan didengar.
11) Cinta ilmu
Cara

berpikir,

bersikap

dan

berbuat

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan

yang

menunjukkan

yang tinggi terhadap

pengetahuan.
c. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama
1) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain
Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi
milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri
sendiri serta orang lain.
2) Patuh pada aturan-aturan sosial
Sikap

menurut

dan taat

terhadap

aturan-aturan berkenaan

dengan masyarakat dan kepentingan umum.
3) Menghargai karya dan prestasi orang lain
Sikap

dan

tindakan

yang

mendorong

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi

dirinya

untuk

masyarakat, dan

mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.
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4) Santun
Sifat yang halus dan baik

dari sudut pandang tata bahasa

maupun tata perilakunya ke semua orang.
5) Demokratis
Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan
kewajiban dirinya dan orang lain.
d. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan
pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upayaupaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan
selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat
yang membutuhkan.
e. Nilai kebangsaan
Cara

berpikir,

bertindak,

dan

wawasan

yang

menempatkan

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompoknya.
1) Nasionalis
Cara

berfikir,

bersikap

dan

berbuat

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan
bahasa,

yang

menunjukkan

yang tinggi terhadap

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik

bangsanya.
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2) Menghargai keberagaman
Sikap memberikan respek dan hormat terhadap berbagai macam
hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan
agama.
6. Proses Pembentukan Karakter
Menurut Wibowo (2011), perilaku seseorang yang berkarakter
pada hakekatnya merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis yang
mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, dan
psikomotorik) dan fungsi totalitas sosial kultural dalam konteks interaksi
(dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung
sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam kontek totalitas proses
psikologis dan sosial-kultural dapat dikelompokan dalam: (1) olah hati
(spiritual and emotional development), (2) olah pikir (intellectual
development), (3) olah raga dan kinestetik (physical and kinesthetic
development), dan (4) olah rasa dan karsa (affective and creativity
development).
Keempat proses psikososial (olah hati, olah pikir, olah raga, dan
olah rasa dan karsa) tersebut secara holistik dan koheren memiliki saling
keterkaitan dan saling melengkapi yang bermuara pada pembentukan
karakter yang menjadi perwujudan dari nilai-nilai luhur. Secara
diagramatik koherensi keempat proses psikososial tersebut dapat
digambarkan diagram Ven sebagai berikut:
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Gambar 2.1.Koherensi Karakter dalam kontek Totalitas Proses Psikososial

Masing-masing proses psikososial (olah hati, olah pikir, olah raga,
dan olah rasa dan karsa) secara konseptual dapat diperlakukan sebagai
suatu klaster atau gugusan nilai luhur yang di dalamnya terkandung
sejumlah nilai. Keempat proses psikologis tersebut, satu dengan yang
lainnya saling terkait dan saling memperkuat. Karena itu setiap karakter,
seperti juga sikap, selalu bersifat multipleks atau berdimensi jamak.
Pengelompokan nilai tersebut sangat berguna untuk kepentingan
perencanaan.

Dalam proses intervensi (pembelajaran, pemodelan, dan

penguatan) dan proses habituasi (pensuasanaan, pembiasaan, dan
penguatan) dan pada akhirnya menjadi karakter, keempat kluster nilai
luhur tersebut akan terintegrasi melalui proses internalisasi dan
personalisasi pada diri masing-masing individu.
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B. Hakikat Layanan Bimbingan Klasikal Kolaboratif
1. Pengertian Bimbingan Klasikal
Makhrifah & Nuryono, (2014:1) mengemukakan bimbingan
klasikal merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling yang
diberikan kepada peserta didik oleh guru bimbingan dan konseling (Guru
BK) atau konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang
dilaksanakan di dalam kelas.
Menurut Dirjen Pendidikan Dasar (2014:19) bimbingan klasikal
merupakan format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani
sejumlah peserta didik dalam rombongan belajar satu kelas.
Kebutuhan dan masalah yang bersifat umum, dihadapi oleh seluruh
atau sebagian besar peserta didik, dan tidak terlalu bersifat pribadi, dapat
dibantu dengan layanan bantuan secara klasikal atau kelompok besar.
Layanan klasikal atau kelompok besar biasanya bersifat informatif,
sehingga dapat

segera diberikan oleh konselor

atau guru BK

(Sukmadinata, 2007:116 & 118).
Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengertian layanan bimbingan klasikal adalah kegiatan bimbingan yang
diberikan untuk membantu siswa yang memiliki kebutuhan serta masalah
yang bersifat umum, dihadapi oleh seluruh atau sebagian besar siswa
dalam satuan kelas.
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2. Tujuan Layanan Bimbingan Klasikal
Menurut Makhrifah & Nuryono, (2014:2) strategi layanan
bimbingan klasikal sebagai salah satu srategi dalam pelayanan bimbingan
dan konseling memiliki tujuan untuk meluncurkan aktivitas-aktivitas
pelayanan yang mengembangkan potensi siswa atau mencapai tugas-tugas
perkembangannya sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan.
3. Bidang Bimbingan Klasikal
Makhrifah & Nuryono, (2014:1-2) menyatakan berdasarkan model
ASCA (Asosiasinya konselor sekolah di Amerika), bimbingan klasikal
merupakan bentuk kegiatan yang termasuk ke dalam komponen layanan
dasar

(guidance

curriculum).

Komponen

layanan

dasar

bersifat

developmental, sistematik, terstruktur, dan disusun untuk meningkatkan
kompetensi belajar, pribadi, sosial dan karir. Layanan dasar (guidance
curriculum) merupakan layanan yang terstruktur untuk semua peserta
didik (guidance for all), tanpa mengenal perbedaan gender, ras, atau
agama mulai taman kanak-kanak sampai tingkat SLTA disajikan melalui
kegiatan kelas untuk memenuhi kebutuhan perkembangan dalam bidang
belajar, pribadi, sosial dan karir peserta didik.
4. Bimbingan Klasikal Kolaboratif
Depdiknas (2008:25) mengemukakan program bimbingan akan
berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak, yang dalam hal
ini khususnya para guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor atau guru
BK berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh
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informasi tentang siswa (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan
pribadinya), membantu memecahkan masalah siswa, dan mengidentifikasi
aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran.
Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa bimbingan
klasikal kolaboratif merupakan bimbingan klasikal yang direncanakan,
disusun dan dilaksanakan secara kerjasama antara konselor/guru BK dan
guru mata pelajaran untuk membantu peserta didik sesuai dengan
kebutuhannya demi perkembangan secara optimal baik dalam bidang
pribadi, sosial, belajar dan karier.
Adapun aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru
mata pelajaran adalah sebagai berikut:
a. Menciptakan sekolah dengan iklim sosioemosional kelas yang
kondusif bagi belajar siswa
b. Memahami karakteristik siswa yang unik dan beragam
c. Menandai siswa yang diduga bermasalah
d. Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui program
remedial teaching
e. Mereferal (mengalihtangankan) siswa yang memerlukan layanan
bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing
f. Memberikan informasi tentang kaitan mata pelajaran dengan bidang
kerja yang diminati siswa
g. Memahami perkembangan dunia industri atau perusahaan, sehingga
dapat memberikan informasi yang luas kepada siswa tentang dunia
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kerja (tuntutan keahlian kerja, suasana kerja, persyaratan kerja, dan
prospek kerja)
h. Menampilkan pribadi yang matang, baik dalam aspek emosional,
sosial, maupun moral-spiritual (hal ini penting, karena guru merupakan
“figur central” bagi siswa)
i.

Memberikan informasi tentang cara-cara mempelajari mata pelajaran
yang diberikannya secara efektif.

C. Hakikat Pendekatan Experiential Learning
1. Pengertian Pendekatan Experiential Learning
Experiential

Learning

adalah

sebuah

pendekatan

dalam

penyelengaraan bimbingan kelompok, dengan menggunakan dinamika
kelompok yang efektif. Suatu dinamika kelompok dikatakan efektif ketika
dapat menghadirkan suasana kejiwaan yang sehat diantara peserta
kegiatan, meningkatkan spontanitas, munculnya perasaan positif (seperti
senang, rileks, gembira, menikmati, dan bangga), meningkatkan minat
atau gairah untuk lebih terlibat dalam proses kegiatan, memungkinkan
terjadinya katarsis, serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
sosial. (Prayitno, dkk, 1998:90).
Kolb (1984) mengatakan: “experiential learning: experience as the
source of learning and development” dalam pernyataan tersebut,
terkandung makna bahwa pendekatan experiential learning adalah
pembelajaran yang memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik.
Peserta didik berperan secara aktif mengeksplorasi, dan membuat catatan
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tentang peristiwa yang terjadi. Experiential learning dipahami sebagai
tindakan untuk mencapai sesuatu berdasarkan pengalaman yang secara
terus menerus mengalami perubahan guna meningkatkan keefektivan hasil
belajar. Experiential learning adalah suatu model proses belajar mengajar
yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan
keterampilan

melalui

pengalamannya

secara

langsung

dengan

menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong pembelajar
mengembangkan

kapasitas

dan

kemampuannya

dalam

proses

pembelajaran.
Association for Experiential Education (AEE) mendefinisikan
”experiential education is a process through which a learner construct
knowledge, skill, and value from direct experiences.” Pendidikan berbasis
pengalaman

merupakan

sebuah

proses

dimana

para

pembelajar

membangun pengetahuan, keterampilan dan nilai dari pengalaman
langsung. Pendekatan Experiential Learning didasari beberapa keyakinan:
a. Para pembelajar belajar yang terbaik adalah ketika mereka dilibatkan
dalam pengalaman-pengalaman pembelajaran.
b. Ide dan prinsip yang dialami dan ditemukan oleh pembelajar akan
lebih efektif dalam perubahan perilaku.
c. Terdapat perbedaan gaya pembelajaran yang disukai dari masingmasing individu.
d. Komitmen para pembelajar dalam belajar akan lebih besar bila mereka
turut terlibat pada proses pembelajaran mereka sendiri.
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e. Pembelajaran terjadi melalui proses pengalaman yang kongkret
(concrete experience), observasi reflektif (reflective observation),
konseptualisasi

abstrak

(abstract

conceptualisation)

dan

eksperimentasi aktif (active experimentation).
f. Perilaku pembelajaran akan mempengaruhi keyakinan seseorang. (Ng,
1997)
Experiential learning adalah suatu proses siswa mengkonstruksi
atau menyusun pengetahuan keterampilan dan nilai dari pengalaman
langsung. Dengan kata lain experiential learning merupakan model
pembelajaran

yang

memperhatikan

atau

menitik

beratkan

pada

pengalaman yang akan dialami siswa. Siswa`terlibat langsung dalam
proses belajar dan siswa mengkonstruksi sendiri pengalaman-pengalaman
yang didapat sehingga menjadi suatu pengetahuan. Pengalaman yang
dialami secara langsung oleh siswa dalam proses belajar akan mengalami
perubahan, guna meningkatkan efektifitas hasil belajar.
2. Prinsip Pendekatan Experiential Learning
Experiential Learning adalah suatu proses siswa mengkonstruksi
atau menyusun pengetahuan keterampilan dan nilai dari pengalaman
langsung. Adapun prinsip dasar experiential Learning adalah sebagai
berikut:
a. Tahapan pengalaman nyata
b. Tahapan observasi refleksi
c. Tahapan konseptualisasi
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d. Tahap implementasi
3. Kelebihan dan kekurangan Pendekatan Experiential Learning
Metode Experiential Learning memiliki kelebihan yakni dapat
meningkatkan semangat dan gairah belajar, membantu terciptanya suasana
belajar yang kondusif, memunculkan kegembiraan dalam proses belajar,
mendorong dan mengembangkan proses berpikir kreatif, dan mendorong
siswa untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Selain beberapa
kelebihan yang telah disebutkan, terdapat pula kekurangan Dari metode
Experiential Learning yakni dibutuhkannya alokasi waktu yang relatif
lama dalam proses pembelajaran (Sinaga 2013).
Dari kelebihan dan kekurangan yang ada pada metode Experiential
Learning tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan Experiential
Learning dapat efektif apabila diberikan kepada peserta didik dengan
memperhatikan materi yang akan diberikan, persiapan, strategi yang
akan digunakan dan alokasi waktu yang disediakan. Dengan begitu
pembelajaran dengan pendekatan experiential learning
diberikan kepada peserta didik sehingga
pendekatan experiential learning

yakni;

dapat efektif

tercapailah tujuan dari
Mengubah struktur kognitif

siswa, Mengubah sikap siswa, Memperluas keterampilan-keterampilan
siswa yang telah ada.
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D. Hakekat

Bimbingan

Klasikal

Kolaboratif

dengan

Pendekatan

Experiential Learning
Makhrifah & Nuryono, (2014:1) mengemukakan bimbingan
klasikal merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling yang
diberikan kepada peserta didik oleh guru bimbingan dan konseling (Guru
BK) atau konselor kepada sejumlah peserta didik dalam satuan kelas yang
dilaksanakan

di

dalam

kelas.

Kemudian

Depdiknas

(2008:25)

mengemukakan Konselor atau guru BK berkolaborasi dengan guru dan
wali kelas dalam rangka memperoleh informasi tentang siswa (seperti
prestasi belajar, kehadiran, dan pribadinya), membantu memecahkan
masalah siswa, dan mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat
dilakukan oleh guru mata pelajaran. Suatu program bimbingan akan
berjalan secara efektif apabila didukung oleh semua pihak, yang dalam hal
ini khususnya para guru mata pelajaran atau wali kelas.
Menurut Kolb (dalam Sinaga, 2013), mengatakan Experiential
Learning merupakan tindakan untuk mencapai sesuatu berdasarkan
pengalaman yang secara terus menerus mengalami perubahan guna
meningkatkan keefektivan dari hasil belajar. Tujuan dari pendekatan ini
adalah untuk mempengaruhi siswa dalam tiga cara, yaitu (1) mengubah
struktur kognitif siswa, (2) mengubah sikap siswa, dan (3) memperluas
keterampilan-keterampilan siswa yang telah ada. Ketiga elemen tersebut
saling berhubungan dan mempengaruhi secara keseluruhan, tidak terpisah-
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pisah, karena apabila satu elemen tidak ada, maka kedua elemen lainnya
tidak akan efektif.
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bimbingan klasikal
kolaboratif dengan pendekatan experiential learning merupakan model
bimbingan yang dilakukan secara kerjasama antara konselor/guru BK
dengan mitra kolaboratif dalam hal ini guru mata pelajaran, untuk
membantu mengoptimalkan proses belajar siswa baik dari segi pribadi,
sosial, belajar maupun kariernya. Dimana menurut Barus (2015), Guru BK
telah dibekali kompetensi dalam mendesain dan melaksanakan program
pengembangan diri bidang-bidang pribadi, sosial, belajar, dan karier,
termasuk di dalamnya kemahiran dalam mendesain dan melaksanakan
pendidikan nilai-nilai atau pendidikan karakter melalui layanan bimbingan
klasikal yang dilakukan secara kolaboratif (antara konselor/guru BK
dengan guru mata pelajaran) dengan mengaplikasikan pendekatan
experiential learning.
Supratikya (2011) mengatakan, experiential learning menekankan
pada keinginan kuat dari dalam diri siswa untuk berhasil dalam belajar.
Keinginan untuk berhasil tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab
siswa terhadap perilaku belajarnya dan mereka akan merasa dapat
mengontrol perilaku tersebut. Adapun Prinsip-prinsip belajar yang berlaku
bagi peserta didik adalah sebagai berikut (Ortigas, 1990, dalam
Supratikya, 2011):
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a. Belajar adalah pengalaman yang terjadi dalam diri pembelajar.
b. Belajar adalah penemuan makna dan relevansi dari ide, konsep, atau
prinsip bagi kehidupan pribadi maupun masyarakat luas.
c. Belajar sebagai perubahan tingkah laku adalah hasil pengalaman.
d. Belajar berlangsung lewat proses bekerja sama dan berperan serta
dalam suatu aktivitas.
e. Belajar adalah proses yang bersifat evolusioner atau perubahan yang
berlangsung secara pelan-pelan dan berkesinambungan.
f. Belajar kadang-kadang merupakan proses yang menyakitkan.
g. Sumber belajar yang sangat kaya adalah diri pembelajar sendiri.
h. Proses belajar melibatkan baik pikiran maupun emosi atau perasaan.
i.

Proses belajar bersifat sangat pribadi dan unik.
Kualitas belajar experiential learning mencakup: keterlibatan siswa

secara personal, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri dan adanya efek
yang membekas pada siswa. David Kolb (1984) menyampaikan
pendekatan Experiential Learning adalah sebuah proses yang melingkar
dan terdiri dari empat fase sebagai berikut:
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a. Concrete Experience
Merupakan fase menggunakan pengalaman yang sudah dilalui peserta
atau pengalaman yang disediakan untuk pembelajaran yang lebih
lanjut.
b. Reflective Observation
Merupakan fase mendiskusikan pengalaman para peserta yang telah
dilalui atau saling berbagi reaksi dan observasi yang telah dilalui.
c. Abstract Conceptualization
Merupakan fase dimana proses menemukan tren yang umum dan
kebenaran dalam pengalaman yang telah dilalui peserta atau
membentuk reaksi pada pengalaman yang baru menjadi sebuah
kesimpulan atau konsep yang baru.
d. Active Experimentation
Merupakan fase modifikasi perilaku lama dan mempraktikkan pada
situasi keseharian para peserta.
Efektivitas proses pembelajaran experiential learning akan
terdukung apabila peserta didik memiliki kemampuan mengikuti proses
dari masing-masing fase tersebut. Keempat fase tersebut divisualisasikan
seperti pada gambar di bawah ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

Gambar 2.2. Fase Pendekatan Experiential Learning Kolb

Sejalan dengan pendapat David Kolb tersebut, Pfeiffer & Jones,
(1979, dalam Supratikya, 2011), juga mengatakan bahwa dalam belajar
experiential learning peserta didik memiliki pengalaman yang bertahap
yakni:
a. Mengalami
Peserta didik terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan tertentu, seperti
melakukan tugas tertentu atau mengamati objek atau rekaman kejadian
tertentu, entah secara sendiri-sendiri atau bersama satu atau lebih
peserta atau anggota kelompok lain.
b. Membagikan pengalaman
Peserta didik membagikan hasil pelaksanaan tugas atau hasil
pengamatannya terhadap objek atau kejadian tertentu pada tahap
sebelumnya termasuk reaksi pribadianya baik berupa tanggapan
pikiran maupun tanggapan perasaannya, kepada peserta lain baik
dalam kelompok-kelompok kecil maupun kepada seluruh peserta.
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c. Memroses pengalaman
Peserta

mengolah

mendiskusikan

atau

data

yang

baru

memikirkannya

dibagikan
bersama,

dengan

cara

memaknai

atau

menafsirkannya, membandingkan tanggapan peserta yang satu dengan
peserta yang lain, menemukan hubungan antar makna atau tanggapan
yang muncul, dan sebagainya.
d. Merumuskan kesimpulan
Peserta didik diajak dan dibantu untuk menyimpulkan prinsip-prinsip,
merumuskan hipotesis-hipotesis, dan merumuskan hikmat-manfaat
untuk didiskusikan atau dipikirkan bersama.
e. Menerapkan
Peserta didik sungguh-sungguh menangkap relevansi atau maknamanfaat dari pelatihan atau bimbingan yang baru dijalaninya, serta
memiliki tekad untuk menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan
sehari-hari.
Berdasarkan penjelasan di atas, bimbingan klasikal kolaboratif
dengan pendekatan experiential learning merupakan kegiatan bimbingan
yang diperuntukan peserta didik, dirancang dan dilaksanakan oleh
konselor/guru BK bekerja sama dengan guru mata pelajaran dengan tujuan
membantu perkembangan peserta didik secara optimal baik dari segi
pribadi, sosial, belajar dan kariernya. Secara jelas proses bimbingan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
38

klasikal kolaboratif dengan pendekatan experiential learning dalam
penelitian ini divisualisasikan dalam gambar sebagai berikut:
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Gambar 2.3. Proses Pendidikan Karakter Berbasis Layanan Bimbingan Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan Experiential Learning
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E. Hakekat Karakter Bertanggung Jawab
1. Pengertian Bertanggung Jawab
Miller (dalam Yaumi 2014) menulis tentang tanggung jawab
sebagai berikut:
“to be responsible means to be answerable or accountable.
A responsible person can be relied upon to make a strong
effort to perform his or her duties and to honor
commitments. If a person acts responsibly, others know that
this person is dependable.”
Pernyataan tersebut maksudnya bahwa tanggung jawab berarti
dapat dijawab atau dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang
bertanggung jawab dapat diandalkan untuk melakukan upaya yang kuat
untuk melakukan tugasnya dan untuk menghormati komitmen. Jika
seseorang bertindak secara bertanggung jawab, orang lain tahu bahwa
orang ini teguh dan dapat diandalkan.
Yaumi (2014:72) mendefinisikan tanggung jawab (responsibility)
adalah suatu tugas atau kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan
tugas dengan penuh kepuasan (yang diberikan oleh seseorang, atau atas
janji atau komitmen sendiri) yang harus dipenuhi seseorang, dan yang
memiliki konsekuensi hukuman terhadap kegagalan.
Secara sederhana, yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah
suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas (ditugaskan
oleh seseorang, atau diciptakan oleh janji sendiri atau keadaan) yang
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seseorang harus penuhi, dan yang memiliki konsekuensi hukuman
terhadap kegagalan. Rachman, dkk. (dalam Yaumi 2014) menulis
beberapa pemahaman umum tentang tanggung jawab, sebagai berikut; (a)
Tanggung jawab adalah mengerjakan tugas yang diberikan, (b) tanggung
jawab menjaga sesuatu, (c) tanggung jawab adalah menolong orang lain
ketika mereka membutuhkan pertolongan, (d) tanggung jawab adalah
keadilan, (e) tanggung jawab adalah membantu membuat dunia menjadi
lebih baik, (f) tanggung jawab juga dapat dimaknai dengan mengamalkan
perintah Tuhan Yang Maha Esa.
Selain itu, tanggung jawab diartikan sebagai kesadaran manusia
akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak
disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan
kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab diartikan sebagai konsekuensi
yang harus diterima atau dijalankan terhadap apa yang sudah dilakukan
para peserta didik (Muhibbin Syah, 2008). Pembentukan nilai tanggung
jawab tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran baik di rumah
maupun di sekolah.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa karakter
bertanggng jawab adalah sikap kesadaran dan perilaku seseorang (peserta
didik) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya
dilakukan, terhadap diri sendiri, sekolah, masyarakat, lingkungan (alam,
sosial dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa, dengan
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kesiapsediaan menanggung konsekuensi-konsekuensi dari keputusan dan
tindakannya.
2. Aspek-aspek Karakter Bertanggung Jawab
a. Berani mengambil resiko
Mustari, (2014:200) mengatakan bahwa keberanian adalah
kemampuan untuk menghadapi ketakutan, derita, risiko, bahaya,
ketidaktentuan, atau intimidasi. Keberanian terjadi ketika orang tidak
terlalu pengecut dan tidak terlalu sembrono. Secara khusus keberanian
yang dibahas adalah keberanian mengambil resiko. Berani mengambil
risiko adalah kesiapan menerima risiko/akibat yang mungkin timbul
dari tindakan nyata.
Dengan keberanian mengambil risiko seseorang dilatih untuk
bersikap konsekuen dan siap menanggungnya. Ingin lulus ujian, dan
mendapatkan nilai yang memuaskan seorang pelajar harus belajar
secara sungguh-sungguh,

dan menjalankan apa

yang

menjadi

kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.
b. Memiliki kesadaran diri
Mustari, (2014:103-104) mengatakan bahwa sadar diri adalah
sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi
milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri sendiri
serta orang lain. Sadar diri adalah kesadaran akan diri yang terpisah dari
pemikiran-pemikiran tentang kejadian yang dihadapi sehari-hari.
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Dengan kata lain sadar diri adalah kesadaran bahwa seseorang itu ada
sebagai makhluk individu.
Kesadaran diri memberikan orang pilihan atau opsi untuk
memilih pemikiran yang dipikirkan daripada hanya memikirkan
pemikiran yang dirangsang oleh berbagai peristiwa yang membawa
pada lingkungan kejadian. Individu yang memiliki kesadaran diri akan
mengenal dan memahami keberadannya baik kelemahan maupun
kelebihan dirinya, kebutuhan, keterbatasan serta ketidaksempurnaan
dirinya.
c. Disiplin diri
Disiplin merujuk pada instruksi sistematis yang diberikan
kepada murid. Untuk mendisiplinkan berarti menginstruksikan orang
untuk mengikuti tatanan tertentu melalui aturan-aturan tertentu.
Mustari, (2014: 35) mengatakan disiplin adalah tindakan yang
menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan
peraturan.
Sedangkan disiplin diri merujuk pada latihan yang membuat
orang merelakan dirinya untuk melaksanakan tugas tertentu atau
menjalankan pola perilaku tertentu, walaupun bawaannya adalah malas.
d. Memiliki semangat ketekunan/kerja keras
Mustari, (2014:43) mengatakan bahwa kerja keras adalah
perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi
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berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas (belajar/pekerjaan)
dengan sebaik-baiknya. Indikasi upaya pantang menyerah adalah:
1) Menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan tugas.
2) Tetap bertahan pada tugas yang diterima walaupun menghadapi
kesulitan.
3) Berusaha mencari pemecahan terhadap permasalahan.
Pantang menyerah adalah salah satu tanda dari kerja keras dan
ketekunan yaitu usaha menyelesaikan kegiatan atau tugas secara
optimal. Kerja keras/ketekunan ditandai dengan;
1) Menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditargetkan.
2) Menggunakan segala kemampuan/daya untuk mencapai sasaran.
3) Berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan ketika menemui
hambatan.
Bekerja keras dan bertekun dalam melakukan pekerjaan yang
baik atau sesuatu yang baik, memperhatikan agar segala usahanya dapat
berbuah baik dan dapat dirasakan manfaatnya, baik usaha itu tertuju
pada bidang pelajaran ataupun pekerjaan. Kepentingannya agar apa-apa
yang diusahakan itu tidak mudah roboh dan hancur, tidak mudah rusak
dan punah, dihindarkan dari rasa mempermudah pekerjaan, sehingga
menyebabkan mudah binasa dan terbengkelai.
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3. Indikator Karakter Bertanggung Jawab
Fathurrohman dkk. (2013:130), mendeskripsikan indikator karakter
bertanggung jawab sebagai berikut:
a. Biasa menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu; menghindari sikap
ingkar janji; dan biasa mengerjakan tugas sampai selesai.
b. Terbiasa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya tepat
waktu; menghindari sikap buruk sangka dan lalai; berani menanggung
resiko; dan tidak suka melemparkan kesalahan kepada orang lain.
c. Selalu tepat waktu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan; selalu
menghindari sikap munafik dan putus asa.
4. Karakterristik Individu yang Memiliki Karakter Bertanggung Jawab
Karakteristik individu yang memiliki karakter bertanggung jawab
menurut Yaumi (2014: 74 dan 114-115) adalah sebagai berikut:
a. Melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
b. Selalu menunjukan ketekunan, kerajinan, dan terus berusaha.
c. Selalu melakukan yang terbaik untuk dirinya dan orang lain.
d. Selalu disiplin dan mengontrol diri dalam keadaan apapun.
e. Selalu mengkaji, menelaah, dan berpikir sebelum bertindak.
f. Mempertimbangkan dan memperhitungkan semua konsekuensi dari
perbuatan.
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g. Selalu mencari tugas dan pekerjaan apa yang harus segera
diselesaikan.
h. Menyelesaikan

tugas

tanpa

diminta

atau

disuruh

untuk

mengerjakannya.
i.

Memahami dan menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang
dilakukan.

j.

Berpikir sebelum berbuat.

k. Melakukan pekerjaan sebaik mungkin dengan hasil yang maksimal.
l.

Membersihkan atau membereskan segala sesuatu yang digunakan
setelah mengunakan sekalipun tanpa ada orang lain yang melihatnya.

m. Selalu berusaha berbuat sebaik mungkin.
n. Terus berbuat dan tidak berhenti sebelum menyelesaikannya.
o. Ikhlas berbuat karena alasan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha
Esa.
5. Komponen Pembentukan Karakter
Beberapa komponen yang merupakan pembentuk karakter menurut
Lickona, 2013 adalah keterkaitan antara pengetahuan moral, perasaan
moral

dan

tindakan

moral.

Komponen

divisualisasikan dalam gambar sebagai berikut.

pembentukan

karakter
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Perasaan Moral
1. Hati nurani
2. Penghargaan diri
3. Empati
4. Menyukai kebaikan
5. Control diri
6. Kerendahan hati

Pengetahuan Moral
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kesadaran moral
Mengetahui
nilai-nilai moral
Pengambilan
perspektif
Penalaran moral
Pengambilan
keputusan
Pengetahuan diri

Aksi Moral
1. Kompetensi
2. Kemauan
3. kebiasaan

Gambar 2.4. Komponen Pembentukan Karakter

Ada beragam pengetahuan moral yang dapat dimanfaatkan ketika
berhadapan dengan tantangan-tantangan moral dalam hidup. Berikut
adalah penjelasan dari enam hal yang menjadi bagian dalam pengetahuan
moral:
a. Kesadaran moral
Ketidaksadaran moral atau dengan kata lain kebutaan moral sering
terjadi pada diri seseorang. Kondisi dimana seseorang tak mampu
melihat bahwa situasi yang sedang ia hadapi melibatkan masalah
moral dan membutuhkan pertimbangan lebih jauh. Remaja khususnya
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sangat rentan terhadap kegagalan dimana remaja sering bertindak
tanpa mempertanyakan apakah ini benar?
Aspek pertama yang perlu dimiliki oleh remaja dalam kesadaran
moral adalah; remaja harus mengetahui bahwa tanggung jawab moral
pertama mereka adalah menggunakan akal mereka untuk melihat
kapan sebuah situasi membutuhkan penilaian moral. Kemudian
memikirkan dengan cermat pertimbangan apakah yang benar untuk
tindakan tersebut.
Aspek kedua dari kesadaran moral adalah kendala untuk bisa
mendapatkan informasi. Remaja harus bertanggung jawab untuk
mencari informasi dan memastikan fakta terlebih dahulu sebelum
membuat sebuah pertimbangan moral.
b. Mengetahui nilai-nilai moral
Mengetahui sebuah nilai moral berarti memahami bagaimana
menerapkannya dalam berbagai situasi. Apa artinya “tanggung jawab”
ketika melihat seorang siswa tidak mengerjakan PR dari guru? Ketika
melihat siswa membolos sekolah? Nilai-nilai moral yang perlu
diketahui remaja dalam kehidupan ini diantaranya adalah menghormati
kehidupan, kemerdekaan, bertanggung jawab, kejujuran, keadilan,
toleransi, sopan santun, disiplin diri, integritas, belas kasih,
kedermawanan, dan keberanian. Semua ini merupakan faktor penentu
dalam membentuk pribadi yang baik.
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c. Pengambilan perspektif
Pengambilan perspektif adalah kemampuan untuk mengambil sudut
pandang orang lain, melihat situasi dari sudut pandang orang lain,
membayangkan bagaimana mereka akan berpikir, bereaksi, dan
merasa.
d. Penalaran moral
Penalaran moral adalah memahami makna sebagai orang yang
bermoral dan mengapa harus bermoral. Seiring dengan perkembangan
penalaran

moral

anak-anak

dan

riset

menunjukkan

bahwa

perkembangan terjadi secara bertahap, mulai dari mempelajari mana
yang termasuk sebagai nalar moral dan mana yang tidak termasuk
sebagai nalar moral ketika akan melakukan sesuatu. Pada tingkat
tertinggi, penalaran moral juga melibatkan pemahaman terhadap
beberapa prinsip moral klasik, seperti: “Hormatilah martabat setiap
individu”;

“Perbanyaklah

berbuat

baik”;

dan

“Bersikaplah

sebagaimana engkau mengharapkan orang lain bersikap padamu”.
Prinsip-prinsip semacam ini dapat menuntun perbuatan moral remaja
dalam berbagai macam situasi.
e. Membuat keputusan
Untuk membuat keputusan seseorang dapat melakukan pendekatan
dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya, seperti
“apa saja pilihanku?” apa saja konsekuensinya?” dan lain-lain. Mampu
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memikirkan langkah yang mungkin akan diambil seseorang yang
sedang menghadapi persoalan moral disebut sebagai keterampilan
pengambilan keputusan reflektif.
f. Memahami diri sendiri
Membangun pemahaman diri berarti sadar terhadap kekuatan dan
kelemahan karakter diri dan mengetahui cara untuk memperbaiki
kelemahan tersebut. Memahami diri sendiri merupakan pengetahuan
moral yang paling sulit untuk dikuasai, tetapi penting bagi
pengembangan karakter.
Kesadaran moral, pengetahuan terhadap nilai-nilai moral, pengambilan
perspektif, penalaran moral, pembuatan keputusan, dan memahami diri
sendiri

merupakan

kualitas-kualitas

pikiran

yang

membentuk

pengetahuan moral.
Ditinjau dari sisi perasaan moral atau sisi emosionalnya terdapat
beberapa faktor yang membentuk karakter pada seseorang. Faktor-faktor
tersebut adalah:
a. Hati nurani
Hati nurani memiliki dua sisi: sisi kognitif dan sisi emosional. Sisi
kognitif menuntun seseorang dalam menentukan hal yang benar,
sedangkan sisi emosional menjadikan seseorang merasa berkewajiban
untuk melakukan hal yang benar.
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b. Penghargaan diri (self-esteem)
Jika seseorang memiliki penghargaan diri yang sehat, maka seseorang
tersebut dapat menghargai dirinya sendiri. Dan jika seseorang mampu
menghargai

dirinya

sendiri,

maka

seseorang

tersebut

akan

menghormati dirinya sendiri. Dengan demikian, kecil kemungkinan
bagi seseorang untuk merusak tubuh atau pikirannya sendiri atau
membiarkan orang lain merusaknya.
Demikian pula dengan remaja yang memiliki penghargaan diri yang
sehat akan mampu memandang diri secara positif, tidak bergantung
pada pendapat orang lain, lebih mampu bertahan dari tekanan teman
sebaya,

mampu

mengikuti

pertimbangan

pribadi,

dan

lebih

bertanggung jawab terhadap diri, sesama, lingkungan dan kepada
Tuhan.
c. Empati
Empati adalah kemampuan mengenali, atau merasakan, keadaan yang
tengah dialami orang lain. Empati merupakan sisi emosional dari
pengambilan perspektif.
d. Mencintai kebaikan
Jika seseorang mencintai kebaikan, mereka akan merasa senang
melakukan kebaikan. Cinta akan melahirkan hasrat, bukan hanya
kewajiban. Potensi ini merupakan potensi moral manusia yang sudah
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ada sejak usia kanak-kanak dan dapat terus dikembangkan dalam tiap
tahapan perkembangan manusia.
e. Kontrol diri
Kontrol

diri

merupakan

pekerti

moral

yang

penting

untuk

mengendalikan emosi maupun perilaku diri seseorang. Kontrol diri
membantu seseorang untuk tetap bersikap etis disaat seseorang sedang
tidak menginginkannya. Kontrol diri juga penting untuk mengekang
keterlenaan diri.
f. Kerendahan hati
Kerendahan hati adalah bagian dari pemahaman diri. Suatu bentuk
keterbukaan murni terhadap kebenaran sekaligus kehendak untuk
berbuat sesuatu demi memperbaiki kegagalan. Kerendahan hati juga
membantu mengatasi kesombongan diri. Kerendahan hati adalah
pelindung terbaik dari perbuatan jahat.
Hati nurani, penghargaan diri, empati, mencintai kebaikan, kontrol
diri, dan kerendahan hati adalah komponen-komponen yang membentuk
sisi emosional moral seseorang. Perasaan seseorang terhadap diri sendiri,
orang lain, dan hal-hal yang baik jika digabungkan dengan pengetahuan
moral akan membentuk sumber motivasi moral dalam diri seseorang
tersebut. Ada atau tidaknya perasaan moral pada diri seseorang
menjelaskan

banyak

hal

mengenai

mengapa

ada

orang

yang

mempraktekan prinsip-prinsip moral mereka dan ada yang tidak. Inilah
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alasan mengapa pendidikan nilai yang hanya sampai pada tataran
intelektual, yang hanya menyentuh pikiran dan bukan perasaan,
kehilangan bagian penting dari karakter.

Tindakan moral adalah produk dari dua bagian karakter diatas. Jika
seseorang memilki kualitas moral intelektual dan emosional maka mereka
memiliki kemungkinan melakukan tindakan yang menurut pengetahuan
dan perasaan mereka adalah tindakan yang benar. Untuk memahami
sepenuhnya apa yang menggerakkan seseorang sehingga mampu
melakukan tindakan bermoral atau yang menghalanginya maka perlu
melihat lebih dalam dari ketiga aspek dari tindakan moral berikut:
a. Kompetensi
Kompetensi moral adalah kemampuan mengubah pertimbangan dan
perasaan moral ke dalam tindakan moral yang efektif.
b. Kehendak
Kehendak dibutuhkan untuk menjaga emosi agar tetap terkendali oleh
akal. Kehendak juga dibutuhkan untuk dapat melihat dan memikirkan
suatu keadaan melalui seluruh dimensi moral. Kehendak dibutuhkan
untuk

mendahulukan

kewjiban,

bukan

kesenangan.

Kehendak

dibutuhkan untuk menahan godaan, bertahan dari tekanan teman
sebaya, dan melawan gelombang. Kehendak merupakan inti keberanian
moral.
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c. Kebiasaan
William Bennett (Lickona, 2014: 87) mengatakan bahwa “orang-orang
yang memiliki karakter yang baik bertindak dengan sungguh-sungguh,
loyal, berani, berbudi, dan adil tanpa banyak tergoda oleh hal-hal
sebaliknya.” Mereka melakukan yang benar karena kebiasaan.
Dari penjelasan di atas, mengenai faktor-faktor pembentukan
karakter yang baik dapat disimpulkan bahwa dalam diri seseorang yang
berkarakter baik, pengetahuan, perasaan, dan tindakan moral akan bekerja
secara bersama-sama untuk saling mendukung. Namun tidak selalu
demikian, orang yang sangat baik sekalipun sering kali gagal
menunjukkan moral terbaik mereka. Hal ini nampak bahwa pembentukan
karakter merupakan suatu proses seumur hidup dalam kehidupan setiap
insan. Kehidupan bermoral yang dijalani setiap orang termasuk remaja
secara bertahap dapat memadukan pertimbangan, perasaan, dan pola-pola
tingkah laku yang benar.
Dengan demikian seseorang dapat terus berproses membentuk
karakter yang baik. Dalam komponen karakter yang baik yang telah
dijelaskan di atas, juga merupakan faktor-faktor pembentukan karakter
bertanggung jawab remaja/peserta didik. Dimana karakter bertanggung
jawab merupakan salah satu nilai karakter yang menjadi bagian dari
komponen karakter yang baik.
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Apabila seorang remaja/peserta didik telah memiliki karakter
yang baik, pengetahuan, perasaan dan tindakan moral yang seimbang
maka komponen tersebut secara bersama-sama mendukung peserta didik
untuk terus berproses untuk membentuk karakter yang bertanggung jawab.
6. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pembentukan maupun Penghambat
Karakter Bertanggung Jawab
Karakter tidak terbentuk begitu saja dalam diri seseorang. Karakter
seseorang dapat terbentuk melalui interaksi dengan pihak lain. Demikian
juga hambatan dalam pembentukan karakter seseorang dipengaruhi oleh
pihak lain. pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan maupun
penghambat pembentukan karakter bertanggung jawab seseorang adalah
diri peserta didik sendiri (interen) maupun dari pihak keluarga, sekolah,
teman sebaya, dan masyarakat (eksteren). Karakter bertanggung jawab
dapat dimiliki oleh peserta didik apabila peserta didik mampu
melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik dan mampu
melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan
peranannya sebagai pelajar. Selain itu terdapat pula dukungan dari pihak
sekolah, orang tua, teman sebaya dan lingkungan sekitar yang semakin
mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab
sesuai dengan peranannya. Sinaga, 2012 mengatakan bahwa:
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a. Internal /pihak diri sendiri
Internal adalah dari pihak diri sendiri yang memberi pengaruh
terhadap pembentukan maupun penghambat karakter seseorang. Faktor
internal biasanya merupakan bawaan sejak lahir dan merupakan
pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki orang tuanya atau
gabungan dari sifat orang tuanya (Sjarkawi dalam Sinaga, 2013).
b. Keluarga merupakan pihak eksternal
Keluarga adalah lembaga primer dalam membentuk karakter
bagi anak-anak. Menurut Berkowitz (dalam Sinaga, 2012) keluarga,
khususnya orang tua, merupakan pihak yang paling dominan
mempengaruhi

karakter

anak.

Hal-hal

seperti

kasih

sayang,

kedisiplinan, menangkap respon terhadap tanda-tanda atau gejala
perilaku anak, rasa menghargai anak, sampai diskusi terbuka yang
dilakukan orang tua bersama anak sedikit banyak berdampak terhadap
karakter anak.
Pola asuh orang tua mempengaruhi terbentuknya atau tidaknya
karakter anak. Orang tua yang memberi perhatian akan kasih sayang,
kedisiplinan, penghargaan, seperti disebutkan di atas akan membantu
dalam proses pembentukan karakter anak. Namun sebaliknya jika orang
tua kurang memberikan perhatian akan beberapa hal di atas maka
karakter anak menjadi terhambat.
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c. Sekolah merupakan pihak eksternal
Sekolah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan
dan perkembangan peserta didik. Sekolah dipandang dapat memenuhi
beberapa kebutuhan peserta didik dan menentukan kualitas kehidupan
mereka di masa depan. Namun pada saat yang sama, sekolah ternyata
juga dapat menjadi sumber masalah, dan menjadi hambatan bagi
peserta didik untuk berkembang. Rainham (dalam Desmita, 2009)
menulis:
High school years should be a great experience, but many
demands and rapid change can make them one of the most stressful
time of life. Students today face increasing amounts of schoolwork, a
rapidly changing curriculum, assignment deadlines and exams; they
worry about selecting careers and post secondary programs, and
they must balance schoolwork with sports, hobbies and social life.
They have conflicts with parents, friends, siblings, have to cope with
unpredictable moods, concerns about appearance, fitting in with a
peer group and also handle love relationships and sexuality. Money
is always a worry, as is dealing with issues of alcohol and drugs –
and now there’s a new fear of violence in and around schools. As if
that wasn’t enough, they have to deal with all this while underging
rapid physical and emotional change – and without the benefit of life
experience.
Kutipan diatas memberikan gambaran bahwa masa-masa
sekolah menengah di satu sisi merupakan suatu pengalaman yang
sangat berharga bagi anak remaja, tetapi disisi lain mereka dihadapkan
pada banyak tuntutan dan perubahan cepat yang membuat mereka
mengalami masa-masa yang penuh stress. Mereka dihadapkan pada
pekerjaan rumah yang banyak, perubahan kurikulum yang berlangsung
dengan cepat, batas waktu tugas dan ujian, kecemasan dan kebingungan
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dalam menentukan pilihan karier dan program pendidikan lanjutan,
membagi waktu untuk mengerjakan PR, olah raga, hobi, dan kehidupan
sosial. Selain itu juga peserta didik mesti berhadapan dengan situasi
konflik dengan orang tua, teman-teman, dan saudara-saudara; tuntutan
untuk mengatasi suasana hati tak dapat diramalkan, perhatian tentang
penampilan,

percekcokan

dengan

kelompok

sebaya,

termasuk

menangani percintaan dan dorongan seksual. Masalah keuangan, seperti
halnya dengan isu-isu tentang alkohol dan obat-obatan juga merupakan
sumber kecemasan di kalangan remaja. Bahkan belakangan ini
kekerasan di dalam dan di sekitar sekolah telah menjadi suatu ketakutan
baru yang menghantui anak remaja. Lebih dari semua tuntutan tersebut,
mereka juga harus berhadapan dengan perubahan fisik dan emosional
yang cepat dan perubahan emosional.
Kesadaran bahwa sekolah menjadi sumber stress di kalangan
siswa nampak dari ungkapan Abdul Malik Fadjar; Mentri Pendidikan
Nasional kabinet Gotong Royong, yang menyatakan, lembaga
pendidikan atau sekolah harus memiliki konsep belajar yang
menyenangkan, agar dapat mencerdaskan siswa dan tidak membuatnya
stress (Kompas, dalam Desmita, 2009 ). Pernyataan

Abdul Malik

Fadjar tersebut, secara tidak langsung dapat dirasakan sebagai cerminan
kesadaran tokoh pendidikan sekaligus pemerintah terhadap fenomena
stress yang dialami oleh siswa di sekolah.
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Siswa merasakan betapa belajar di sekolah merupakan suatu
proses berat yang tidak menyenangkan, sehingga tidak sedikit dari
mereka yang mengalami stress dan frustrasi. Secara psikodinamik,
stress dan frustrasi ini bisa ikut mengakari berbagai letupan problem
lain, semisal tawuran kelompok-kelompok pelajar dan kerentanan
tinggi untuk penyalahgunaan narkotika serta zat adiktif lain di kalangan
peserta didik (Susanto, dalam Desmita, 2009).
Sekolah merupakan sebuah sistem sosial (social systems)
dengan struktur organisasi yang kompleks. Sebagai sebuah organisasi
sosial yang kompleks, sekolah memiliki sejumlah norma, nilai,
peraturan, dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh para anggotannya,
termasuk oleh siswa (Sergiovanni dan Starrat, 1993; Arend, 1998 dalam
Desmita, 2009). Sistem norma, nilai, peraturan, dan tuntutan sekolah
tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap penyesuaian
akademik dan sosial siswa (Brand, dkk.dalam Desmita, 2009).
Ketidakmampuan siswa menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan
sekolah tersebut akan memicu terjadinya stress (Kiselica, dkk., dalam
Desmita, 2009).
Berdasarkan fenomena dan pendapat diatas dapat disimpulkan
bahwa stress yang dialami siswa karena banyaknya tuntutan yang
diberikan pada siswa, dapat berdampak pada perilaku siswa yang
mencerminkan perilaku kurangnya tanggung jawab diri sebagai pelajar.
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Dimana terdapat indikator bertanggung jawab adalah melaksanakan
tugas-tugas dengan sukarela, sungguh-sungguh, tepat waktu, disiplin,
berani menanggung resiko, dan terus berusaha walaupun banyak
kesulitan dialami.
d. Teman sebaya
Pengaruh teman sebaya mulai berlangsung pada saat usia
prasekolah. Pengaruh kelompok teman sebaya sangat kuat, terutama
dalam pembentukan konsep diri, keterampilan sosial, penalaran moral,
disiplin diri, dan tanggung jawab. Semakin bertambahnya usia seorang
anak maka di usia remaja pengaruh teman sebaya semakin kuat.
e. Masyarakat
Masyarakat sebagai lembaga yang mempengaruhi karakter anak
memiliki tugas dalam menciptakan iklim moral yang baik untuk
karakter mereka. Pengaruh karakter yang berasal dari masyarakat
biasanya datang dari media massa (televise, radio, koran, majalah,
internet, dan sebagainya), karakter tetangga, serta nilai-nilai budaya.
Melalui

masyarakat,

generasi

muda

dibekali

sekaligus

diingatkan tentang moralitas mereka. Melalui norma, adat, dan
peraturan yang berlaku dalam masyarakat, anak diajak untuk mengenali
moral yang dianut masyarakat agar ia belajar memahami sesuatu yang
baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, serta benar dan salah Sarwono
(dalam Sinaga 2012).
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7. Upaya-upaya Peningkatan Karakter Bertanggung Jawab
Menurut Desmita 2009, upaya-upaya yang dapat dilakukan guru
untuk meningkatkan nilai karakter peserta didik dalam bertanggung jawab
adalah sebagai berikut:
a. Menciptakan komunikasi
Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang
nilai-nilai dan moral. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang
dewasa sebagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan
norma dan nilai-nilai moral, tetapi anak harus dirangsang supaya lebih
aktif. Di sekolah remaja diberi kesempatan untuk berpartisipasi untuk
mengembangkan aspek moral misalnya dalam kerja kelompok,
sehingga remaja belajar untuk tidak melakukan sesuatu yang
merugikan orang lain.
b. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif
Iklim sekolah (school climate) adalah situasi atau suasana yang
muncul akibat hubungan antara kepala sekolah dengan guru, guru
dengan guru, guru dengan peserta didik, dan hubungan antar peserta
didik, yang mempengaruhi sikap (attitude), kepercayaan (beliefs), nilai
(values), motivasi (motivation) dan prestasi orang-orang (personallia)
yang terlibat dalam suatu sekolah tertentu.
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c. Mengembangkan resiliensi peserta didik
Resiliensi

merupakan

salah

satu

aspek

potensi

yang

perlu

dikembangkan dalam diri peserta didik. Sebab, resiliensi merupakan
kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki peserta didik yang
memungkinkannya untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan
bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisikondisi yang tidak menyenangkan, atau bahkan mengubah kondisi
kehidupan yang menyengsarakan menjadi suatu hal yang wajar untuk
diatasi.
F. Hakekat Remaja sebagai Peserta Didik SMP
1. Pengertian Remaja sebagai Peserta Didik SMP
Istilah adolencence atau remaja berasal dari bahasa Latin
adolescere yang berarti “tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa”. Istilah
adolescere mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan
mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 1980). Remaja adalah
individu yang berada pada suatu periode dalam rentang hidup ketika
individu mengalami transisi pada sebagian besar aspek penting
perkembangan atau kehidupan anak-anak menuju perkembangan atau
kehidupan remaja dan selanjutnya orang dewasa (Kemendikbud, 2014)
Masa remaja ditandai dengan (a) berkembangnya sikap dependen
kepada orang tua kearah independen, (b) minat seksualitas dan (c)
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kecenderungan untuk merenung atau memperhatikan diri sendiri, nilainilai etika, dan isu-isu moral (Salzman dan pikunas, 1976 dalam Yusuf,
2010). Erikson (dalam Yusuf, 2010) berpendapat bahwa remaja
merupakan

masa

berkembangnya

identity.

Erikson

memandang

pengalaman hidup remaja berada dalam keadaan moratorium, yaitu suatu
periode saat remaja diharapkan mampu mempersiapkan dirinya untuk
masa depan, dan mampu menjawab siapa dirinya. Jika remaja gagal dalam
mengembangkan rasa identitasnya, maka remaja akan kehilangan arah,
dan berdampak remaja mungkin akan mengembangkan perilaku yang
menyimpang.
Remaja sebagi peserta didik merupakan salah satu komponen
manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok
persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang
disebut pendidikan. Sebagai salah satu komponan pentinhg dalam sistem
pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai “raw material” (bahan
mentah).
Dalam perspektif pedagogis, peserta didik diartika sebagai sejenis
makhluk “homo educandum”, makhluk yang menghajatkan pendidikan.
Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik dipandang sebagai
manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten, sehingga dibutuhkan
binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi
manusia susila yang cakap.
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Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang
sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik
maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang
tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan
pengarahan yang konsisten menuju ke titik optimal.
Dalam perspektif Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 4, “peserta didik diartikan sebagai anggota
masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses
pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu” (Desmita,
2009: 39).
2. Karakteristik Remaja sebagai Peserta Didik SMP
Menurut Desmita (2009) dilihat dari tahapan perkembangannya
remaja sebagai peserta didik usia sekolah menengah (SMP) berada pada
tahap perkembangan pubertas (10-14 tahun). Beberapa karakterristik yang
menonjol pada remaja sebagai peserta didik usia SMP adalah sebagai
berikut:
a. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan.
b. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder.
c. Kecenderungan ambivalensi, antara keinginan menyendiri degan
keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan
kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orang tua.
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d. Senang menbandingkan kaidah-kaidah, nilai-nilai etika atau norma
dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa.
e. Mulia mempertanyaakn secara skeptik mengenaik eksistensi dan sifat
kemurahan dan keadilan Tuhan.
f. Rekasi dan ekspresi emosi masih labil.
g. Mulai mengembangkan standard an harapan terhadap perilaku diri
sendiri yang sesuai dengan dunia sosial.
h. Kecenderungan minat dan pilihan karier relatif sudah lebih jelas.
3. Tugas-tugas Perkembangan Remaja sebagai Peserta Didik
Menurut Havighurst (dalam Sunarto dan Hartono 1995: 43-44),
tugas perkembangan merupakan tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan
dikuasai, oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya, atau dengan
perkataan lain perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas
perkembangan yang harus ditempuh. Pada jenjang kehidupan remaja,
seseorang telah berada pada posisi yang cukup kompleks, dimana ia telah
banyak menyelesaikan tugas-tugas perkembangan, seperti mengatasi sifat
tergantung pada orang lain, memahami norma pergaulan dengan teman
sebaya, dan lain-lain. Remaja tidak lagi mau dijuluki sebagai anak-anak,
melainkan ingin dihargai dan diakui sebagai orang yang sudah dewasa.
Dengan demikian para remaja menjalani tugas mempersiapkan diri untuk
dapat hidup dewasa, dalam arti mampu menghadapi masalah-masalah,
bertindak dan bertanggung jawab sendiri.
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Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya
meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha untuk
mencapai kemampuan bersikap dan berperikalu secara dewasa. Adapun
tugas-tugas perkembangan masa remaja menurut Hurlock (1996) adalah
berusaha:
a. Mampu menerima keadaan fisiknya;
b. Mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa;
c. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang
berlainan jenis;
d. Mencapai kemandirian emosional;
e. Mencapai kemandirian ekonomi;
f. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat
diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyrakat;
g. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan
orang tua;
h. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan
untuk memasuki dunia dewasa;
i.

Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan;

j.

Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan
keluarga.
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4. Perkembangan Moral Remaja
Menurut Kohlberg (dalam Adisusilo Sutarjo, 2012) ada enam tahap
dalam perkembangan moral dapat dikaitkan satu sama lain dalam tiga
tingkat sehingga tiap tingkat memiliki dua tahap yaitu; (a) tahap
Prakonvensional dibedakan menjadi dua tingkat: Orientasi hukuman dan
kepatuhan, dan Orientasi instrumentalis relatif, (b) tahap konvensional
dibedakan menjadi dua tingkat: orientasi masuk kelompok “anak manis”
dan “anak baik” dan orientasi hukum dan ketertiban, (c) tahap
pascakonvensional, otonom atau berprinsip dibedakan menjadi dua
tingkat: orentasi kontrak sosial legalitas, dan orientasi prinsip kewajiban.
Dari tiga tahapan di atas remaja/peserta didik kelas VII A Kanisius
Kalasan Yogyakarta termasuk pada tahap pertama yaitu: tahap
prakonvensional. Pada tahap ini anak menyesuaikan diri dengan aturanaturan adat dan budaya setempat tentang apa yang disebut baik atau buruk,
benar atau salah. Tetapi hal itu semata-mata dihubungkan dengan reaksi
orang lain. penilaian baik buruknya perbuatan hanya ditentukan oleh
faktor-faktor dari luar. Motivasi untuk penilaian moral terhadap perbuatan
hanya didasarkan atas akibat atau konsekuensi yang dibawakan oleh
perilaku si anak. Tingkat prakonvensional dapat dibedakan menjadi dua
tahap:
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a. Orientasi hukuman dan kepatuhan
Baik buruknya tindakan seseorang ditentukan oleh akibat fisiknya,
tanpa menghiraukan arti manusiawi dan nilai tindakan itu. Seseorang
taat dengan motivasi takut menderita akibat ketidaktaatanya, bukan
karena sikap hormat terhadap suatu tata moral yang didukung oleh
hukum dan wibawa.
b. Orientasi instrumentalis relatif
Tindakan yang benar adalah tindakan yang memuaskan kebutuhankebutuhan sendiri, dan kadang-kadang kebutuhan orang lain.
seseorang mulai menyadari kepentingan orang lain tetapi hubungan
antara manusia dianggapnya seperti hubungan orang di pasar (tukar
menukar).
5. Kebutuhan-kebutuhan Remaja sebagai Peserta Didik
Setiap individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang hendak
dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, setiap individu
mempunyai sikap dan perilaku yang berbeda satu sama lain. Sebaliknya,
apabila ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi, juga akan berdampak
pada perubahan sikap dan perilakunya. Kebutuhan mempunyai peranan
yang sangat penting dan menentukan tingkah laku manusia. Tingkah laku
manusia timbul karena adanya suatu kebutuhan, dan tingkah laku manusia
tersebt mengarah pada pencapaian tujuan yang dapat memenuhi atau
memuaskan kebutuhan tersebut. Berikut akan dijelaskan kebutuhan-
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kebutuah yang dimiliki remaja menurut teori hiearki kebutuhan dari
Maslow:
a. Kebutuhan jasmani
Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan dasar peserta didik.
Kebutuhan tersebut antara lain; makan, minum, pakaian, oksigen,
istirahat, kesehatan jasmani, gerak-gerak jasmani, serta terhindar dari
berbagai ancaman. Apabila kebutuhan-kebutuhan jasmaniah ini tidak
terpenuhi, maka akan sangat berpengaruh pada pembentukan pribadi,
perkembangan psikososial, dan juga proses belajar peserta didik.
Adapun upaya-upaya untuk membantu peserta didik untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan jasmaninya adalah sebagai berikut:
1) Memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya
pola hidup sehat dan teratur.
2) Menanamkan kesadaran kepada peserta didik untuk mengonsumsi
makanan-makanan yang mengandung gizi dan vitamin tinggi.
3) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk beristirahat.
4) Memberikan pendidikan jasmani dan latihan-latihan fisik, seperti
olah raga.
5) Menyediakan berbagai sarana di lingkungan sekolah yang
memungkinkan peserta didik dapat bergerak bebas, bermain,
berolah raga, dan sebagainya.
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6) Merancang

bangunan

memperhatikan

sekolah

pencahayaan,

sedemikian
sirkulasi

udara,

rupa

dengan

suhu,

dan

sebagainya, yang memungkinkan peserta didik dapat belajar
dengan nyaman.
7) Mengatur tempat duduk peserta didik di dalam kelas sesuai dengan
kondisi fisik mereka masing-masing.
b. Kebutuhan akan rasa aman
Rasa aman merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi
kehidupan peserta didik, terutama rasa aman di dalam kelas dan
sekolah. Setiap siswa yang datang ke sekolah mengharapkan suasana
sekolah atau kelas yang aman, nyaman, dan teratur, serta terhindar dari
kebisingan dan berbagai situasi yang mengancam. Hilangnya rasa
aman dalam diri siswa akan memicu munculnya perasaan cemas,
ketakutan, dan kegelisahan. Kehilangan rasa aman di kalangan peserta
didik juga dapat menyebabkan rusaknya hubungan interpersonalnya
dengan orang lain, membangkitkan rasa benci terhadap orang-orang
yang menjadi penyebab hilangnya rasa aman dalam dirinya. Selain itu,
perasaan tidak aman juga akan mempengaruhi motivasi belajar siswa
di sekolah
c. Kebutuhan akan kasih sayang
Setiap peserta didik membutuhkan kasih sayang, baik dari orang tua,
guru, teman-teman sekolah, dan dari orang-orang yang ada di
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lingkungan sekitar. Peserta didik yang mendapatkan kasih sayang akan
senang, betah, dan bahagia berada di dalam kelas, serta memiliki
motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Sebaliknya
peserta didik yang merasa kurang mendapatkan kasih sayang, akan
merasa terisolasi, rendah diri, merasa tidak nyaman, sedih, gelisah,
bahkan mungkin akan mengalami kesulitan belajar, serta memicu
munculnya tingkah laku maladaptif.
d. Kebutuhan akan penghargaan
Kebutuhan akan penghargaan terlihat dari kecenderungan peserta didik
untuk diakui dan di perlakukan sebagai orang yang berharga. Mereka
ingin memiliki sesuatu, ingin dikenal dan ingin diakui keberadaanya di
tengah-tengah orang lain. Peserta didik yang mendapatkan pemenuhan
kebutuhan akan penghargan merasa bangga dengan dirinya dan
gembira, pandangan dan sikap mereka terhadap dirinya dan orang lain
akan positif.
Peserta didik yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan akan
penghargaan, akan merasa diremehkan, kurang diperhatikan, atau
kurang mendapat

tanggapan yang positif atas sesuatu yang

dikerjakannya, maka sikap terhadap dirinya dan lingkungannya
menjadi negatif.
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e. Kebutuhan akan rasa bebas
Terhindar dari kungkungan-kungkungan dan ikatan-ikatan tertentu
merupakan kebutuhan peserta didik akan rasa bebas yang diharapkan.
Peserta didik yang merasa tidak bebas mengungkapkan apa yang terasa
dalam hatinya atau tidak bebas melakukan apa yang dinginkannya,
akan mengalami frustrasi, merasa tertekan, konflik dan sebagainya.
f. Kebutuhan akan rasa sukses
Rasa sukses merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi peserta didik.
Hal ini nampak pada peserta didik yang merasa senang dan puas
apabila pekerjaan yang dilakukannya berhasil, dan merasa kecewa
apabila pekerjaannya tidak berhasil atau mengalami kegagalan.
G. Kerangka Berpikir
Karakter bertanggung jawab kurang terinternalisasi dalam diri peserta
didik, sehingga penanaman karakter tersebut perlu ditingkatkan. Pendidikan
karakter yang diintegrasikan dalam kurikulum dan diimplementasikan pada
sekolah formal secara khusus pada jenjang SMP, diaplikasikan dalam layanan
bimbingan klasikal kolaboratif dengan guru Bimbingan dan konseling dan
guru mata pelajaran dengan Pendekatan Eksperiential Learning, merupakan
sebuah tawaran untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, secara afektif,
dan pengamalan karakter bertanggung jawab sebagai peserta didik.
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Perlu
ditingkatkan

Pendidikan Karakter

diintegrasikan

Kurikulum

Diimplementasikan

SMP
diaplikasikan
Layanan Bimbingan Klasikal Kolaboratif Guru BK
dan Guru Mata Pelajaran dengan Pendekatan
Eksperiential Learning

Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Karakter
Bertangguung Jawab sebagai Peserta Didik
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H. Hipotesis
Berdasarkan kajian teori yang telah dipaparkan, maka hipotesis
tindakan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Ho : Pendidikan karakter berbasis bimbingan klasikal kolaboratif secara
signifikan tidak efektif meningkatkan karakter bertanggung jawab
siswa kelas VII A SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran
2014-2015
Hi :

Pendidikan karakter berbasis bimbingan klasikal kolaboratif secara
signifikan efektif meningkatkan karakter bertanggung jawab siswa
kelas VII A SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 20142015.

.
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab ini dipaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan metode
penelitian antara lain jenis penelitian, subjek penelitian, teknik dan instrumen
pengumpulan data, dan teknik analisis data.
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan
pendekatan pre-experimental one-group pretest-posttest design. Menurut
Sugiono (2009:74) hasil penelitian pre-experimen merupakan variabel
dependen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol, dan
sampel tidak dipilih secara random. Desain ini merupakan teknik untuk
mengetahui efek sebelum dan sesudah perlakuan. Maka dalam penelitian ini
sebelum perlakuan subyek penelitian terlebih dahulu diberikan pretest (tes
awal), dan diakhir perlakuan diberi posttest (tes akhir).
Tujuan dari penggunaan desain ini adalah mengetahui gambaran
umum tingkat karakter bertanggung jawab siswa kelas VII A SMP Kanisius
Kalasan Yogyakarta sebelum dan sesudah mendapatkan pendidikan karakter
berbasis

layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan

experiantial learning Tahun Ajaran 2014-2015, dan mengetahui efektivitas
pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan
pendekatan experiential learning untuk meningkatkan karakter bertanggung
jawab siswa kelas VII A di SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran
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2014-2015. Secara sederhana, desain penelitian yang digunakan dapat
digambarkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Tabel Desain Penelitian One Group Pretest Posttest Design

Pretest

Treatment

Posttest

O1

X

O2

Keterangan:
O1 : tes awal (pretest) sebelum perlakuan diberikan
O2 : tes akhir (posttest) setelah perlakuan diberikan
X

: treatment/perlakuan (layanan bimbingan klasikal kolaboratif
dengan pendekatan experiential learning)

Penelitian yang dirancang peneliti bersama tim Stranas dengan desain
pre-experimental One-Group Pretest-Posttest Design Pendidikan Karakter
Berbasis Layanan Bimbingan Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan
Experiential Learning, untuk mengetahui tingkat karakter bertanggung jawab
siswa/I kelas VII A SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta, dan efektivitas
pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan
pendekatan experiential learning divisualisasikan dalam gambar 3.1 sebagai
berikut:
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TREATMENT

POSTTEST
PRETEST

EXPERIENTIAL
LEARNING

Gambar 3.1 Desain Penelitian One-Group Pretest-Posttest Design Pendidikan Karakter Berbasis Layanan Bimbingan Klasikal Kolaboratif
dengan Pendekatan Experiential Learning
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B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMP Kanisius Kalasan. Penelitian
dilakukan pada tanggal 10 Juni 2015. Terdiri dari pemberian pretest sebelum
treatment, tiga kali perlakuan (treatment) dengan tiga topik bimbingan yakni;
“Disiplin Belajar”, “Kuraih Cita-cita karena Tekun Belajar”, “Aku yang
Berbuat Aku yang Bertanggung jawab” dan satu kali posttest setelah
treatment.

C. Subjek Penelitian
Adapun subyek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VII A
SMP Kanisius Kalasan Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 30 siswa.
Penelitian ini termasuk penelitian populasi karena semua anggota populasi
menjadi subyek penelitian.

Berikut

rincian

subyek penilitian yang

digambarkan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2
Tabel Subyek Penelitian

Jenis Kelamin
Subjek Penelitian

Perempuan

Laki-laki

Siswa-siswi kelas VII A

10

20

Jumlah Total

30
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D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Menurut Arikunto (2006:175) teknik pengumpulan data adalah cara
yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner yang disebarkan dalam bentuk
pilihan ganda dengan alternatif jawaban bergradasi mulai dari 1–4 dan dari
keempat alternatif jawaban tersebut mengandung nilai kebenaran. Skor 4
diberikan untuk alternatif jawaban yang sungguh mewakili penerapan nilai
karakter bertanggung jawab. Sedangkan skor 1 untuk mewakili alternatif
jawaban yang sangat kurang mewakili nilai karakter bertanggung jawab.
Instrumen yang berupa kuesioner disusun oleh peneliti sendiri dengan arahan
dosen pembimbimg dalam tim penelitian Stranas (Strategi Nasional).
Menurut Umar H. (1998:49), teknik kuesioner merupakan suatu
pengumpulan

data

dengan

memberikan

atau

menyebarkan

daftar

pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respon
atas daftar pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini kuesioner memuat
pernyataan-pernyataan yang mengungkapkan nilai-nilai karakter bertanggung
jawab sebagai peserta didik. Kuesioner yang telah disusun oleh peneliti ini
bersifat tertutup karena alternatif-alternatif jawaban sudah disediakan,
sehingga peserta didik tinggal memilih alternatif jawaban yang sesuai.
Kuesioner berbentuk soal tes dengan ragam pilihan ganda diberikan
pada awal dan akhir perlakuan. Diberikan sebelum perlakuan/pretest
dimaksudkan

untuk

mengetahui

gambaran

umum

tingkat

karakter

bertanggung jawab siswa. Sedangkan kuesioner berbentuk soal tes dengan
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ragam pilihan ganda yang diberikan pada akhir setelah perlakuan/posttest,
bertujuan

untuk

mencari

data

yang

diperlukan

untuk

mengetahui

keefektivitasan pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal
kolaboratif

dengan pendekatan experiential learning untuk meningkatkan

karakter bertanggung jawab siswa kelas VII A SMP Kanisius Kalasan. Dalam
membuat soal tes peneliti terlebih dahulu membuat kisi-kisi dengan
menentukan aspek-aspek karakter bertanggung jawab dan indikator siswa
yang memiliki karakter bertanggung jawab yang divisualisasikan dalam tabel
3.3 berikut ini.
Table 3. 3
Kisi-Kisi Kuesioner Karakter Bertanggung Jawab

No

Aspek

1. Memiliki disiplin diri

2. Memiliki semangat
ketekunan

3. Berani
jawab

Indikator
a. Memiliki kesadaran akan arti
disiplin
b. Taat terhadap perintah
c. Memiliki sikap taat terhadap aturan
atau tata tertib dalam belajar.
d. Memiliki kesedian untuk melakukan
perilaku tertentu secara teratur
a. Paham akan arti bertekun

b. Bersungguh-sungguh
dalam
melaksanakan tugas
c. Bertahan pada tugas yang diterima
walaupun menghadapi kesulitan
bertanggung a. Paham akan arti dari bertanggung
jawab
b. Keberanian mengambil resiko
c. kesiapan, hati untuk menerima
konsekuensi-konsekuensi atas
keputusan dan tindakan yang
dipilih

Item
1
2
3
4, 5, 6
7, 13
8, 9
10, 11, 12,
14, 15
16, 17
18, 19, 20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

E. Validitas, Reliabilitas dan Uji Normalitas
1. Validitas
Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti ketepatan
dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu
tes atau instrumen pengukur dikatakan mempunyai validitas yang tinggi
apabila alat yang bersangkutan menjalankan fungsi ukurnya, atau
memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud pengukuran. Suatu alat
ukur yang valid, tidak sekedar mampu mengungkapkan data yang tepat
akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data
tersebut (Azwar, 2009).
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi.
Validitas isi tidak dapat dinyatakan dengan angka, namun pengesahannya
perlu melalui tahap pengujian terhadap isi alat ukur dengan kesepakatan
penilaian dari penilai yang kompeten (expert judgement) (Azwar, 2009).
Pada penelitian ini, instrumen penelitian dikonstruksi berdasarkan aspekaspek yang akan diukur dan selanjutnya dikonsultasikan pada beberapa
ahli dalam bidangnya. Ahli-ahli tersebut antara lain: Tim Dosen Penelitian
Strategi Nasional dan Dosen Pembimbing, dalam hal ini yang berperan Dr.
Gendon

Barus,

M.Si

dan

Dr.

M.M.

Sri

Hastuti,

M.Si.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82

2. Reliabilitas
Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil pengukuran
(Azwar, 2009). Pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi yaitu yang
mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya, disebut sebagai reliabel
(Azwar, 2009). Sukardi (2003) mengatakan bahwa pengukuran yang
menggunakan instrumen penelitian dikatakan mempunyai nilai reliabilitas
yang tinggi, apabila alat ukur yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten
dalam mengukur apa yang hendak diukur.
Perhitungan

indeks

reliabilitas

kuesioner

penelitian

ini

menggunakan penekanan koefisien Alpha Crinbach (). Adapun rumus
koefisien reliabilitas Alpha Cronbach () adalah sebagai berikut:
α = 2[1-

Sx 2 + Si 2
Sx 2

]

Keterangan rumus :
S12 dan S22

: varians skor belahan 1 dan varians skor belahan 2

Sx2

: varians skor skala

Hasil perhitungan indeks reliabilitas dikonsultasikan dengan kriteria
Guilford (Masidjo,1995).
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Tabel 3.4
Kriteria Guilford

No

Koefisien Korelasi

Kualifikasi

1

0,91 – 1,00

Sangat tinggi

2

0,71 – 0,90

Tinggi

3

0,41 – 0,70

Cukup

4

0,21 – 0,40

Rendah

5

negatif – 0,20

Sangat Rendah

Melalui kriteria tersebut, hasil reliabilitas Kuesioner Karakter Bertanggung
Jawab tersaji dalam tabel 3.5
Tabel 3.5
Hasil Reliabilitas Kuesioner Karakter Bertanggung Jawab

Reliability Statistics
0.595

Kesimpulan
Cukup

Dari hasil empirik yang diberikan kepada siswa-siswi kelas VII
A SMP Kanisius Kalasan Tahun Ajaran 2014/2015 pada tanggal 10 Juni
2015 dengan jumlah subjek (N) 30 siswa diperoleh perhitungan koefisien
reliabilitas Alpha Cronbach

senilai 0.595. Berdasarkan peninjauan

terhadap hasil perhitungan koefisien reliabilitas pada kriteria Guilford,
dapat disimpulkan bahwa koefisien reliabilitas instrumen masuk dalam
kriteria cukup.
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3. Uji Normalitas
Menurut Nurgiyantoro dkk (2002:110) uji normalitas adalah salah
satu bagian dari uji prasyarat analisis data, artinya sebelum melakukan
analisis data yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus di uji
kenormalan distribusinya. Adapun tujuan dari uji normalitas adalah untuk
mengetahui apakah data dalam variabel yang akan dianalisis berdistribusi
normal.
Kriteria keputusan dalam uji normalitas pada SPSS adalah jika
signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.
Sebaliknya, jika signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak
normal. Setelah dilakukan uji normalitas menurut Kolmogorov-Smirnov
data yang diperoleh peneliti teruji berdistribusi normal. Hasil uji
normalitas divisualisasika dalam tabel 3.4 berikut.
Tabel 3.6
Tabel Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov(a)
Statistic

Df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

Df

Sig.

Pretest

.186

30

.009

.924

30

.035

posttest

.101

30

.200(*)

.968

30

.485

* This is a lower bound of the true significance.
a Lilliefors Significance Correction

pada tabel 3.6

hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov

menunjukan bahwa nilai signifikansi 0,200>0,05 dengan demikian sampel
peneliti berasal dari populasi yang berdistribusi normal. jika ditinjau dari
hasil

uji

normalitas

Shapiro-Wilk

menunjukan

nilai signifikansi
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0,485>0,05 hal ini pun berarti sampel penelitian berasal dari populasi yang
berdistribusi normal.

F. Teknik Analisis Data
Sugiyono (2010:207) mengatakan bahwa analisis data merupakan
kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden,
mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan
data tiap variabel yang diteliti, serta melakukan perhitungan untuk menjawab
rumusan masalah.
Teknik analisis data dalam penelitian ini, untuk rumusan masalah
pertama tentang gambaran tingkat karakter bertanggung jawab siswa kelas VII
A SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta sebelum dan sesudah mendapatkan
pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan
pendekatan experiantial learning Tahun Ajaran 2014-2015, menggunakan
pengkategorian berdasarkan model distribusi normal. Tujuan kategorisasi ini
adalah menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok terpisah secara
berjenjang menurut suatu kontinum berdasarkan atribut yang diukur (Azwar,
2014:147). Kontinum jenjang pada penelitian ini adalah sangat rendah sampai
dengan sangat tinggi. Kategorisasi ditentukan berdasarkan formula yang
digambarkan pada tabel 3.7 berikut ini.
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Tabel 3.7
Tabel Norma Kategorisasi Tingkat Karakter Bertanggung Jawab

Norma/Kriteria Skor

Kategori

+1,8 σ < μ

Sangat Tinggi

+0,6 σ < μ ≤ +1,8 σ

Tinggi

-0,6 σ < μ ≤ 0,6 σ

Sedang

-1,8 σ < μ ≤ -0,6 σ

Rendah

μ ≤ -1,8 σ

Sangat Rendah

Keterangan:
Skor maksimum teoritik

: Skor tertinggi yang diperoleh subjek penelitian
berdasarkan perhitungan skala.

Skor minimum teoritik

: Skor terendah yang diperoleh subjek peneliti
menurut perhitungan skala.

Standar deviasi (σ/sd)

: Luas jarak rentangan yang dibagi dalam 6 satuan
deviasi sebaran

μ (mean teoritik)

: Rata-rata teoritik skor maksimum dan minimum

kategori di atas diterapkan sebagai patokan dalam pengelompokan
tinggi rendah tingkat karakter bertanggung jawab dengan jumlah item 20
diperoleh unsur perhitungan capaian skor subjek sebagai berikut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87

Tingkat karakter bertanggung jawab
Skor maksimum teoritik

: 4 x 20 = 80

Skor minimum teoritik

: 1 x 20 = 20

Luas jarak

: 80 – 20 = 60

Standar deviasi ((σ/sd)

: 60 : 6 = 10

μ (mean teoritik)

: (80 + 20) : 2 = 50

Hasil perhitungan analisis data skor subjek disajikan dalam norma
kategorisasi tingkat karakter bertanggung jawab siswa/i kelas VII A SMP
Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015 sebagai berikut.
Tabel 3.8
Tabel Norma Kategorisasi Tingkat Karakter Bertanggung Jawab Siswa/i Kelas VII A SMP
Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015

Norma/Kriteria Skor

Rentang Skor

Kategori

+1,8 σ < μ

> 68

+0,6 σ < μ ≤ +1,8 σ

56 – 68

Tinggi

-0,6 σ < μ ≤ 0,6 σ

44 – 55

Sedang

-1,8 σ < μ ≤ -0,6 σ

32 - 43

Rendah

μ ≤ -1,8 σ

< 32

Sangat Rendah

Sangat Tinggi
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Adapun deskripsi arti masing-masing kategori adalah sebagai berikut:
1. Sangat tinggi
Kategori ini menggambarkan seseorang memiliki seperangkat nilai dasar yang
membangun karakter bertanggung jawab yaitu sadar dan sanggup untuk
menjalankan perananya, berani mengambil resiko dengan konsekuensi yang
mengikutinya, memiliki disiplin diri, menyadari akan kelebihan dan
kekurangan diri serta memiliki semangat ketekunan menghadapi setiap
tantangan maupun kesulitan dalam kehidupan nyata. Hal ini dapat terbentuk
baik karena pengaruh internal (motivasi dalam diri) dan eksternal (keluarga,
guru pembimbing/guru di sekolah, teman sebaya, dan lingkungan). Pada
kategori ini seseorang dengan sangat baik memahami, merasakan, meyakini
dan menginternalisasikan dalam dirinya nilai-nilai karakter bertanggung
jawab, serta mempraktekannya dalam perilaku sehari-hari.
2. Tinggi
Kategori ini menggambarkan seseorang memiliki seperangkat dasar yang
membangun karakter bertanggung jawab yaitu sadar dan sanggup untuk
menjalankan perananya, berani mengambil resiko dengan konsekuensi yang
mengikutinya, memiliki disiplin diri, menyadari akan kelebihan dan
kekurangan diri serta memiliki semangat ketekunan menghadapi setiap
tantangan maupun kesulitan dalam kehidupan nyata. Hal ini dapat terbentuk
baik karena pengaruh internal (motivasi dalam diri) dan eksternal (keluarga,
guru pembimbing/guru di sekolah, teman sebaya, dan lingkungan). Pada
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kategori ini seseorang dengan baik memahami, merasakan, meyakini dan
menginternalisasikan dalam dirinya nilai-nilai karakter bertanggung jawab,
serta mempraktekkannya dalam perilaku sehari-hari.
3. Sedang
Kategori ini menggambarkan seseorang kurang memiliki seperangkat dasar
yang membangun karakter bertanggung jawab yaitu sadar dan sanggup untuk
menjalankan perananya, berani mengambil resiko dengan konsekuensi yang
mengikutinya, memiliki disiplin diri, menyadari akan kelebihan dan
kekurangan diri serta memiliki semangat ketekunan menghadapi setiap
tantangan maupun kesulitan dalam kehidupan nyata. Pada kategori ini
seseorang

kurang

dalam

memahami,

merasakan,

meyakini

dan

menginternalisasikan dalam dirinya nilai-nilai karakter bertanggung jawab,
serta mempraktekannya dalam perilaku sehari-hari dalam arti seseorang masih
ragu-ragu sehingga jarang untuk mempraktekannya dan ada hal yang
mempengaruhi untuk tidak mempraktekan baik secara internal (malas, bosan,
kurang bertekun dan lain-lain) maupun secara eksternal (kurangnya
kesempatan,

kurangnya

dukungan

terpecah/bermasalah dan lain-lain)

dari

keluarga,

keluarga

yang
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4. Rendah
Kategori ini menggambarkan seseorang kurang memiliki seperangkat dasar
yang membangun karakter bertanggung jawab yaitu sadar dan sanggup untuk
menjalankan perananya, berani mengambil resiko dengan konsekuensi yang
mengikutinya, memiliki disiplin diri, menyadari akan kelebihan dan
kekurangan diri serta memiliki semangat ketekunan menghadapi setiap
tantangan maupun kesulitan dalam kehidupan nyata. Pada kategori ini
seseorang kurang baik dalam memahami, merasakan, meyakini dan
menginternalisasikan dalam dirinya nilai-nilai karakter bertanggung jawab,
serta belum mampu mempraktekannya dalam perilaku sehari-hari dalam arti
seseorang belum mempraktekannya dan ada hal yang mempengaruhi untuk
tidak mempraktekan baik secara internal (malas, bosan, kurang bertekun dan
lain-lain) maupun secara eksternal (kurangnya kesempatan, kurangnya
dukungan dari keluarga, keluarga yang terpecah/bermasalah dan lain-lain)
5. Sangat rendah
Kategori ini menggambarkan seseorang sangat kurang memiliki seperangkat
dasar yang membangun karakter bertanggung jawab yaitu sadar dan sanggup
untuk menjalankan perananya, berani mengambil resiko dengan konsekuensi
yang mengikutinya, memiliki disiplin diri, menyadari akan kelebihan dan
kekurangan diri serta memiliki semangat ketekunan menghadapi setiap
tantangan maupun kesulitan dalam kehidupan nyata. Pada kategori ini
seseorang sangat kurang

dalam memahami, merasakan, meyakini dan
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menginternalisasikan dalam dirinya nilai-nilai karakter bertanggung jawab,
serta tidak mampu mempraktekannya dalam perilaku sehari-hari dalam arti
seseorang tidak mempraktekannya dan ada hal yang mempengaruhi untuk
tidak mempraktekan baik secara internal (malas, bosan, kurang bertekun dan
lain-lain) maupun secara eksternal (kurangnya kesempatan, kurangnya
dukungan dari keluarga, keluarga yang terpecah/bermasalah dan lain-lain).
Kemudian Sesuai dengan rumusan masalah yang kedua dalam
penelitian ini yakni tentang efektivitas pendidikan karakter berbasis layanan
bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan experiential learning untuk
meningkatkan karakter bertanggung jawab siswa kelas VII di SMP Kanisius
Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015 dilakukan dengan teknik
statistik uji t. Uji t paired sample test digunakan untuk menganalisis
perbedaan antara pretest dan posttest pada siswa kelas VII di SMP Kanisius
Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015 yang mengikuti pendidikan
karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan
experiential learning. Uji t paered sampel test dilakukan dengan
menggunakan SSPS versi 15.0. Dimana data sudah diuji kenormalitasannya,
sehingga data selanjutnya dapat dianalisis menggunakan uji t paered sampel
test. Hasil uji normalitas dan uji t terlampir pada lampiran.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian,
penyajian hasil penelitian didasarkan pada rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana
gambaran tingkat karakter bertanggung jawab siswa kelas VII SMP Kanisius
Kalasan Yogyakarta sebelum dan sesudah mendapatkan pendidikan karakter
berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan Experiential
Learning? (2) Seberapa efektif pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan
klasikal kolaboratif dengan pendekatan Experiential Learning meningkatkan
karakter bertanggung jawab siswa kelas VII di SMP Kanisius Kalasan
Yogyakarta? Penyajian hasil penelitian langsung disertai dengan pembahasan.
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Tingkat Karakter Bertanggung jawab Siswa Kelas VII A
SMP Kanisius Kalasan

Yogyakarta

Sebelum

dan

Sesudah

Mendapatkan Pendidikan Karakter Berbasis Layanan Bimbingan
Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan Experiential Learning
Tahun Ajaran 2014-2015
Berdasarkan perolehan data penelitian yang dikumpulkan dengan
menggunakan kuesioner karakter bertanggung jawab, untuk mengetahui
gambaran tingkat karakter bertanggung jawab siswa kelas VII A SMP
Kanisius Kalasan sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan dilakukan
analisis data dengan teknik kategorisasi model distribusi normal.
92
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Gambaran tingkat karakter bertanggung jawab siswa kelas VII A SMP
Kanisius Kalasan Tahun Ajaran 2014-2015 divisualisasikan dalam tabel
dan grafik di bawah ini.
Tabel 4.1
Kategorisasi Tingkat Karakter Bertanggung Jawab Siswa Kelas VII A SMP Kanisius
Kalasan Tahun Ajaran 2014-2015 Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pendidikan
Karakter Berbasis Layanan Bimbingan Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan
Experiential Learning

Pretest

Rumus
Rentang
Skor
> 68
56 – 68
44 – 55
32 – 43

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat
Rendah

< 32
Data

Posttest

F
16
12
2
0

%
53,33
40
6,67
0

F
20
10
0
0

%
66,67
33,33
0
0

0

0

0

0

pada tabel di atas divisualisasikan dalam bentuk grafik

sebagai berikut:
20
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

16
12

10

2
0

0

0

0

0

Sangat
Tinggi

Tinggi

Sedang

Rendah

Sangat
Rendah

> 68

56 - 68

44 - 55

32 - 43

< 32

Frekuensi Pretest

Frekuensi Posttest

Grafik 4.1
Grafik Tingkat Karakter Bertanggung Jawab Siswa Kelas VII A SMP Kanisius Kalasan
Tahun Ajaran 2014-2015 Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pendidkan Karakter Berbasis
Layanan Bimbingan Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan Experiential Learning
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Tingkat karakter bertanggung jawab

siswa kelas VII A SMP

Kanisius Kalasan Tahun Ajaran 2014-2015 sebelum mendapatkan
pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif
dengan pendekatan experiential learning (pretest) pada tabel 4.1 dan
grafik 4.1 menunjukan bahwa:
a. Ada 16 (55,33%) siswa kelas VII A SMP Kanisius Kalasan yang
memiliki karakter bertanggung jawab pada kategori sangat tinggi.
b. Ada 12 (40%) siswa VII A SMP Kanisius Kalasan yang memiliki
karakter bertanggung jawab pada kategori tinggi.
c. Ada 2 (6,67%) siswa VII A SMP Kanisius Kalasan yang memiliki
karakter bertanggung jawab pada kategori sedang.
d. Tidak ada 0 (0%) siswa VII A SMP Kanisius Kalasan dalam yang
memiliki karakter bertanggung jawab pada kategori rendah dan
sangat rendah.
Tingkat karakter bertanggung jawab

siswa kelas VII A SMP

Kanisius Kalasan Tahun Ajaran 2014-2015 sesudah mendapatkan
pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif
dengan pendekatan experiential learning (posttest) pada tabel 4.1 dan
grafik 4.1 menunjukan bahwa:
a. Ada 20 (66,67%) siswa kelas VII A SMP Kanisius Kalasan yang
memiliki karakter bertanggung jawab pada kategori sangat tinggi.
b. Ada 10 (33,33%) siswa kelas VII A SMP Kanisius Kalasan yang
memiliki karakter bertanggung jawab pada kategori tinggi.
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c. tidak ada 0 (0%) siswa kelas VII A SMP Kanisius Kalasan yang
memiliki karakter bertanggung jawab pada kategori sedang, rendah,
dan sangat rendah.
2. Efektivitas Pendidikan Karakter Berbasis Layanan Bimbingan
Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan Experiential Learning
Meningkatkan Karakter Bertanggung Jawab Siswa Kelas VII A di
SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015
Efektivitas pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan
klasikal kolaboratif dengan pendekatan experiential learning dianalisis
dengan menggunakan uji t paered sampel test. Hasil uji t sampel
berpasangan untuk mengetahui efektivitas pendidikan karakter berbasis
layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan experiential
learning dalam meningkatkan karakter bertanggung jawab siswa kelas
VII A Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015 tampak
pada tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2
Uji t Sampel Berpasangan Pretest dan posttest Siswa Kelas VII A Kanisius
Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015

Paired Samples Statistics

Pair 1 Pretest
Posttest

Mean
66.7000
70.4333

N
30
30

Std.
Std. Error
Deviation
Mean
5.91987
1.08081
4.69544
.85727

Paired Samples Test
Paired Diff erences

Pair 1

Pretest - Posttest

Mean
Std. Dev iation
-3.73333
5.22549

Std. Error
Mean
.95404

95% Confidence
Interv al of the
Diff erence
Lower
Upper
-5.68456
-1.78210

t
-3.913

df
29

Sig. (2-tailed)
.001
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Pada tabel Paired Samples Statistics di atas menunjukkan bahwa
ditinjau dari rata-rata skor karakter bertanggung jawab sebelum dan
sesudah diberikan pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan
klasikal kolaboratif dengan pendekatan experiential learning terjadi
peningkatan senilai 3.7333. Jika ditinjau dari standar deviasi terjadi
penurunan senilai 1.22443.
Berdasarkan tabel data Paired Samples Test di atas tampak nilai
Sig. (2-tailed) (0.001) < (0.05) dan nilai t hitung (-3.913) > t tabel
(29;0.05) adalah 2.045, maka Ho ditolak.

Jadi secara statistik

pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif
dengan pendekatan experiential learning untuk meningkatkan karakter
bertanggung jawab siswa SMP kelas VII A Kanisius Kalasan sebelum
dan sesudah treatment signifikan, artinya efektif untuk meningkatkan
karakter bertanggung jawab siswa SMP kelas VII A Kanisius Kalasan
Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015.
Secara detail peningkatan karakter bertanggung jawab siswa
kelas VII A di SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 20142015 dalam setiap kategori sebelum dan sesudah diberikan pendidikan
karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan
pendekatan experiential learning nampak pada tabel 4.3 berikut ini.
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Tabel 4.3
Peningkatan Karakter Bertanggung Jawab Siswa Kelas VII A Kanisius Kalasan
Tahun Ajaran 2014-2015 antara Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pendidikan
Karakter Berbasis Layanan Bimbingan Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan
Experiential Learning

Pretest

Posttest

Rumus
Rentang
Skor
> 68
56 – 68
44 – 55
32 – 43

Kategori
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah

F
16
12
2
0

%
53,33
40
6,67
0

F
20
10
0
0

%
66,67
33,33
0
0

< 32

Sangat Rendah

0

0

0

0

Skor
Peningkatan
F
%
4
13,34
-2
6,67
-2
6,67
0
0
0

Data pada skor peningkatan sesudah mendapatkan perlakuan
pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif
dengan pendekatan experiential learning nampak bahwa, pada kategori
sangat tinggi terjadi peningkatan karakter bertanggung jawab sebanyak 4
(13,34%) pada siswa kelas VII A Kanisius Kalasan, dari 16 menjadi 20
siswa. Sementara pada kategori tinggi dan sedang terjadi penurunan
karakter bertanggung jawab masing-masing sebanyak -2 (6,67%) pada
siswa kelas VII A Kanisius Kalasan, dari 12 menjadi 10 siswa untuk
kategori tinggi dan dari 2 menjadi 0 siswa untuk kategori sedang.

0
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B. Pembahasan
1. Gambaran Tingkat Karakter Bertanggung jawab Siswa Kelas VII A
SMP

Kanisius

Kalasan

Yogyakarta

Sebelum

dan

Sesudah

mendapatkan Pendidikan Karakter Berbasis Layanan Bimbingan
Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan Experiential Learning
Tahun Ajaran 2014-2015
Berdasarkan paparan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan
bahwa gambaran umum tingkat karakter bertanggung jawab siswa kelas
VII A SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta sebelum dan sesudah
mendapatkan pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal
kolaboratif dengan pendekatan experiential learning Tahun Ajaran 20142015 adalah sebagian besar siswa-siswi memiliki karakter bertanggung
jawab yang sangat tinggi dan tinggi. Hal ini berarti siswa-siswi telah
memiliki pemahaman dasar yang membangun karakter bertanggung
jawab yaitu sadar dan bersedia untuk menjalankan perananya, berani
mengambil resiko dengan konsekuensi yang mengikutinya, memiliki
disiplin diri, menyadari akan kelebihan dan kekurangan diri serta
memiliki semangat ketekunan menghadapi setiap tantangan maupun
kesulitan dalam kehidupan nyata terutama dalam peranannya sebagai
peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhibbin Syah, (2008)
yang mengatakan tanggung jawab diartikan sebagai kesadaran manusia
akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak
disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan
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kesadaran

akan

kewajiban.

Tanggung

jawab

diartikan

sebagai

konsekuensi yang harus diterima atau dijalankan terhadap apa yang sudah
dilakukan seseorang. Melalui definisi tersebut mau mengatakan bahwa
siswa-siswi yang memilki tingkat karakter sangat tinggi dan tinggi
kemungkinan sudah memiliki karakter bertanggung jawab yang baik
dalam melaksanakan peranannya sebagai peserta didik.
Siswa-siswi yang memilki tingkat karakter sangat tinggi dan tinggi
diduga telah memperoleh pendidikan karakter yang cukup, baik dalam
keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sehingga mereka mampu
memiliki sikap bertanggung jawab yang baik dalam peranannya sebagai
peserta didik. Karakter tidak terbentuk begitu saja dalam diri siswa-siswi.
Karakter siswa-siswi dapat terbentuk melalui interaksi dengan pihak lain.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan karakter bertanggung
jawab mereka adalah diri sendiri (interen) dan dari pihak keluarga,
sekolah, teman sebaya, dan masyarakat (eksteren). Karakter bertanggung
jawab dapat

dimiliki oleh siswa-siswi apabila mereka

mampu

melaksanakan tugas perkembangannya dengan baik dan mampu
melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan
peranannya sebagai peserta didik. Selain itu terdapat pula dukungan dari
pihak eksternal yang semakin mengembangkan siswa-siswi menjadi
pribadi yang bertanggung jawab sesuai dengan peranannya.
Ditinjau dari segi ciri-ciri masa remaja, siswa-siswi yang memiliki
karakter bertanggung jawab yang sangat tinggi dan tinggi dapat dimaknai
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bahwa siswa-siswi tersebut mampu menemukan identitas dirinya dan apa
peranannya dalam masyarakat dalam hal ini sebagai peserta didik dengan
baik. Erikson (dalam Yusuf, Syamsu, 2010:71) berpendapat bahwa
remaja merupakan masa berkembangnya identity. Identity merupakan
vocal point dari pengalaman remaja. Erikson memandang pengalaman
hidup remaja berada dalam keadaan moratorium, yaitu suatu periode saat
remaja diharapkan mampu mempersiapkan dirinya untuk masa depan,
mampu menjawab siapa dirinya dan apa perannnya. Remaja yang gagal
mengembangkan rasa identitasnya, maka remaja akan kehilangan arah
dan cenderung melakukan perilaku yang menyimpang.
Ditinjau dari perkembangan aspek moral siswa-siswi yang
memiliki karakter bertanggung jawab yang sangat tinggi dan tinggi dapat
dimaknai sebagai penalaran moral mereka berkembang dengan baik.
Penalaran moral siswa-siswi kelas VII A SMP Kanisius Kalasan sebagai
remaja berada pada tahap prakonvensional dimana remaja mengakui
adanya aturan-aturan, baik dan buruk mulai mempunyai arti bagi dirinya,
namun penilaian tentang baik buruknya perbuatan hanya ditentukan oleh
faktor-faktor dari luar. Motivasi untuk penilaian moral terhadap perbuatan
hanya didasarkan atas akibat atau konsekuensi yang dibawakan oleh
perilaku remaja (Kohlberg, dalam Adisusilo, 2011:24-25).
Selain itu dari hasil penelitian juga ditemukan beberapa siswa yang
memiliki karakter bertanggung jawab dalam kategori sedang. Hal ini
dapat dipahami bahwa komponen dasar yang membangun karakter
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bertanggung jawab pada siswa-siswi dalam kategori sedang yaitu sadar
dan bersedia untuk menjalankan perananya, berani mengambil resiko
dengan konsekuensi yang mengikutinya,

memiliki disiplin diri,

menyadari akan kelebihan dan kekurangan diri serta memiliki semangat
ketekunan menghadapi setiap tantangan maupun kesulitan dalam
kehidupan nyata kurang berkembang. Artinya pada kategori ini siswasiswi

ragu-ragu

dalam

memahami,

merasakan,

meyakini

dan

menginternalisasikan dalam dirinya nilai-nilai karakter bertanggung
jawab, serta mempraktekannya dalam perilaku sehari-hari. Adapun
faktor-faktor yang mempengaruhi siswa-siswi untuk tidak mempraktekan
nilai-nilai karakter bertanggung jawab yakni faktor internal (malas,
bosan, kurang bertekun dan lain-lain) dan faktor eksternal (kurangnya
kesempatan, kurangnya dukungan dari keluarga, keluarga yang
terpecah/bermasalah dan lain-lain).
Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswasiswi itu sendiri. Faktor internal biasanya merupakan faktor genetis atau
bawaan sejak lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu
sifat yang dimiliki salah satu dari kedua orang tuanya, atau justru
gabungan dari sifat kedua orang tuanya (Sjarkami dalam Sinaga 2013).
Berdasarkan teori tersebut diduga bahwa siswa-siswi yang berada pada
kategori sedang kurang memiliki motivasi dalam diri, kurang memiliki
pemahaman yang baik terkait pemahaman diri dan tingkah laku moral.
Selain itu juga faktor hereditas dari keluarga. Karena beberapa hal
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tersebut

maka

bertanggung

beberapa

jawab

siswa-siswi

yang

baik

kurang

dalam

arti

memiliki

karakter

kurang

mampu

menginternalisasikan dalam kehidupan nyata dalam peranannya sebagai
peserta didik.
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswasiswi yakni keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, lingkungan
masyarakat dan media masa. Selain itu, faktor eksternal juga bisa terkait
dengan latar belakang budaya, pendidikan karakter yang kurang memadai
di dalam keluarga, kurangnya teladan moral, dan kurangnya dukungan
terhadap pemahaman diri dan tingkah laku moral yang baik (Sinaga,
2013). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada
pihak sekolah yakni; kepala sekolah, guru BK, dan wali kelas serta hasil
perjumpaan

secara

pribadi

dengan

beberapa

siswa-siswi

yang

mensharingkan pengalaman, latar belakang keluarga, dan kesulitannya,
faktor eksternal sangat mempengaruhi perkembangan pembentukan
karakter siswa-siswi tersebut.
Dari pikah keluarga, beberapa siswa-siswi berasal dari keluarga
yang kurang harmonis, keluarga yang mengalami kesulitan dalam
perekonomian, keluarga yang orang tuanya sibuk dengan aktivitas
pekerjaan sehingga kurang memberikan perhatian secara afeksi, keluarga
yang melibatkan anaknya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga
beberapa hal tersebut mempengaruhi psikologis siswa dan keluarga
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kurang memberikan peranan yang semestinya untuk menanamkan
karakter bagi anak-anaknya.
Dari pihak sekolah juga mengalami kendala untuk merealisasikan
penanaman karakter bagi peserta didiknya, karena di satu sisi sekolah
kurang mendapatkan dukungan dari pihak keluarga, dimana pihak
keluarga tidak melanjutkan penanaman karakter yang dibentuk dari pihak
sekolah dan di sisi lain pihak sekolah memerlukan strategi pengajaran
yang menarik dan efektif untuk menanamkan karakter yang dibutuhkan
peserta didik. Dari pihak kelompok teman sebaya siswa-siswi yang
memiliki karakter bertanggung jawab dalam kategori sedang berelasi
dengan teman-teman yang kurang lebihnya memiliki persoalan yang
sama,

sehingga kemungkinannya adalah siswa semakin kurang

pemahamanya terhadap diri dan perilaku moral yang benar. Justru hal ini
memicu siswa untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari
peraturan dan tata tertib sekolah dan kurang mampu melaksanakan tugas
dan perannya sebagai peserta didik. beberapa hal dari luar diri peserta
didik itulah yang mempengaruhi kurang dimilikinya karakter bertanggung
jawab dan kurang mampu menginternalisasikan dalam kehidupan nyata.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dipahami bahwa baik faktor
internal maupun faktor eksternal keduannya memiliki pengaruh dalam
menghambat maupun membentuk karakter bertanggung jawab siswa-siswi
kelas VII A SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta. Siswa-siswi kelas VII A
SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta, adalah peserta didik yang dipandang
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sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten, sehingga
dibutuhkan

binaan

dan

bimbingan

yang

konsisten

untuk

mengaktualisasikannya agar mereka dapat menjadi manusia susila yang
cakap (Desmita, 2009). Oleh karena itu peranan pihak-pihak eksternal
tersebut sangat diperlukan untuk membantu peserta didik mengenal,
memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai karakter khususnya
karakter bertanggung jawab sebagai peserta didik dalam kehidupan seharihari.
Gambaran umum tingkat karakter bertanggung jawab sebelum dan
sesudah perlakuan menunjukan lebih dari separuh siswa-siswi kelas VII A
SMP Kanisius Kalasan Tahun Ajaran 2014-2015 berada pada kategori
sangat tinggi dan tinggi. Bukan berarti mereka tidak memiliki masalah
dalam karakter bertanggung jawab dan tidak membutuhkan bimbingan.
Siswa-siswi yang berada pada kategori tersebut tetap memerlukan
bimbingan untuk mempertahankan, memantapkan dan mengoptimalkan
karakter bertanggung jawab mereka. Sedangkan siswa-siswi yang berada
pada kategori sedang, bukan berarti mereka bermasalah dalam karakter
bertanggung jawab. Tetapi para siswa-siswi yang berada pada kategori
tersebut memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan karakter
bertanggung jawab mereka. Oleh karena itu mereka memerlukan
bimbingan.
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2. Efektivitas Pendidikan Karakter Berbasis Layanan Bimbingan
Klasikal Kolaboratif dengan Pendekatan Experiential Learning
untuk Meningkatkan Karakter Bertanggung Jawab Siswa Kelas VII
A di SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015
Berdasarkan hasil uji Paired Samples Test bahwa nilai Sig. (2tailed) (0.001) < (0.05) dan nilai t hitung (-3.913) > t tabel (29;0.05)
adalah 2.045, maka Ho ditolak. Jadi secara statistik pendidikan karakter
berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan
experiential learning untuk meningkatkan karakter bertanggung jawab
siswa SMP kelas VII A Kanisius Kalasan sebelum dan sesudah
treatment signifikan, artinya efektif untuk meningkatkan karakter
bertanggung jawab siswa SMP kelas VII A Kanisius Kalasan
Yogyakarta Tahun Ajaran 2014/2015.
Peningkatan karakter bertanggung jawab yang signifikan pada
siswa-siswi kelas VII A SMP Kanisius Kalasan menandakan kekhasan
dari implementasi pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan
klasikal kolaboratif dengan pendekatan experiential learning. Depdiknas
(2008:25) mengemukakan program bimbingan akan berjalan secara
efektif apabila didukung oleh semua pihak, dalam hal ini khususnya para
guru mata pelajaran atau wali kelas. Konselor atau guru BK
berkolaborasi dengan guru dan wali kelas dalam rangka memperoleh
informasi tentang siswa (seperti prestasi belajar, kehadiran, dan
pribadinya),

membantu

memecahkan

masalah

siswa,

dan
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mengidentifikasi aspek-aspek bimbingan yang dapat dilakukan oleh guru
mata pelajaran.
Kemudian bimbingan klasikal kolaboratif dilengkapi dengan
pendekatatan experiential learning, dimana pendekatan Experiential
Learning adalah sebuah pendekatan dalam penyelengaraan bimbingan
kelompok, dengan menggunakan dinamika kelompok yang efektif. Suatu
dinamika kelompok dikatakan efektif ketika dapat menghadirkan
suasana kejiwaan yang sehat diantara peserta kegiatan, meningkatkan
spontanitas, munculnya perasaan positif (seperti senang, rileks, gembira,
menikmati, dan bangga), meningkatkan minat atau gairah untuk lebih
terlibat dalam proses kegiatan, memungkinkan terjadinya katarsis, serta
meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sosial. (Prayitno, dkk,
1998:90).

Sejalan

dengan

pendapat

Prayitno

tersebut

peneliti

mengunakan dinamika kelompok dengan permainan-permainan yang
mendukung topik bimbingan, sehingga peserta didik dapat mengalami
secara langsung, merefleksikan pengalaman dalam berdinamika, dan
merelefankan dengan pengamalan hidup sehari-hari sebagai peserta
didik yang bertanggung jawab serta memaknai nilai-nilai yang dapat
diambil untuk dipraktekan dalam kehidupan nyata.
Pendidikan

karakter

berbasis

layanan

bimbingan

klasikal

kolaboratif dengan pendekatan experiential learning, telah disusun dalam
tema besar yaitu, “Pendidikan Karakter Bertanggung Jawab sebagai
Peserta Didik” dengan tiga topik bimbingan yakni (a) Disiplin dalam
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Belajar (b) Kuraih Cita-cita karena Tekun Belajar dan (c) Aku yang
berbuat Aku yang Bertanggung jawab”. Dari ketiga topik tersebut
dilaksanakan dalam satu hari dari pagi hingga sore. Topik bimbingan
yang saling berkaitan memberikan kesinambungan dari materi topik yang
satu dengan materi topik yang lain. sehingga siswa-siswi nampak mudah
mengikuti dan memahami isi bimbingan. Bimbingan klasikal kolaboratif
dengan pendekatan experiential learning ini merupakan model bimbingan
yang dilakukan secara kerjasama antara peniliti dengan konselor/guru BK
dan mitra kolaboratif dalam hal ini guru mata pelajaran dan wali kelas
dengan tujuan untuk membantu mengoptimalkan proses belajar siswasiswi dalam mengenal, memahami, dan menginternalisasikan nilai-nilai
karakter khususnya karakter bertanggung jawab sebagai peserta didik
yang ditemukan selama mengikuti pendidikan karakter berbasis layanan
bimbingan klasikal dengan pendekatan experiential learning.
Pendekatan experiential learning menekankan pada keinginan kuat
dari dalam diri siswa untuk berhasil dalam belajar. Keinginan untuk
berhasil tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab siswa terhadap
perilaku belajarnya dan mereka akan merasa dapat mengontrol perilaku
tersebut (Supratikya, 2011). Pendidikan karakter berbasis layanan
bimbingan klasikal dengan pendekatan experiential learning untuk
meningkatkan karakter bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip
belajar sebagai berikut (Ortigas, 1990, dalam Supratikya, 2011); (a)
belajar adalah pengalaman yang terjadi dalam diri pembelajar, (b) belajar
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adalah penemuan makna dan relevansi dari ide, konsep, atau prinsip bagi
kehidupan pribadi maupun masyarakat luas, (c) belajar sebagai perubahan
tingkah laku adalah hasil pengalaman, (d) belajar berlangsung lewat
proses bekerja sama dan berperan serta dalam suatu aktivitas, (e) belajar
adalah proses yang bersifat evolusioner atau perubahan yang berlangsung
secara pelan-pelan dan berkesinambungan, (f) belajar kadang-kadang
merupakan proses yang menyakitkan, (g) sumber belajar yang sangat
kaya adalah diri pembelajar sendiri, (h) proses belajar melibatkan baik
pikiran maupun emosi atau perasaan, dan (i) proses belajar bersifat sangat
pribadi dan unik. Kualitas belajar experiential learning mencakup:
keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri
dan adanya efek yang membekas pada siswa.
Efektivitas
pendekatan

layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan

experiential

learning

untuk

meningkatkan

karakter

bertanggung jawab siswa kelas VII A di SMP Kanisius Kalasan
Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015, didikung pula oleh beberapa faktor
berikut ini:
a. Kesiapan diri siswa
Siswa-siswi kelas VII A di SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta
Tahun Ajaran 2014-2015 merupakan siswa-siswi yang tergolong
memiliki karakter bertanggung jawab cukup baik, jika dibandingkan
dengan 3 kelas VII yang lain. Hanya terdapat beberapa siswa saja
yang kurang memiliki karakter bertanggung jawab yang baik.
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Sekalipun secara global siswa-siswi SMP

Kanisius Kalasan

teridentifikasi kurang memiliki karakter bertanggung jawab sebagai
peserta didik, hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan
peneliti dengan kepala sekolah, guru BK dan guru wali kelas.
Siswa-siswi

yang tergolong

memiliki tingkat

karakter

bertanggung jawab yang cukup baik tersebut dimaknai sudah
memiliki penalaran moral yang baik sebagaimana dijelaskan
Kohlberg (dalam sinaga, 2013) bahwa pada umumnya remaja
memiliki kecenderungan mempertahankan dan memelihara tatanan
sosial. Oleh bebab itu, bagi remaja, masyarakat adalah sumber yang
menentukan benar atau tidaknya sesuatu. Penalaran moral merupakan
tahap perkembangan kemampuan kognitif dalam mempertimbangkan
hal benar dan salah, termasuk dalam hal mengambil keputusan secara
bijaksana serta membuat penilaian moral.
b. Keteladanan dari pihak lain
Pengetahuan yang baik tentang nilai-nilai moral yang
membentuk karakter siswa-siswi kelas VII A di SMP Kanisius
Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015, tidak dapat langsung
membuat siswa-siswi menjadi berkarakter. Ada proses yang harus
dilalui yang melibatkan orang lain yaitu, keluarga, sekolah, teman
sebaya, dan lingkungan. Seperti yang dikatakan Erikson (dalam
Yusuf, Syamsu, 2010:71) masa remaja berada pada masa pencarian
identitas tidak mudah untuk menerima suatu nilai yang ditawarkan.
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Oleh karena itu, peran orang lain sebagai teladan atau contoh menjadi
hal yang mutlak. Dengan adanya figur yang mampu memberikan
teladan nilai-nilai moral kepada siswa-siswi kelas VII A di SMP
Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015, hal ini akan
memudahkan dalam pembentukan karakter. Perasaan moral penting
dimiliki oleh siswa-siswi karna hal ini akan menjadi energi untuk
bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Perasaan moral dan
pemahaman moral saling melengkapi dalam pembentukan karakter
siswa.
c. Melibatkan siswa-siswi secara langsung
Pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal
kolaboratif dengan pendekatan experiential learning adalah suatu
proses

siswa

mengkonstruksi

atau

menyusun

pengetahuan

keterampilan dan nilai dari pengalaman langsung. Adapun prinsip
dasar experiential Learning adalah melalui tahapan sebagai berikut:
1) Tahapan pengalaman nyata (Concrete experience )
Siswa-siswi terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan secara
langsung, seperti melaksanakan aktivitas terstruktur menggunakan
permainan.

Dalam

setiap

topik

yang

diberikan,

peneliti

menggunakan permainan yang melibatkan semua siswa-siswi kelas
VII A. Sehingga mereka dapat mengalami secara langsung
kegiatan yang mereka lakukan.
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2) Tahapan observasi refleksi (Reflective observation)
Siswa-siswi mendiskusikan pengalaman yang telah dilalui dan
saling berbagi reaksi dan observasi yang telah dilalui. Dimana
siswa-siswi membagikan hasil pelaksanaan kegiatan atau hasil
pengamatannya dalam dinamika permainan termasuk reaksi
pribadianya baik berupa tanggapan pikiran maupun tanggapan
perasaannya, kepada peserta lain baik dalam kelompok-kelompok
kecil maupun kepada seluruh peserta.
3) Tahapan konseptualisasi (Abstract conceptualization)
Siswa-siswi menyimpulkan prinsip-prinsip, merumuskan hipotesishipotesis, merumuskan hikmat-manfaat dan memaknai atau
menafsirkannya, membandingkan tanggapan peserta yang satu
dengan peserta yang lain, serta menemukan hubungan antar makna
atau tanggapan yang muncul menjadi sebuah kesimpulan atau
konsep yang baru.
4) Tahap implementasi (Active experimentation)
Siswa-siswi sungguh-sungguh menangkap relevansi atau maknamanfaat dari pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan
klasikal dengan pendekatan experiential learning yang baru
dijalaninya, serta memiliki tekat
belajarnya dalam kehidupan sehari-hari.

untuk menerapkan hasil
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Melalui tahapan tersebut siswa-siswi kelas VII A di SMP
Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015, menemukan
nilai-nilai karakter bertanggung jawab yang dapat dimaknai dan
kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata.
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BAB V
PENUTUP

Pada bab ini dipaparkan kesimpulan, keterbatasan, dan saran terhadap
hasil penelitian.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat
disimpulkan menjadi dua hal yaitu:
1. Secara umum karakter bertanggung jawab siswa-siswi kelas VII A di SMP
Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015 berada pada
kategori sangat tinggi dan tinggi, artinya siswa telah memiliki karakter
bertanggung jawab yang baik. Selain itu dalam penelitian ini terdapat pula
siswa-siswi yang berada pada kategori sedang, artinya beberapa siswa
tersebut memiliki potensi dan peluang untuk meningkatkan karakter
bertanggung jawab mereka.
2. Program layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan
experiential learning secara signifikan efektif meningkatkan karakter
bertanggung jawab siswa. Layanan bimbingan klasikal dengan pendekatan
experiential learning, telah disusun dalam tema besar yaitu, “Pendidikan
Karakter Bertanggung Jawab sebagai Peserta Didik” dengan tiga topik
bimbingan yakni (1) Disiplin dalam Belajar (2) Kuraih Cita-cita karena
Tekun Belajar dan (3) Aku yang berbuat Aku yang Bertanggung jawab”.
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Dari ketiga topik tersebut dilaksanakan dalam satu hari dari pagi hingga
sore. Topik bimbingan yang saling berkaitan memberikan kesinambungan
dari materi topik yang satu dengan materi topik yang lain. sehingga siswasiswi nampak mudah mengikuti dan memahami isi bimbingan. Hal ini
terbukti dari hasil penelitian yang menunjukan peningkatan karakter
bertanggung jawab setelah diberi perlakuan dengan program pendidikan
karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan
pendekatan experiential leraning.
B. Keterbatasan Penelitian
Pelaksanaaan penelitian pendidikan karakter berbasis layanan
bimbingan klasikal kolaboratif dengan pendekatan experiential learning
untuk meningkatkan karakter bertanggung jawab siswa kelas VII A di
SMP Kanisius Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015 telah
dirancang secara konseptual, sistematik dan procedural bersama tim
Stranas untuk mencapai tujuan yang optimal. Akan tetapi, dalam
penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang dapat
diperbaiki dan ditingkatkan bagi peneliti selanjutnya. Yang menjadi
catatan evaluasi bagi peneliti meliputi:
1. Instrumen Penelitian
Alat instrumen yang digunakan dalam penelitian ini belum dilakukan
uji coba terlebih dahulu, sebelum digunakan sebagai alat untuk
memperoleh data. Sehingga hasil reliabilitas yang diperoleh termasuk
dalam kategori cukup. Hal ini dikarenakan dalam alat instrumen
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penelitian beberapa item kurang mewakili nilai-nilai karakter
bertanggung jawab.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian yang relatif singkat dalam memberikan layanan
bimbingan yakni satu hari dengan 3 topik kemungkinan baru
memberikan pemahaman bagi siswa dalam arti baru sampai tataran
kognisi dan afeksi. Masih minim untuk menjadi karakter siswa yang
terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
C. Saran
Beberapa saran yang dapat peneliti paparkan guna lebih
mengoptimalkan dan mengembangkan keefektivitasan layanan bimbingan
untuk meningkatkan pendidikan karakter sehingga dapat membantu
peserta didik untuk menginternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari,
yaitu:
1. Bagi Kepala Sekolah
Program pendidikan karakter berbasis layanan bimbingan klasikal
dengan pendekatan experiential learning efektif untuk meningkatkan
karakter bertanggung jawab siswa, maka hal ini juga dimungkinkan
dapat digunakan untuk meningkatkan karakter-karakter yang lain
sesuai kebutuhan siswa. Oleh karena itu kepala sekolah perlu
memberikan perhatian khusus dan menggunakan pendekatan ini untuk
membentuk

karakter

siswa

secara

komperhensif

dengan
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memberdayakan guru bimbingan dan konseling berkolaborasi dengan
guru-guru mata pelajaran. Dan memberikan kebijakan untuk
mendukung program-program yang akan dilaksanakan.
2. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling
Pembimbing yang memilki kompeten untuk mengetahui kebutuhankebutuhan pesera didik melalui need assessment akan membantu
dalam memberikan layanan bimbingan dengan topik layanan yang
sesuai kebutuhan dan sasaran yang akan diberi layanan. Penelitian ini
diberikan kepada siswa-siswi kelas VII A SMP Kanisius Kalasan,
dimana siswa-siswi tersebut tergolong kategori memiliki karakter
bertanggung jawab yang baik, dan program ini terbukti efektif. Maka
bagi guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan pendidikan
karakter berbasis layanan bimbingan klasikal kolaboratif dengan
pendekatan experiential learning pada siswa-siswi yang tergolong
kategori rendah atau rendah sekali, untuk meningkatkan karakter
bertanggung jawab maupun karakter-karakter lain yang dibutuhkan.
3. Bagi para Peneliti Lain
Dalam penelitian ini peneliti belum melakukan uji coba instrumen
yang digunakan untuk penelitian, sehingga belum pasti apakah setiap
item sudah mewakili karakter bertanggung jawab siswa. Oleh karena
itu bagi para peneliti selanjutnya dapat melakukan uji coba alat
instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. Selain itu juga perlu
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diperhitungkan waktu pelaksanaan program sehingga dapat sungguhsungguh efektif meningkatkan karakter siswa.
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LAMPIRAN 1
RENCANA PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS LAYANAN BIMBINGAN
KLASIKAL KOLABORATIF DENGAN PENDEKATAN EXPERIENTIAL LEARNING UNTUK MENINGKATKAN
KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB
Tahapan
Pra Kegiatan

Sesi I :

Kegiatan

Tujuan

Materi

Metode

1.

Perkenalan,

Siswa mengenal tim
pendamping

Profil tim
pendamping

Ceramah

2.

Pengantar,

Siswa memahami tujuan
kegiatan dan memiliki
gambaran seluruh
rangkaian kegiatan

Tujuan kegiatan dan
gambaran umum
rangkaian kegiatan

Tanya jawab

3.

Pretest (tes awal
sebelum
perlakuan)

Mengambil data siswa
sebelum diberikan
layanan bimbingan
klasikal

Kuisioner Karakter
bertanggung jawab

Mengisi lembar soal
pilihan ganda

1.

Ice Breaking,

Menciptakan suasana
yang menyenangkan dan
kondusif

Gerak dan lagu
“Salam Jumpa
Semua dan Saya
Tahu Sadar Siap

Menjadi model
untuk bergerak dan
bernyayi dengan

Refleksi
1.

Apa tujuanmu
mengikuti
kegiatan ini?

2.

Perasaan dan
pikiran apa
yang muncul
ketika mau
mengikuti
kegiatan ini?

3.

Persiapan apa
yang kamu
lakukan untuk
mengikuti
kegiatan ini?

1.

Perasaan dan
pikiran apa
yang muncul
dalam dirimu
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2.

Dinamika
kelompok

Melakukan”

semangat

Dinamika kelompok
bertujuan memberikan
pengalaman dan proses
secara langsung kepada
siswa kemudian
mengobservasi kegiatan
yang baru saja diikuti
dan mengungkapkan
serta membagikan
pengalaman bermakna
yang ditemukan dalam
kegitan dinamika

Permainan “Siapa
Berani Disiplin” dan
sharing pengalaman
para siswa dalam
berdinamika

Membagi para siswa
dalam kelompok
kemudian tanya
jawab dan memberi
kesempatan pada
siswa untuk sharing
pen galaman
berdinamika

3.

Materi inti

Siswa memahami arti
disiplin dalam belajar
dan mampu memaknai
nilia-nilai disiplin untuk
diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari

Disiplin dalam
Belajar

Tanya jawab

4.

Latihan membuat
jadwal belajar

Siswa mampu membaut
jadwal belajar dan
diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari

Praktek membaut
jadwal belajar

Praktek langsung

5.

Menonton video

Siswa memaknai isi

Video singkat

Observasi dan

setelah setelah
mengikuti sesi
I dengan topik
disiplin dalam
belajar?
2.

Bagaimana
kamu
mensikapi
aturan dan tata
tertib dalam
belajar?

3.

Tindakan apa
yang akan
kamu lakukan
setelah
mengikuti
bimbingan
dengan topik
disiplin dalam
belajar?
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6.

Istirahat dan
snack
Sesi II:

singkat

video singkat sebagai
contoh untuk
melaksanakan disiplin
dalam belajar

“Disiplin diri”

sharing

Penegasan dan
pesan moral

Siswa mampu menarik
kesimpulan dari materi
ini dan memiliki nilainilai yang
diinternalisasikan dalam
kehidupan nyata

Kesimpulan dari
materi dan pesan
moral

Sharing dan ceramah
singkat

-

-

-

-

1.

Dinamika
kelompok

Dinamika kelompok
bertujuan memberikan
pengalaman dan proses
secara langsung kepada
siswa

Permainan “Susun
Korek Api” dan
sharing pengalaman
dari para siswa dalam
berdinamika

Membagi para siswa
dalam kelompok

2.

Refleksi dan
sharing

mengobservasi kegiatan
yang baru saja diikuti
dan mengungkapkan
serta membagikan
pengalaman bermakna
yang ditemukan dalam
kegitan dinamika

Pengalaman
berdinamika dari
para siswa

Tanya jawab dan
memberi kesempatan
pada siswa untuk
sharing pen galaman
berdinamika

Siswa memahami arti

“Kuraih Cita-cita

3.

Materi inti

Tanya jawab, dan

1.

Perasaan dan
pikiran apa
yang muncul
dalam dirimu
setelah
mengikuti sesi
II dengan topik
Kuraih cita-cita
karna tekun
belajar?

2.

Bagaimana
kamu
mensikapi
kesulitan dan
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Sesi III:

ketekunan dalam belajar
demi meraih cita-cita dan
mampu memaknai nilianilai ketekunan untuk
diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari

karena Tekun
Belajar”

pemberian stiker
berhadiah

4.

Kibar (kisah
bergambar)

Memberikan contoh
cerita tokoh-tokoh yang
memiliki karakter
ketekunan

kisah bergambar

Membaca cerita
bergambar

5.

Penegasan dan
pesan moral

Siswa mampu menarik
kesimpulan dari materi
ini dan memiliki nilainilai yang
diinternalisasikan dalam
kehidupan

Kesimpulan dari
materi dan pesan
moral

Sharing dan ceramah
singkat

1.

Ice breaking

Menciptakan suasana
yang menyenangkan dan
kondusif

Berjoget bersama

Menjadi model
untuk bergerak dan
berjoget dengan
semangat

2.

Dinamika
kelompok dan
sharing

Dinamika kelompok
bertujuan memberikan
pengalaman dan proses
secara langsung kepada

Permainan
“Memasukan Paku
dalam Botol”

Tanya jawab dan
memberi kesempatan
pada siswa untuk
sharing pen galaman

tantangan
dalam belajar?
3.

Tindakan apa
yang akan
kamu lakukan
setelah
mengikuti
bimbingan
dengan topic
Kuraih Citacita karena
Tekun Belajar?

1.

Perasaan dan
pikiran apa
yang muncul
dalam dirimu
setelah
mengikuti sesi
III dengan
topik Aku yang
Berbuat Aku
yang
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siswa

berdinamika

3.

Materi inti

Siswa memahami arti
bertanggung jawab
mampu memaknai nilianilai tanggung jawab
untuk diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari

“Aku yang Berbuat
Aku yang
Bertanggung jawab”

Tanya jawab, dan
pemberian stiker
berhadiah

4.

Menonton video
singkat

Siswa memaknai isi
video singkat sebagai
contoh untuk
melaksanakan tanggung
jawab dan peranannya
sebagai pelajar

Video singkat
“Tanggung jawab
dan peranku”

Observasi dan
sharing

5.

Percikan
inspirasi dan
sharing

Memberikan contoh
cerita tokoh-tokoh yang
memiliki karakter
bertanggung jawab

Membaca cerita
bergambar

Membaca kisah
inspiratif

6.

Peneguhan dan
pesan moral

Siswa mampu menarik
kesimpulan dari materi
ini dan memiliki nilainilai yang
diinternalisasikan dalam
kehidupan nyata

Sharing dan ceramah
singkat

Sharing dan ceramah
singkat

Bertanggung
Jawab?
2.

Bagaimana
kamu
mensikapi
tanggung
jawab dan
perananmu
sebagai
pelajar?

3.

Tindakan apa
yang akan
kamu lakukan
setelah
mengikuti
bimbingan
dengan topik
Aku yang
Berbuat Aku
yang
Bertanggung
Jawab?
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Istirahat Makan
Siang
Penutup:

-

1.

Sharing kesan
dan pesan

-

-

-

Siswa mampu
mengungkapkan semua
pengalaman baik
perasaan, pikiran dan
nilai-nilai karakter yang
diperoleh selama
mengikuti kegiatan

Pengalaman siswasiswi selama
mengikuti kegiatan

Tanya jawab dan
Sharing

4. Pembagian
hadiah

Meberikan penguat
Hadiah-hadiah
bagi siswa-siswi
yang telah
disediakan
untuk tetap
melakukan dan
menginternalisasikan
nilai-nilai karakter
dalam kehidupan
nyata

Stiker terbanyak
adalah pemenang

5. Posttest (tes
akhir setelah
perlakuan)

Mengambil data
siswa-siswi setelah
mengikuti layanan
bimbingan

Mengisi lembar
soal pilihan
ganda

Kuisioner
Karakter
bertanggung
jawab

-

1.

Apa yang
kamu rasakan
dan pikirkan
setelah
mengikuti
seluruh
rangkaian
kegiatan
bimbingan ini?

2.

Nilai-nilai
karakter apa
yang kamu
temukan
selama
mengikuti
bimbingan ini?

3.

Tindakantindakan apa
yang akan
kamu lakukan
setelah
mengikuti
bimbingan ini?
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LAMPIRAN 2
TABULASI DATA PENELITIAN PRETEST
NOMOR ITEM
NAMA
AAN ARDY AWAN
ALBERTUS AGUNG JOSSY P
AGNES TUTO LABA
BERNADETTA FEBYANA S.
JOSEPH THEOSAPUTRA
BIMA KARTIKA WICAKSONO
CAROLUS NOVA PERTAMA P.
CAROLUS RICO ALDEANTORO
CESAR IRMA DELLA
CHRISTOPHORUS DWI R. U.
RADDIAN PAMUNGKAS
DIA ANANDA CAHYANTI
DOMINICUS ADI KURNIAWAN
GABRIELLA RATNA PUSPAMEGA
ISHAPAS PUTINO
JULIUS SANDA SAMPORA
KATARINA UTIARA PARASWATI
KRISNA BAYU KURNIAWAN
KRISNA PRATAMA
MARIA CRISINTIA HARTANTI
MAURA ROHANA
PAULUS BAGAS DWI ASMORO
RYAN PRAMUDYA KUSUMA
SANTI HEHANUSA
STEVANI CAROLINE
TOBYTH WILLIAM PERDANA
MAXIMILLIAN DOMINIC B. P.
VINCENTIUS ARDIAN K. J.
YOSEPH CHRISTIAN ABDDIA G.
WAHYU EFENDI
JUMLAH

1

2

4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
2
2
3
4
4
4
4
4
4
4
1
4
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
3
4
4
2
4
4
4
2
4
3
3
4
4
2
4
4
4
4
3
108 105

3

4

4
2
3
4
3
4
1
4
3
4
4
4
2
4
4
4
4
2
2
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
1
2
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
3
1
4
4
4
1
4
4
4
4
4
98 112

5

6

4
1
3
3
1
3
3
1
1
3
1
1
1
3
4
3
3
4
3
2
1
4
3
4
1
4
3
1
3
1
73

3
3
4
2
1
4
3
4
1
3
3
3
4
1
2
3
2
4
3
2
3
2
3
2
4
3
2
3
4
3
84

I

7

8

21
4
4
19
4
4
22
4
4
18
4
4
16
4
3
23
4
4
20
4
4
19
4
3
13
3
3
20
2
4
19
3
4
20
4
4
17
4
4
18
4
4
18
4
4
22
4
4
16
4
4
24
2
4
22
4
4
18
3
4
18
3
4
22
2
1
20
4
4
21
4
4
18
4
4
18
4
4
21
4
4
15
3
4
23
4
4
19
4
4
580 109 114

9

10

11

12

2
4
4
3
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
3
2
3
4
4
2
4
4
3
4
4
4
4
4
2
4
4
3
4
4
3
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
1
4
4
4
4
3
4
1
2
2
2
4
4
4
4
4
3
3
2
2
4
4
2
4
4
2
4
4
4
4
4
2
4
2
83 115 109

2
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
3
1
4
2
4
2
2
4
4
1
99

II
20
23
22
24
19
24
24
21
17
21
21
23
24
22
23
23
22
20
19
21
21
9
22
22
20
20
20
21
24
17
629

13

14

15

16

17

18

19

20

1
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
1
4
4
4
4
4
3
4
4
2
4
4
3
4
4
4
3
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
2
1
4
3
4
1
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
3
4
2
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
2
2
2
3
3
4
2
4
4
4
3
4
2
2
2
2
3
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
3
3
2
4
4
4
1
3
4
4
4
3
2
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
2
83 112 109 114 105 108

4
4
1
2
1
1
1
4
1
3
1
4
4
3
1
4
4
1
2
1
2
2
2
1
2
3
3
3
1
2
68

1
4
2
4
4
4
4
1
4
2
4
3
2
4
4
4
4
4
1
3
4
4
2
4
2
1
4
1
4
4
93

128

III
26
67
31
73
25
69
27
69
26
61
27
74
26
70
26
66
22
52
26
67
28
68
29
72
28
69
27
67
28
69
31
76
31
69
27
71
25
66
20
59
27
66
21
52
27
69
25
68
22
60
24
62
31
72
25
61
28
75
26
62
792 2001
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LAMPIRAN 3

TABULASI DATA PENELITIAN POSTTEST
NOMOR ITEM
NAMA
AAN ARDY AWAN
ALBERTUS AGUNG JOSSY P
AGNES TUTO LABA
BERNADETTA FEBYANA S.
JOSEPH THEOSAPUTRA
BIMA KARTIKA WICAKSONO
CAROLUS NOVA PERTAMA P.
CAROLUS RICO ALDEANTORO
CESAR IRMA DELLA
CHRISTOPHORUS DWI R.U.
RADDIAN PAMUNGKAS
DIA ANANDA CAHYANTI
DOMINICUS ADI KURNIAWAN
GABRIELLA RATNA PUSPAMEGA
ISHAPAS PUTINO
JULIUS SANDA SAMPORA
KATARINA MUTIARA PARASWATI
KRISNA BAYU KURNIAWAN
KRISNA PRATAMA
MARIA CRISINTIA HARTANTI
MAURA ROHANA
PAULUS BAGAS DWI ASMORO
RYAN PRAMUDYA KUSUMA
SANTI HEHANUSA
STEVANI CAROLINE
TOBYTH WILLIAM PERDANA
MAXIMILLIAN DOMINIC B. P.
VINCENTIUS ARDIAN K. J.
YOSEPH CHRISTIAN ABDDIA G.
WAHYU EFENDI
JUMLAH

1

2

3

4

4
4
4
2
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
3
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
4
4
2
4
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
2
4
4
4
3
3
2
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
116 105 108 113

5

6

4
4
1
3
1
4
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4
3
3
1
2
3
4
1
4
1
4
3
4
4
4
4
4
3
2
4
4
3
3
2
1
4
3
2
4
1
3
1
3
3
4
4
1
4
1
1
3
3
4
1
4
78 100

I

7

8

22
4
4
17
4
4
21
2
4
20
4
4
24
4
4
23
4
4
23
4
4
21
4
4
19
4
3
19
4
4
22
4
4
21
3
4
21
4
4
23
4
4
22
4
4
24
4
4
17
4
4
24
4
4
22
4
4
16
4
4
18
4
3
22
4
4
20
4
4
19
4
4
21
4
4
17
4
4
21
4
4
17
4
4
23
4
4
21
4
4
620 117 118

9

10

11

12

4
4
4
4
3
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
2
3
4
4
2
2
4
4
2
3
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
2
4
4
4
2
4
1
4
2
4
3
2
4
4
4
2
4
2
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4
4
2
4
2
2
90 118 109 100

II
24
23
19
24
22
24
24
21
21
21
20
20
24
24
22
24
20
22
19
19
21
22
22
24
22
20
20
22
24
18
652

13

14

15

16

17

18

19

20

3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
2
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
2
4
4
3
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
1
4
3
3
4
4
4
1
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
2
94 114 117 116 114

4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
2
4
2
2
4
4
2
4
3
4
4
2
4
4
1
1
2
4
4
4
99

4
4
3
4
2
3
4
4
3
1
3
4
4
4
2
4
1
4
1
4
3
4
4
4
4
4
4
4
1
4
4
4
4
4
1
4
2
1
2
4
4
1
3
3
3
4
1
4
2
3
1
4
4
4
4
1
3
4
1
4
82 105

129

III
31
77
30
70
27
67
32
76
27
73
29
76
31
78
27
69
26
66
28
68
28
70
30
71
29
74
28
75
29
73
30
78
28
65
28
74
25
66
27
62
28
67
27
71
30
72
26
69
24
67
23
60
29
70
28
67
29
76
27
66
841 2113
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LAMPIRAN 4

Hasil Reliabilitas Kuesioner Karakter Bertanggung Jawab
Reliability Statistics
0.595

Kesimpulan
Cukup
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LAMPIRAN 5

Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov(a)
Pretest
posttest

Statistic
.186
.101

Df

Shapiro-Wilk

30

Sig.
.009

Statistic
.924

30

.200(*)

.968

* This is a lower bound of the true significance.
a Lilliefors Significance Correction

Df
30

Sig.
.035

30

.485
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LAMPIRAN 6

Uji t Sampel Berpasangan Pretest dan posttest Siswa Kelas VII A Kanisius
Kalasan Yogyakarta Tahun Ajaran 2014-2015
Paired Samples Statistics

Pair 1 Pretes
Postes

Mean
66.7000
70.4333

N
30
30

Std.
Deviation
5.91987
4.69544

Std. Error
Mean
1.08081
.85727

Paired Samples Test
Paired Diff erences

Pair 1

Pretest - posttest

Mean
Std. Dev iation
-3.73333
5.22549

Std. Error
Mean
.95404

95% Confidence
Interv al of the
Dif f erence
Lower
Upper
-5.68456 -1.78210

t
-3.913

df

Sig. (2-tailed)
29
.001
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LAMPIRAN 7
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Petunjuk pengisian:
1.
2.
3.
4.

Bacalah 20 pertanyan di bawah ini dengan teliti!
Pilihlah jawaban A,B,C, atau D yang sesuai dengan keadan dirimu sebenarnya.
Tidak ada jawaban yang dianggap paling benar atau salah
Tulislah jawabanmu di lembar jawaban yang diberikan oleh pembimbing.

__________________________________________________________________
1.

Pahamria adalah siswi SMP kelas VII yang baru saja mendapat materi pelajaran tentang disiplin
belajar. Setelah ia mendapat penjelasan dari gurunya dia menjadi tahu bahwa disiplin belajar
adalah……..
a. Mentaati aturan dan tata tertib dalam belajar
b. Memiliki waktu belajar yang teratur
c. Membuat jadwal belajar dan melaksanakannya dengan baik
d. Membuat jadwal, dan aturan atau tata tertib dalam belajar dan melaksanakannya

2.

Pada jam terakhir pelajaran, guru memberi tugas pekerjaan rumah (PR), sebagai pelajar yang saya
lakukan adalah………
a. Menanggapi tugas yang diberikan oleh guru dengan segera mengerjakannya
b. Mengucapkan terima kasih dan mencari waktu untuk mengerjakannya
c. Mengajak teman untuk mengerjakan PR bersama-sama
d. Menanggapi tugas dan mengerjakan tugas itu mendekati hari pengumpulan PR

3.

Ani sudah satu minggu tidak masuk sekolah karena sakit. Akibatnya Ani tertinggal beberapa mata
pelajaran dan tugas-tugas. Jika kamu menjadi Ani apa yang akan kamu lakukan……
a. Mencari informasi tentang materi yang tertinggal
b. Datang kepada guru dan meminta maaf lalu berkata “saya mohon maaf dan mohon
dimaklumi karena saya baru saja sembuh dari sakit”
c. Bertanya pada teman-teman
d. Datang ke sekolah, mencari informasi tentang materi dan tugas-tugas dan segera
mengerjakannya

4.

Saya menyadari bahwa dengan memiliki jadwal belajar dan melaksanakan dengan tertib saya
memiliki karakter…..
a. Disiplin dalam belajar.
b. Disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar
c. Bertanggung jawab sebagai pelajar
d. Ketekunan

5.

Ketidakmampuan saya menjadi pelajar yang disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar akan
membentuk saya menjadi….
a. Pelajar yang selalu kurang siap dalam menghadapi ujian
b. Pelajar yang kurang memiliki waktu dalam belajar
c. Pelajar yang meremehkan tugas dan menundanya
d. Pelajar yang memiliki prestasi yang kurang memuaskan

6.

Jika saya dapat menerapkan sikap disiplin dalam belajar dalam kehidupan sehari-hari, maka
manfaat yang saya peroleh adalah….
a. Lebih siap menghadapi ujian karena saya rajin belajar untuk memahami materi pelajaran
dengan baik
b. Memiliki hasil belajar yang baik
c. Membanggakan orang tua karena saya bersungguh-sungguh dalam belajar
d. Memiliki waktu yang cukup dalam belajar, paham materi, siap ujian dan hasilnya memuaskan

7.

Tekunila adalah siswi SMP yang tekun. Kali ini Tekunila baru saja mengikuti pelajaran mengenai
karakter ketekunan. Setelah mengikuti pelajaran ia menjadi paham bahwa pelajar yang memiliki
karakter ketekunan adalah….
a. Pelajar yang selalu berusaha terus-menerus tanpa kenal lelah
b. Pelajar yang secara bersunguh-sungguh dalam mengupayakan yang terbaik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
135
c. Pelajar yang terus berjuang dalam meraih cita-cita tanpa kenal lelah
d. Pelajar yang memiliki perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi
berbagai kesulitan guna meyelesaikan tugas belajarnya dengan sebaik-baiknya
8.

9.

Rufina mendapat tugas dari guru yang harus dikumpul 2 hari lagi. Ia mengalami kesulitan untuk
meyelesaikan tugas tersebut. Apabila kamu mengalami kesulitan seperti Rufina tindakan apa yang
kamu lakukan…..
a. Mengerjakan sambil berkata “ya sudahlah ini yang kubisa…”
b. Mengerjakan tugas sambil berkata “tugas ini ko susah sekali…”
c. Berusaha mengerjakan tugas dan belajar dengan teman yang pandai
d. Berusaha mencari berbagai kemungkinan pemecahan untuk menyelesaikan tugas
Petra dan Petri adalah putri kembar, Perta sangat menyukai matematika dan tidak suka bahasa
inggris sedangkan Petri sangat menyukai bahasa inggris dan tidak menyukai matematika. Ketika
berhadapan dengan pelajaran yang tidak mereka suka Petra berkata “Aku sebel dan tidak mood
mengikuti pelajaran bahasa inggris, buat aku malas belajar aja huuhh….” Sedangkan petri berkata
“Aku tidak suka pelajaran matematika tapi aku mencoba untuk mengulang kembali penjelasan guru
dan berlatih dengan soal-soal yang ada di buku panduan”. Sebagai pelajar ketika menghadapi
pelajaran yang kamu suka sikap dan perilaku apa yang kamu lakukan…..
a. Semangat mengikuti pelajaran
b. Senyum-senyum selama mengikuti pelajaran
c. Antusias dan terlibat dalam proses belajar
d. Aktif dikelas dan tekun belajar secara mandiri

10. Sehubungan dengan soal nomor 14 sebagai pelajar ketika menghadapi pelajaran yang tidak kamu
suka sikap dan perilaku apa yang kamu lakukan….
a. Malas mengikuti pelajaran
b. Cemberut dan mengantuk selama mengikuti pelajaran
c. Mencoba bertahan dan mendengarkan penjelasan guru
d. Tetap tekun mengikuti proses belajar dan memberi waktu khusus untuk mengulang kembali
pelajaran yang tidak disukai tersebut
11. Sebagai pelajar kamu terkadang mengalami kebosanan dan kelelahan dalam belajar. Untuk
mengatasi kebosanan dan kelelahan dalam belajar apa yang kamu lakukan….
a. Istirahat sejenak
b. Mendengarkan musik
c. Menonton TV, bermain game
d. Menciptakan suasana belajar yang nyaman, rileks, dan meluangkan waktu untuk istirahat
12. Ketika mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, sebagai pelajar yang kamu lakukan
adalah….
a. Belajar sendiri
b. Mencoba terus belajar dengan membaca materi, dan sumber-sumber lain (2)
c. Bertanya pada orang lain
d. Membuat kelompok belajar agar bisa saling membantu dan bertukar pengetahuan dan
pemahaman
13. Bagiku manfaat memiliki ketekunan dalam belajar adalah….
a. Mampu memahami materi pelajaran
b. Memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ujian
c. Memiliki prestasi belajar yang memuaskan dan membanggakan orang tua
d. Memiliki keyakinan dengan bertekun mampu meraih cita-cita
14. Sesudah saya mengikuti bimbingan tentang tanggung jawab saya menjadi sadar bahwa tanggung
jawab adalah….
a. Sesuatu yang mesti saya tanggung
b. Kewajiban untuk menanggung segala sesuatu atas perbuatan dan keputusan yang saya ambil
c. Kesiapan untuk menanggung resiko
d. Kebebasan untuk menentukan pilihan dengan segala konsekuensinya
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15. Hari ini mendadak guru tidak dapat masuk kelas untuk memberi pelajaran dikarenakan sakit. Lalu
sang guru memberikan tugas diskusi kelompok. Bagaimana kamu menanggapi pesan guru yang
tidak dapat mengajar hari ini…….
a. Saya merasa senang dan berkata “hore hari ini guru kita tidak masuk…”
b. Saya senang dan berkata “asyik kita belajar mandiri, mari kita buat kelompok!”
c. “Okay… kita diskusi kelompok”
d. “Baiklah sekarang saya akan membentuk kelompok dan menggunakan waktu untuk diskusi
bersama”
16. Hari ini kamu memiliki kesepakatan dengan 3 temanmu untuk mengerjakan tugas kelompok,
ternyata kamu berhalangan hadir. Tindakan apa yang kamu lakukan kepada teman kelompokmu…..
a. Meminta maaf
b. Mengutarakan alasan ketidakhadiran saya
c. Meminta pada teman-teman untuk mengganti hari
d. Segera memberitahu ketidakhadiran saya dan meminta maaf serta tetap ambil bangian dari
tugas kelompok tersebut.
17. Secunda merasa puas dan bangga apabila mampu ambil bagian dalam mengerjakan tugas kelompok.
Tugas apapun itu, ia berusaha melakukan dan menyelesaikannya dengan baik. Menurutmu sebagai
anggota kelompok Secunda memiliki sikap…..
a. Bertanggung jawab
b. Wajar sebagai tim dalam kelompok
c. Percaya diri dalam kerja tim
d. Tanggung jawab terhadap peranannya sebagai tim dan totalittas dalam melaksanakan
tugasnya.
18. Irna adalah anak pertama dari 3 bersaudara, sebagai kakak ia memiliki tangung jawab yang besar.
Sebelum dan sesudah sekolah Irna melaksanakan pekerjaan rumahnya. Sementara Irna juga pelajar
SMP kelas VII, Irna memiliki tugas dan kewajiban di sekolahnya. Irna berusaha untuk membagi
waktu dengan baik. Apapun hasilnya Irna siap untuk menerimanya. Menurutmu sikap apa yang
dimiliki Irna dalam kisah diatas……
a. Pasrah terhadap keadaan
b. Totalitas terhadap tugasnya
c. Bertangungjawab dan siap menangung konsekuensinya
d. Bebas dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban
19. Dodi pagi ini tugas piket kelas, ia sengaja berangkat terlambat. Teman piketnya sepakat untuk
memberi bagian piket pada Dodi yaitu membersihkan papan tulis. Karena terlambat, Dodi mendapat
sangsi dari guru untuk membersihkan kelas sepulang sekolah. Dodi bergumam “huh…..gara-gara
malas piket jadi kena sangsi beresin kelas dan masih juga dapat bagian piket lagi… bener-bener
deh… kapok saya”. Menurutmu mengapa Dodi sengaja berangkat terlambat…
a. Malas piket kelas
b. Kurang memiliki sikap tanggungjawab
c. Lari dari tugas yang merupakan bagian dari tanggungjawabnya
d. Kurang memiliki kesiapsediaan untuk melaksanakan tugas dan menjalankan peranannya
dalam kelompok
20. Dari kisah Dodi diatas Dodi menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
Menurutmu kesadaran Dodi tersebut menunjukkan sikap….
a. Berani mengakui kesalahan
b. Penyesalan
c. Aku yang berbuat aku yang bertanggungjawab
d. Menyesal dan berani menangung konsekuensi dari tindakannya
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LAMPIRAN 8

DISIPLIN BELAJAR
A. RANCANGAN PELAYANAN BIMBINGAN
NO
1.

Pokok Bahasan

2.

Tugas Perkembangan
Bidang Bimbingan

K E T E R A N G A N
Disiplin dalam Belajar
Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan
kebutuhannya untuk melanjutkan pelajaran
Bimbingan belajar

3.
4.
5.
6.
7.

Jenis layanan
Fungsi bimbingan
Sasaran Layanan
Standar kompetensi
Kompetensi Dasar

Bimbingan kelas
Pemahaman dan pengembangan
Siswa SMP Kelas VII
Siswa mampu disiplin dalam belajar
Siswa memiliki, menyadari pentingnya sikap disiplin dalam
belajar dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari

8.

Indikator

a.

9.

Materi

10.

Metode

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Waktu
Tempat
Media
Mitra Kolaborasi
Prosedur
Penilaian

17.
18.

Rencana Tindak lanjut
Sumber

Siswa mampu menjelaskan arti disiplin dalam belajar bagi
dirinya
b. Siswa mampu menyebutkan cara disiplin dalam belajar
c. Siswa mampu membuat jadwal belajar yang baik
a. Disiplin belajar
b. Cara disiplin dalam belajar
c. Membuat jadwal belajar
Dinamika kelompok, menonton video singkat, sharing, tanya
jawab, refleksi, penugasan
2 X 40 menit
Ruang kelas/Aula
Laptop, speaker, proyektor, kertas, alat tulis
Semua guru mata pelajaran
Skenario kegiatan pelayanan terlampir
a.
Pernyataan hasil belajar siswa (hasil refleksi)
b. Inventori self assesment siswa
Disesuaikan dengan kebijakan guru BK atau guru pembimbing
Sriyanto, Muldjarwandi & Sa’adon. 2010. Bimbingan dan
Konseling untuk SMP Kelas VII. Jakarta: Perpustakaan
Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)
www.docs.google.com/makalahdisiplindalamprosespendidikan
www.cafemotivasi.com/
http://fatkhur.pun.bz/tupai-dan-pohon-kelapa.xhtml
Prayitno, dkk. 1997. Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan
Konseling di Sekolah (Buku II). Padang: UNP Press
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B. SKENARIO KEGIATAN PELAYANAN
NO
1.

KEGIATAN
Pembukaan:
a. Pengantar
dan doa

GURU
Guru Pembimbing bersama
mitra (Guru mapel terkait)
memberi salam ,
menjelaskan topik bimbingan
yang akan dilaksanakan
kepada siswa,
mengungkapkan tujuan
layanan dan membuka
layanan dengan doa.

SISWA
Memberi salam kepada
guru pembimbing dan
guru mitra (guru mapel
terkait), siswa
mendengarkan penjelasan
pembimbing tentang
tujuan layanan dan
dilanjutkan berdoa.

WAKTU
5 menit

b. Ice Breaking

Menyanyikan bersama lagu
“Adalah Sukacita”

Menyanyikan bersamasama lagu “Suka cita”

5 menit

Siswa mengikuti
permainan dengan
antusias,

10 menit

Siswa menjawab
pertanyaan refleksi dan
mensharingkan.
Siswa memperhatikan
penjelasan materi dari
pembimbing dan mitra
kolaboratif tentang
“Disiplin dalam Belajar”.
Siswa menonton video
singkat bermuatan

10 menit

Adalah suka cita dihatiku
dihatiku dihatiku
Adalah sukacita dihatiku jadi
disiplin dan tertib
(Adalah sukacita-sukacita
dihatiku,
Adalah susu-kaka-cici-tata
dihatiku,
Adalah s-u-k-a-c-i-t-a
dihatiku)
dilanjutkan kembali dengan
bernyanyi secara
berkelompok oleh siswa.
2.

Inti:
Permainan

Refleksi dan
Sharing
Penyajian
Materi

Menonton
Video singkat

Pembimbing mengajak siswa
untuk bermain “Siapa
Berani Disiplin” Siswa
diminta membentuk
kelompok. Setiap kelompok
terdiri dari 10 orang. Setelah
kelompok terbentuk,
pembimbing membacakan
aturan permainan.
(lihat uraian dinamika
kelompok)
Siswa diberikan pertanyaan
refleksi yang kemudian
dijawab dan disharingkan
Pembimbing memberikan
materi topik bimbingan
mengenai “Disiplin dalam
Belajar”.
Pembimbing menayangkan
video singkat bermuatan

10 menit

10 menit
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karakter
集団行動
group action
2011年
Japanese
Precision
Walking
Competition
https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=jINuX_Hor
t8
Percikan
Inspirasi

3.

Penutup:
Refleksi

Penegasanbimbi
ngan pesan
moral
Doa penutup

karakter “Disiplin Belajar”
dan memberikan beberapa
pertanyaan refleksi kepada
siswa.

karakter “Disiplin Belajar”.
Setelah menonton video,
siswa menjawab
pertanyaan-pertanyaan
refleksi atas isi muatan
karakter video tersebut
(secara lisan atau tertulis).

Pembimbing memberikan
sebuah kisah inspirasi untuk
di baca oleh peserta didik,
kemudian pembimbing
meminta siswa untuk
menemukan nilai karakter
dalam kisah tersebut dan
menyimpulkannya.

Peserta didik membaca
kisah inspirasi yang
diberikan oleh guru
pembimbing, kemudian
peserta didik menggali
nilai karakter dalam kisah
tersebut dan menarik
kesimpulannya.

Guru pembimbing memberi
lembar pernyataan diri dan
sebuah niat diri.

Siswa mengisi lembar
pernyataan diri dan
membuat niat diri

10 menit

Pembimbing menegaskan
materi dari pertemuan
pertama sampai akhir, dan
memberikan pesan moral.
Layanan bimbingan ditutup
dengan doa

Siswa mendengarkan hasil
dari pertemuan bimbingan
hari ini dengan antusias

5 menit

Siswa mengikuti dengan
hikmat

5 menit

3 menit

C. DESKRIPSI DINAMIKA KELOMPOK

 Ayo Bermain!
“Siapa Berani Disiplin???”

1. Tujuan permainan:
Supaya siswa memiliki kedisiplinan diri dengan menyadari peranan dan
tanggung jawabnya
2. Bahan:
Tali rafia sepanjang 3-4 m sejumlah kelompok
3. Prosedur:
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a. Siapkan tali raffia dengan ukuran panjang (disesuaikan banyaknya
siswa dalam kelompok)
b. Bagilah siswa dalam beberapa kelompok. Jumlah kelompok sekitar
sepuluh orang
c. Mintalah mereka untuk berbaris dalam kelompok masing-masing.
d. Berilah masing-masing kelompok satu buah tali rafia.
e. Mintalah mereka untuk memegang tali rafia dengan menggunakan
tangan kanan. Jadi posisi tali rafia ada di sebelah kanan kelompok.
Fungsi dari tali rafia adalah supaya barisan tidak bubar dan kacau. Oleh
karena itu, selama proses berpindah, siswa tidak diperbolehkan
melepaskan pegangan pada tali rafia.
f. Setelah semua siap, pendamping memberikan perintah kepada siswa
untuk berkumpul dalam formasi tertentu. Misalnya, “Dalam hitungan
sepuluh silakan baris sesuai ketinggian. Yang paling tinggi berada di
depan dan yang paling rendah berada di belakang.”
g. Perintah-perintah lain misalkan kumpul sesuai warna kulit atau kumpul
sesuai dengan tanggal kelahiran, kumpul dengan bentuk formasi segi
tiga, dan lain sebagainya.
h. Batasi waktu setiap pergantian bentuk formasi
i. Pemenang dari permainan ini adalah kelompok yang paling cepat dan
tertib membuat formasi sesuai dengan perintah pendamping. Selain
itu, juga diperhatikan kelompok yang tidak melepaskan tali rafia saat
proses perpindahan berlangsung.
4. Durasi: 10 menit
5. Nilai karakter: Karakter disiplin, tertib, tepat waktu, kreatif, dan
bertanggungjawab.

 Menonton Video
Video mengenai contoh Disiplin dan tertib.
集団行動 group action 2011年 Japanese Precision Walking Competition
https://www.youtube.com/watch?v=jINuX_Hort8

Sinopsis Video
Kedisiplinan dan kepatuhan mentaati tata tertib serta perintah merupakan
kunci untuk menjadi sukses dalam mencapai cita-cita bersama. Satu saja
peserta tidak disiplin maka tujuan bersama tidak akan tercapai. Sehingga
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disini peran dan tangungjawab masing-masing peserta untuk disiplin
melaksanakan apa yang menjadi tugasnya adalah penting dan perlu dimiliki.

D. HANDOUT MATERI

Ayo mendengarkan!
“DISIPLIN BELAJAR”

Ketika mendengar kata disiplin kita pasti akan langsung membayangkan bahwa
kita harus menaati aturan atau tata tertib. Lalu bagaimana kalau mendengar kata
disiplin dalam belajar? Disiplin dalam belajar adalah kita harus memiliki sikap
taat terhadap aturan atau tata tertib dalam belajar.
Macam-macam disiplin dalam belajar yang hendaknya kita lakukan adalah rajin
belajar, tidak menunda waktu untuk mengerjakan tugas atau PR dan tentunya
memiliki waktu yang cukup untuk belajar.

1.

Cara agar disiplin dalam
belajar

Mengatur waktu
Agar kita disiplin dalam belajar, maka kita harus mengatur waktu agar kita
memiliki waktu yang cukup dan tepat untuk belajar, sehingga kita tidak
hanya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting.
2. Membuat jadwal belajar
Jadwal belajar penting kita miliki, dengan adanya jadwal belajar kita memiliki
agenda yang tersusun mengenai kegiatan belajar kita sehingga kita akan
tertib dalam belajar.

3. Mengelompokkan tugas-tugas
Buatlah daftar tugas yang harus segera dikerjakan, hal ini akan membantu
kita untuk tidak menunda-nunda waktu mengerjakan tugas. Jika kita
menunda waktu maka tugas-tugas akan semakin menumpuk dan tidak
selesai tepat waktu.
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4. Hindari SKS (Sistem Kebut Semalam)
Hindari SKS! SKS ini merupakan cara belajar yang kita lakukan semalaman
bahkan hingga begadang. Hal ini terjadi karena kita tidak dapat mengatur
waktu belajar dengan baik. Biasanya SKS dilakukan saat akan menghadapi
ulangan, sehingga yang terjadi adalah kita memaksakan diri untuk belajar
hingga kita lelah.
Jika kita dapat menerapkan sikap disiplin dalam belajar dalam kehidupan
kita sehari-hari, maka kita akan mendapat manfaat sebagai berikut.
a. Lebih siap menghadapi ulangan karena kita rajin belajar sehingga
dapat memahami materi pelajaran dengan baik
b. Memiliki hasil belajar yang baik
c. Tidak kekurangan waktu untuk belajar

E. PERCIKAN INSPIRASI

 Bacalah cerita dibawah ini dengan teliti!
Si Rajin dan Si Pemalas

Ini adalah sebuah cerita tentang dua orang siswa bernama Mamat dan
Sisi . Mamat dan Sisi adalah teman satu kelas, namun mereka memiliki kebiasaan
belajar yang berbeda. Mamat rajin belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah
tepat waktu dan ia selalu disiplin dalam belajar. Agar disiplin dalam belajar,
Mamat membuat jadwal belajar dan ia selalu menepati dan menjalankan jadwal
yang telah dibuatnya. Jadwal tersebut ditempelkan di dekat meja belajarnya.
Berbeda dengan Sisi, dia malas belajar, menunda waktu untuk
mengerjakan tugas, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak penting, dan
tidak memiliki jadwal belajar. Dapat dikatakan sisi tidak memiliki disiplin dalam
belajar. Sisi hanya belajar pada saat ada ulangan saja, apabila ulangan tiba, Sisi
semalaman baru belajar. Suatu hari Mamat mengajak Sisi ngobrol dan
mengingatkan Sisi bahwa akan ada ulangan Bahasa Indonesia. Mamat berkata
“Sisi... kemarin kan kamu tidak masuk sekolah, aku mau mengingatkan bahwa
besok ada ulangan Bahasa Indonesia ”
“Oh… iya, aku sudah tau kok, cuma ulangan Bahasa Indonesia kan?” Sisi
menjawab dengan nada jutek.
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“Besok juga harus mengumpulkan tugas dari Bu Indah, yang membuat prakarya
itu“ Jawab Mamat.
“ Oh... ya oke gampanglah itu... besok juga selesai kok“ Sisi menyepelekan tugas
tersebut dan ia belum mengerjakan tugas prakaryanya, padahal Bu Indah sudah
memberikan waktu untuk mengerjakan tugas itu selama dua minggu. Sisi
memang selalu menyepelekan tugas yang diberikan oleh guru. Semalaman Sisi
membuat tugas prakarya dan iapun tidak sempat belajar untuk ulangan bahkan
Sisi sampai begadang. Berbeda dengan Sisi, Mamat sudah selesai membuat tugas
prakarya sejak seminggu yang lalu, ia fokus belajar untuk ulangan dan Mamat
tidak perlu begadang seperti yang dilakukan oleh Sisi.
Keesokan paginya, tugas prakarya harus dikumpulkan dan juga ada
ulangan Bahasa Indonesia. Sisi tidak bisa mengumpulkan tugas prakaryanya
karena belum selesai dan ia tidak bisa mengerjakan ulangan Bahasa Indonesia
karena tidak belajar, Sisi juga mengantuk di kelas. Sedangkan Mamat dapat
mengumpulkan tugas prakaryanya dan mengerjakan ulangan dengan baik karena
ia sudah mempersiapkannya.
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 TUGAS SISWA
MEMBUAT JADWAL BELAJAR
Ikutilah langkah-langkah di bawah ini untuk membantumu membuat jadwal belajar!
LANGKAH 1
DAFTAR KEGIATAN SEHARI-HARI
Sebelum membuat jadwal belajar, kita harus mengatur waktu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.
PAGI

SIANG

SORE

MALAM

SENIN
SELASA
RABU
KAMIS
JUMAT
SABTU
MINGGU
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LANGKAH 2
MENENTUKAN WAKTU UNTUK BELAJAR
Tentukanlah waktu yang tepat untuk belajar!
1. Berdasarkan tabel daftar kegiatan sehari-hari, pilihan waktu yang kamu gunakan untuk belajar kapan? Apakah di pagi
hari, siang hari, sore hari atau malam hari?
2. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk belajarmu?
3. Untuk memudahkan menjalankan waktu belajarmu, susunlah jadwal pelajaranmu!
HARI

MATA PELAJARAN

SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU
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LANGKAH 3
PENGGUNAAN WAKTU BELAJAR
Setelah menentukan waktu belajar dan menentukan jadwal pelajaran, buatlah rencana penggunaan waktu belajarmu.
Dalam pengisian penggunaan waktu belajar ini, kita dapat melihat jadwal mata pelajaran kita, sehingga kita tahu akan
belajar apa saja dan mempersiapkan apa saja untuk belajar kita.
Jangan lupa mengisi tanggal di setiap kolom ya. Berikut contoh cara pengisian tabel.
SENIN
20 April 2015
Buat PR MTK

SELASA
21 April 2015
Belajar untuk
ulangan Bhs.
Inggris

RABU

KAMIS

JUMAT

SABTU

MINGGU

JUMAT

SABTU

MINGGU

Buatlah rencana penggunaan waktu belajarmu selama satu minggu ini.
SENIN

SELASA

RABU

KAMIS

146

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
147

G. EVALUASI
1.

NO
1.

Di bawah ini ada beberapa pertanyaan refleksi (guru pembimbing boleh
memilih beberapa pertanyaan yang sesuai diantara daftar berikut)
KETERANGAN
Setelah
bermain
permainan
“Siapa Berani
Disiplin?”

1.

2.
3.
4.
5.
2.

Setelah
menonton
video

1.
2.
3.
4.

3.

Setelah
menyimak
kisah inspiratif

1.
2.

3.

4.

PERTANYAAN REFLEKSI
Dalam permainan “Siapa Berani Disiplin”:
a. Adakah yang memiliki kesadaran akan peran dan
tanggungjawabnya?
b. Adakah yang melaksanakan tugas dengan disiplin dan tertib?
Mengapa?
c. Adakah yang melakukan tugas dengan sikap yang semaunya
sendiri? Mengapa?
Pelajaran berharga apa yang dapat kamu petik dari permainan
tersebut?
Apakah kamu sudah memiliki sikap disiplin? Berikan contoh perilaku
tersebut!
Adakah kelompok yang sangat berhasil dalam mengikuti permainan
ini? Mengapa mereka berhasil?
Kelompok mana yang tidak berhasil maksimal atau gagal? Mengapa
bisa demikian?
Setelah menonton video tersebut, bagian mana yang menurutmu
menarik dan patut untuk ditiru?
Menurut pendapatmu, apa sebenarnya keuntungan memiliki sikap
disiplin?
Manfaat apa yang diperoleh oleh dirimu setelah menonton video
tersebut?
Sebutkan 3 contoh sikap disiplin yang dapat kamu lakukan dalam
kehidupan sehari-hari!
Setelah membaca cerita Si Rajin dan Si Pemalas, cerita tersebut
menceritakan tentang apa?
Diantara dua tokoh dalam cerita diatas, menurutmu mana yang
pantas untuk ditiru? Berikan alasanmu mengapa tokoh tersebut
pantas untuk ditiru!
Bagaimana dengan dirimu apakah selama ini kamu sudah memiliki
kebiasaan belajar dan melakukannya dengan penuh disiplin? Jika ya
apa alasanmu dan bagaimaan kamu melakukanya? Jika tidak apa
alasanmu dan apa yang kamu lakukan?
Apa manfaat cerita tersebut bagimu?
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2.

Refleksi
PERNYATAAN HASIL BELAJAR

Setelah saya mengikuti kegiatan bimbingan hari ini, saya menjadi tahu bahwa:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________
NIATKU
Setelah aku mengikuti bimbingan dengan tema “Disiplin dalam Belajar” aku berniat
untuk atau aku akan:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

“Tidak ada kata tidak
mungkin sukses jika
anda disiplin dan
kerja keras”
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KISAH BERGAMBAR
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KURAIH CITA-CITA KARENA TEKUN BELAJAR
A. RANCANGAN PELAYANAN BIMBINGAN

NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pokok Bahasan
Tugas Perkembangan
Bidang Bimbingan
Jenis Layanan
Fungsi Bimbingan
Sasaran
Standar Kompetensi

8.

Kompetensi Dasar

9.

Indikator

10.

Materi

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Metode
Waktu
Tempat
Media
Mitra Kolaboratif
Prosedur
Penilaian/Evaluasi
Rencana Tindak Lanjut
Sumber Pustaka

KETERANGAN
Kuraih Cita-Cita karena Tekun Belajar
Mencapai kematangan perilaku yang bertanggung jawab
Bimbingan Belajar
Bimbingan Klasikal/Kelompok
Pencegahan, Pemahaman, dan Pengembangan
Siswa Kelas VII SMP
Siswa mampu tekun belajar untuk meraih cita-cita yang
diinginkannya
Siswa mampu memahami dan memiliki ketekunan dalam belajar
untuk meraih cita-cita yang diinginkannya
a. Siswa mampu mengartikan ketekunan dalam belajar
b. Siswa menyebutkan manfaat yang didapat dari sikap
belajar tekun
c. Siswa mengetahui hal-hal yang perlu diusahakan atau
mendukung agar bisa tekun belajar untuk meraih cita-cita
d. Siswa dapat menemukan cara sendiri untuk tekun belajar
dan meraih cita-citanya
a. Pengertian tekun dalam belajar
b. Manfaat tekun belajar
c. Hal-hal yang mendukung tekun belajar
d. Kebiasaan-kebiasaan tekun belajar
Dinamika kelompok, refleksi, shering
2 x 40 menit
Ruang Kelas/Aula
Modul, lembar kerja, LCD, Laptop, Kertas, Alat Tulis
Guru Mata Pelajaran
Mengikuti Skenario Layanan
Refleksi dan Self Assesment
Kebijakan dari guru BK
a. http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=200812
03053254AA4GC9a
b. http://www.facebook.com/monikaindri?v=app_23474718
56
c. http://bahtera.org/kateglo/?mod=dictionary&action=view
&phrase=tekun
d. http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|
id&u=http://tirikuimbakul.blogspot.com/2010/01/this-isintroduction-to-my-book-why.html
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B. SKENARIO KEGIATAN PELAYANAN
NO
1.

KEGIATAN

GURU

SISWA

Guru Pembimbing bersama
mitra (Guru mapel terkait)
memberi salam , menjelaskan
topik bimbingan yang akan
dilaksanakan kepada siswa,
mengungkapkan tujuan
layanan dan membuka layanan
dengan doa.

Memberi salam kepada
guru pembimbing dan guru
mitra (guru mapel terkait),
siswa mendengarkan
penjelasan pembimbing
tentang tujuan layanan dan
dilanjutkan berdoa.

5 menit

Pembimbing mengajak siswa
untuk bermain permainan
“Korek Api”
pembimbing membagi
kelompok kecil yang
beranggotakan 4 orang setiap
kelompoknya untuk melakukan
permainan menyusun korek api
pembimbing membacakan
aturan permainan.
(lihat uraian dinamika
kelompok)
Siswa diberikan pertanyaan
refleksi yang kemudian dijawab
dan disharingkan

Siswa mengikuti permainan
dengan antusias,

15 menit

Siswa menjawab
pertanyaan refleksi dan
mensharingkan.

10 menit

c. Pemberian
Materi

Pembimbing memberikan
materi topik bimbingan
mengenai “Kuraih Cita-Cita
karena Tekun Belajar”

Siswa memperhatikan
penjelasan materi dari
pembimbing dan mitra
kolaboratif tentang “Kuraih
Cita-Cita karena Tekun
Belajar”

10 menit

d. Kibar

Pembimbing memberikan kisah
bergambar kepada siswa

Siswa membaca kisah
bergambar dan
menemukan nilai karakter
dari kisah tersebut

10 menit

Peserta didik membaca
kisah inspirasi yang

10 menit

Pembukaan:
Pengantar dan
doa

2.

WAKTU

Inti:
a. Dinamika
Kelompok

b. Refleksi dan
Sharing

e. Percikan
Inspirasi

Pembimbing
memberikan sebuah
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kisah inspirasi untuk di
baca oleh peserta
didik.

3.

diberikan oleh guru
pembimbing, kemudian
peserta didik menegaskan
makna serta karakter
mengenai percikan inspirasi
tersebut.

Penutup:
a. Pernyataan
diri

Guru pembimbing memberi
lembar pernyataan diri dan
sebuah niat diri.

Siswa mengisi lembar
pernyataan diri dan
membuat niat diri

10 menit

b. Penegasan
dan pesan
moral
bimbingan

Pembimbing menegaskan
materi dari pertemuan
pertama sampai akhir dan
memberikan pesan moral

Siswa mendengarkan hasil
dari pertemuan bimbingan
hari ini.

5 menit

c. Doa penutup

Layanan bimbingan ditutup
dengan doa

Siswa mengikuti dengan
hikmat

5 menit

Durasi

80 menit

C. DESKRIPSI DINAMIKA KELOMPOK

 Ayo…. Bermain….!!!
Melatih Ketekunan dengan Permainan
Nama permainan: “Susun Korek Api”
1. Tujuan:
Siswa belajar bertekun dan pantang menyerah dalam melakukan sesuatu
sampai mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Bahan: Beberapa bungkus/pak korek api kayu
3. Prosedur:
a. Siswa dikelompokkan (misalnya 2 orang perkelompok).
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b. Setiap kelompok siswa diberi beberapa bungkus/pak korek api. Setiap
kelompok berlomba membuat menara dari korek api yang disusun semakin
lama semakin tinggi.
c. Setiap siswa (dalam kelompok) secara bergiliran satu per satu meletakkan
sebatang korek api dengan membentuk menara.
d. Setiap peserta meletakkan sebatang korek api di atas tumpukan korek hasil
susunan korek teman-temannya. Ssemakin lama tumpukan korek api akan
semakin tinggi dan kemungkinan besar ada anak yang melakukan
kesalahan/gagal, sehingga korek apinya jatuh atau bahkan ia menghancurkan
seluruh bangunan korek api kelompoknya.
e. Karena korek tersebut jatuh atau karena bangunan tersebut runtuh maka
kelompok tersebut harus memulai lagi membangun menara korek api
f.

Siswa yang terus berjuang dan berusaha untuk membuat menara itu tetap
berdiri kokoh itulah kelompok yang menang dan penuh dengan ketekunan
dalam mengusahakannya.

4. Durasi: 10 menit
5. Nilai karakter: ketekunan dalam mewujudkan apa yang diharapkan/dicitacitakan. (Sumber: http://bahkra.org/kateglo)
D. HANDOUT MATERI

Ayo mendengarkan!
Kuraih Cita-Cita karena Tekun Belajar

https://www.google.co.id/search?q=gambar+disiplin+belajar&biw=1024&bih=499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=OYpoVc6gO5WNuATSr4KIBw&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=j4n-DC4E40e9xM%253A%3BF1grNC5EkbaCnM%3Bhttps%253A%252F%252Fsupriyadikaranganyar.files.wordpress.com%252F2013%252F08%252Fgb-4-disiplin-dirumah_01.jpg%3Bhttps%253A%252F%252Fsupriyadikaranganyar.wordpress.com%252Fmateri -ajar%252Fcivics%252Fsemester-2%252Fkejujuran-kedisiplinan-dan-senang-bekerja%252F%3B387%3B290
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Cita-cita yang kita inginkan dapat kita raih dengan cara tekun, rajin, bersungguhsungguh dalam belajar.
Mengapa harus tekun belajar??????
Banyak manfaat yang kita dapat dari tekun belajar. Dengan ketekunan kita
akan memperoleh hasil yang mendekati sempurna. Dan kita juga akan lebih mudah
untuk meraih cita-cita kita.
Lawan tekun belajar adalah malas belajar, anak yang malas belajar akan
memperoleh hasil yang kurang sempurna, jauh dari kesuksesan. Tapi tekun belajar
juga harus menggunakan kecerdasan kita untuk memperoleh hasil yang sempurna.
Jadi tidak hanya tekun belajar tetapi kita juga harus cerdas dalam belajar. (Sumber:
Barus, Gendon dan MM. Sri Hastuti. Kumpulan Modul Pengembangan Diri. 2011.
Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma)

Manfaat Tekun Belajar:
1. Orang tua akan bangga apabila kamu melakukan dengan bersungguhsungguh.
2. Dengan tekun belajar secara baik kita akan mudah meraih prestasi dan
semakin dekat dengan kesuksesan.
3. Kita dapat meraih prestasi yang baik dan bisa membuat bangga kedua
orang tua atau orang-orang di sekeliling kita.
4. Kita akan mendapatkan penghargaan (misalnya mendapat beasiswa).
5. Belajar keras/tekun adalah seperti menabur benih yang baik yang akan
menghasilkan buah yang baik di kemudian hari.
Hal-Hal yang Mendukung Tekun Belajar:
1. Ada niat atau kemauan untuk belajar.
2. Suasana lingkungan nyaman dan tenang.
3. Badan yang sehat, pikiran yang tenang.
4. Mengatur jadwal belajar.
5. Bisa memanfaatkan waktu luang untuk belajar.
6. Konsentrasi, teliti, cermat dan tepat.
7. Belajar yang dirasakan sulit, dipelajari berulang-ulang.
8. Memahami, mencerna apa yang sedang dipelajari.
9. Jika sudah lelah atau bosan beristirahatlah sejenak.
10. Membuat ringkasan, catatan kecil hal-hal baru, dan penting.
11. Singkirkanlah barang-barang yang bisa menggangu belajarmu.
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(Misalnya tidak menonton TV ketika belajar, Hp, game, mainan, komik)
12. Belajar kerlompok, saling membantu, dan bertukar pengetahuan.
(Sumber: Barus, Gendon dan MM. Sri Hastuti. Kumpulan Modul Pengembangan
Diri. 2011. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma).

E. PERCIKAN INSPIRASI

Bacalah cerita inspiratif berikut!

Semut dan Belalang
Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut yang telah bekerja
keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan, mengeringkan
butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat
itu seekor belalang yang kelaparan, dengan sebuah biola di tangannya datang dan
memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makan untuk
dirinya.
"Apa!" teriak sang Semut dengan terkejut, "tidakkah kamu telah
mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang
ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas?"
"Saya tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan makanan," keluh sang
Belalang; "Saya sangat sibuk membuat lagu, dan karena saya terlalu capek saya tidur
dan tidak sempat mengumpulkan makanan, musim panas pun telah berlalu."
Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar.
"Membuat lagu katamu ya?" kata sang Semut, "Baiklah, sekarang setelah
lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, sekarang saatnya kamu
menari!" Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan
pekerjaan mereka tanpa memperdulikan sang Belalang lagi.
Ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain.
(Sumber: //www.cetitakecil.com)
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F. KISAH BERGAMBAR
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G. EVALUASI

Di bawah ini ada beberapa pertanyaan refleksi (guru pembimbing boleh memilih
beberapa pertanyaan yang sesuai diantara daftar berikut)
NO
1.

2.

KETERANGAN
Permainan

Kisah Inspiratif

PERTANYAAN REFLEKSI
 Setelah bermain dinamika jawablah pertanyaan berikut ini!
1. Dalam permainan “Susun Korek Api”:
d. Adakah yang mengalami kegagalan?
e. Berapa kali kamu mengalami kegagalan?
f. Mengapa terjadi kegagalan?
g. Bagaimana sikapmu ketika mengalami kegagalan berkalikali?
2. Pelajaran berharga apa yang dapat kamu petik dari permainan
tersebut?
3. Apakah kamu terus berusaha mencoba saat bermain tadi, apa
alasanmu?
4. Adakah kelompok yang sangat berhasil dalam mengikuti
permainan ini? Mengapa mereka berhasil?
5. Kelompok mana yang tidak berhasil maksimal atau gagal?
Mengapa bisa demikian?
 Setelah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di
bawah ini!
1.

Mengapa belalang tidak mempunyai makanan?

2.

Mengapa Semut mempunyai makanan?

3.

Sejauh ini menurutmu apakah kamu sudah memiliki ketekunan?

4.

Apa manfaat yang kamu dapatkan dari cerita ini?

Menurut pendapatmu bagaimana jika ada anak yang malas belajar dan anak yang
tekun belajar. Tulislah pada kolom berikut ini!
HASIL TEKUN
BELAJAR

AKIBAT MALAS
BELAJAR

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

--------------------------------

---------------------------------
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Aku ingin juara kelas,
aku akan tekun belajar,
aku pasti bisa!
Semangat-semangat!!!

Mengenal Diri dan Menilai Diri Sendiri
1. Cita-citaku ingin
menjadi……………………………………………………………………….................
2. Maka aku harus………………………………………........................untuk meraih citacitaku.
3. Apakah usahaku sekarang sudah cukup untuk meraih cita-citaku?
………………………………………………………………………………………………………………
4. Usaha-usaha yang aku lakukan untuk bisa meraih cita-citaku:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..................................................................
5. Aku akan melakukannya mulai:
…………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………….....................................................
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PERNYATAAN HASIL BELAJAR
Setelah saya mengikuti kegiatan bimbingan hari ini, saya menjadi tahu bahwa:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
NIATKU
Setelah aku mengikuti bimbingan dengan tema “Kuraih Cita-cita karena Tekun
Belajar ” aku berniat untuk atau aku akan:

PESAN MORAL

“Ketekunan Mengasilkan Buah
KEBERHASILAN, Kemalasan Menciptakan
Penderitaan”-Anonim
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AKU YANG BERBUAT,
AKU YANG BERTANGGUNG JAWAB

A. RANCANGAN PELAYANAN BIMBINGAN

NO

KETERANGAN

1.

Pokok Bahasan

Aku yang Berbuat Aku yang Bertanggung Jawab

2.

Tugas Perkembangan

Mencapai kematangan perilaku yang bertanggung jawab

3.

Bidang Bimbingan

Bimbingan Pribadi-Sosial

4.

Jenis Layanan

Bimbingan Klasikal/Kelompok

5.

Fungsi Bimbingan

Pencegahan, Pemahaman dan Pengembangan

6.

Sasaran

Siswa Kelas VII SMP

7.

Standar Kompetensi

Agar siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap
bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan yang
diperbuatnya dalam kehidupan sehari-hari

8.

Kompetensi Dasar

Agar siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap
bertanggung jawab dan belajar untuk menerima konsekuensi
dari perbuatan yang telah dilakukannya dalam kehidupan
sehari-hari

9.

Indikator

a. Siswa dapat menjelaskan arti dari bertanggung jawab
b. Siswa dapat memberikan contoh-contoh perilaku
bertanggung jawab atas perbuatannya

c. Siswa dapat menunjukan keberanian menangung
konsekuensi dari tindakannya dalam dinamika kelompok
a. Pengertian tanggung jawab
b. Perilaku-perilaku orang yang bertanggung jawab dari
perbuatan yang dilakukan
Dinamika Kelompok, menonton video, refleksi, cerita,
penugasan

10.

Materi

11.

Metode

12.

Waktu

2 x 40 menit

13.

Tempat

Ruang Kelas
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14.

Media

Modul, lembar kerja, LCD, Laptop

15.

Mitra Kolaboratif

Guru Mata Pelajaran

16.

Prosedur Kegiatan

Ada dalam Skenario Kegiatan Pelayanan

17.

Penilaian/Evaluasi

Refleksi dan self assesment

18.

Rencana Tindak Lanjut

Kebijakan guru BK

19.

Sumber Pustaka

a. Indah, Ivonna dkk. 2003. Pendidikan Budi Pekerti.
Yogyakarta: Kanisius (anggota IKAPI)
b. http://tirtoaris.blogspot.com/2009/03/kisah-inspiratifseorang-anak-6-tahun.html
c. Santosa. V. E. & Mulyani. L. M. 2008. Permainan Kreatif.
Yogyakarta: C. V. Andi Offset

B. SKENARIO KEGIATAN PELAYANAN
NO
1.

KEGIATAN
Pembukaan:
c. Pengantar
dan doa

d. Ice Breaking

GURU

SISWA

WAKTU

Guru Pembimbing bersama
mitra (Guru mapel terkait)
memberi salam , menjelaskan
topik bimbingan yang akan
dilaksanakan kepada siswa,
mengungkapkan tujuan
layanan dan membuka
layanan dengan doa.

Memberi salam kepada
guru pembimbing dan
guru mitra (guru mapel
terkait), siswa
mendengarkan penjelasan
pembimbing tentang
tujuan layanan dan
dilanjutkan berdoa.

5 menit

Menyanyikan bersama lagu
“Kalau Kau Senang Hati” (lihat
deskripsi dinamika kelompok)

Menyanyikan bersamasama lagu “Kalau Kau
Senang Hati”

5 menit

Siswa mengikuti
permainan dengan
antusias,

10 menit

dilanjutkan kembali dengan
bernyanyi secara berkelompok
oleh siswa.
2.

Inti:
a. Dinamika
kelompok

Pembimbing mengajak siswa
untuk bermain permainan
“Memasukan Spidol dalam
Botol” pembimbing
membacakan aturan
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b. Refleksi dan
Sharing

Siswa menjawab
pertanyaan refleksi dan
mensharingkan.

10 menit

c. Pemberian
Materi

Pembimbing memberikan
materi topik bimbingan
mengenai “ Aku Yang Berbuat
Aku Yang Bertanggung jawab”.

Siswa memperhatikan
penjelasan materi dari
pembimbing dan mitra
kolaboratif tentang “ Aku
Yang Berbuat Aku Yang
Bertanggung jawab”

10 menit

d. Menonton
video
https://ww
w.youtube.c
om/watch?v
=WEh71loul
4w

Pembimbing memutarkan
video singkat mengenai
contoh tanggung jawab.

Siswa memperhatikan
video tentang tanggung
jawab, kemudian siswa
memaknai video yang
telah diputar.

10 menit

Peserta didik membaca
kisah inspirasi yang
diberikan oleh guru
pembimbing, kemudian
peserta didik menegaskan
nilai karakter mengenai
percikan inspirasi tersebut.

10 menit

e. Percikan
Inspirasi

3.

permainan.
(lihat uraian dinamika
kelompok)
Siswa diberikan pertanyaan
refleksi yang kemudian
dijawab dan disharingkan

Pembimbing memberikan
sebuah kisah inspirasi untuk
di baca oleh peserta didik

Penutup:
a. Pernyataan
diri

Guru pembimbing memberi
lembar pernyataan diri dan
sebuah niat diri.

Siswa mengisi lembar
pernyataan diri dan
membuat niat diri

10 menit

b. Penegasanbi
mbingan
pesan moral

Pembimbing menegaskan
materi dari pertemuan
pertama sampai akhir dan
memberikan pesan moral

Siswa mendengarkan hasil
dari pertemuan bimbingan
hari ini.

5 menit

c. Doa
penutup

Layanan bimbingan ditutup
dengan doa

Siswa mengikuti dengan
hikmat

5 menit

Durasi

80 menit
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C. DESKRIPSI DINAMIKA KELOMPOK

 Ayo Bernyanyi…!
Kalau Kau Senang Hati
Kalau kau senang hati tepuk tangan
Kalau kau senang hati tepuk tangan
Kalau kau memang senang
Kalau kau memang asyik
Yuk kita sama-sama tepuk tangan
Kalau kau senang hati petik jari
Kalau kau senang hati petik jari
Kalau kau memang senang
Kalau kau memang asyik
Yuk kita sama-sama petik jari
Kalau kau senang hati hentak kaki
Kalau kau senang hati hentak kaki
Kalau kau memang senang
Kalau kau memang asyik
Yuk kita sama-sama hentak kaki

 Ayo Bermain!
“Memasukan Spidol dalam Botol”
Tujuan:
1. Membangun sikap tanggung jawab pada diri peserta baik yang berperan
sebagai peserta maupun pemimpin dalam kelompok
2. Membangun kesadaran akan keterlibatan diri masing-masing peserta
3. Membangun kerja sama dan kepercayaan pada masing-masing peserta
Durasi: 10 menit
Alat: spidol, benang woll, botol, slayer
Prosedur:
1. Pembimbing membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memilih satu
siswa menjadi pemimpin kelompok
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2. Pembimbing menyiapkan spidol yang sudah diikat bercabang-cabang dengan
benang woll
3. Setelah itu pembimbing memberi instrusksi untuk memgikatkan pada pinggang
masing-masing siswa dan menutup mata para siswa dengan syal kecuali
pemimpin kelompok
4. Pembimbing menginstruksikan siswa dalam masing-masing kelompok untuk
memasukan spidol kedalam kelompok dengan dipandu oleh pemimpin
kelompok
5. Bagi kelompok yang berhasil memasukan spidol lebih dahulu dan bekerja penuh
tanggungjawab sesuai peran masing-masing itulah pemenangnya.
D. HANDOUT MATERI

Ayo mendengarkan!
NILAI TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu atas
tugas dan perbuatannya. Tanggung jawab berarti keberanian, kesiapan, dan
keteguhan hati untuk menerima konsekuensi-konsekuensi atas keputusan dan
tindakan yang dipilih. Seorang individu dikatakan bertanggung jawab apabila dirinya
dengan sadar mengambil suatu keputusan, menjalani keputusan tersebut, dan mau
menghadapi serta menerima konsekuensi apapun adanya. Menerima konsekuensi
artinya tidak lari dari situasi yang diakibatkan oleh pilihan atau keputusannya.
Menerima konsekuensi juga berarti mau menanggung kegagalan dan tidak
menyalahkan orang lain untuk membuang kegagalan itu.
Kebebasan merupakan syarat tanggung jawab. Kebebasan adalah
kemerdekaan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai
dengan keinginannya. Kebebasan juga berarti kondisi yang diperlukan untuk
mengambil keputusan dan memilih jenis tindakan yang akan diperlukan. Apabila
dalam mengambil keputusan dan menentukan jenis tindakan itu manusia tidak
memiliki kebebasan maka dengan sendirinya ia tidak mungkin memiliki tanggung
jawab.
Kesadaran merupakan jiwa tanggung jawab. Orang tidak mungkin
mengembangkan tanggung jawab apabila ia tidak menyadari keputusan atau
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perbuatannya. Menyadari berarti mengetahui dan merasakan proses-proses emosi
dan pikiran yang sedang berjalan sewaktu individu mengambil keputusan atau
melakukan suatu tindakan. Menyadari berarti berada dalam situasi penuh kepekaan
dan hati yang jernih. Dengan demikian, nilai tanggung jawab selalu terkait dengan
kebebasan, konsekuensi, dan kesadaran. (Sumber: Ivonna Indah, dkk. 2003.
Pendidikan Budi Pekerti)

Aku yang Berbuat Aku yang
Bertanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatu atas
tugas dan perbuatannya. Tanggung jawab berarti keberanian, kesiapan, dan
keteguhan hati saya untuk dapat menerima konsekuensi-konsekuensi atas keputusan
dan tindakan yang saya pilih.

Saya dikatakan bertanggung jawab
apabila:
1. Saya dengan sadar
mengambil suatu keputusan
2. Saya dapat menjalankan
keputusan tersebut dengan
senang hati
3. Saya mau dan berani
menghadapi konsekuensi
apapun adanya yaitu saya
mau menganggung kegagalan
dan tidak mau menyalahkan
orang lain atas kesalahan
yang saya perbuat itu.

Macam-macam tanggung jawab yang
harus saya pikul adalah:
1. Tanggung jawab saya dalam
belajar
2. Tanggung jawab saya dalam
kebersihan diri saya
3. Tanggung jawab saya dalam
membereskan mainan saya
4. Tanggung jawab saya untuk
membantu orang tua dan
orang lain
5. Tanggung jawab saya
terhadap sekolah
6. Dan lain-lain
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E. PERCIKAN INSPIRASI

Kisah Seorang Anak Bernama Tse Tse yang Berumur 6 Tahun

Saat ini Tse Tse berumur 6 tahun, baru kelas 1 SD, tinggal di jalan Baoan,
desa Nantong, ayahnya Xiong Chun 5 tahun yang lalu menderita sakit pada otot
menyusut, di bawah leher semua lumpuh. Tabungan keluarganya habis hanya untuk
mengobati penyakit ayahnya. Tse Tse hidup bersama ayah dan ibunya saja. Ibunya
hanya bekerja di pabrik dengan penghasilan kecil. Dengan penghasilan ibunya
keluarga Tse Tse dapat bertahan hidup.
Cerita kehidupan yang
dijalani Tse Tse adalah ia
terpaksa memikul
tanggung jawab di rumah
yang belum seharusnya
menjadi tanggung jawab
Tse Tse. Setiap hari
mencuci muka ayahnya,
memijat dan memberi
makan, dia masih bersama
ibunya mengambil botol
air mineral bekas sebagai
tambahan pendapatan
keluarga.

Begitu sampai di rumah, Tse Tse
langsung sibuk menyiapkan
seember air, dan dengan
tangannya yang mungil ia
memeras selembar handuk yang
besar, karena handuk terlalu
besar baginya, Tse Tse
membutuhkan 3 sampai 4 menit
baru bisa mengeringkannya,
kemudian dengan handuk itu dia
menyeka wajah ayahnya dan
mengelap punggung ayahnya
juga . Dia sangat teliti
mengelapnya, setelah selesai
semua, dia tersenyum kepada
ayahnya.
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Di sekolah, teman-temannya dengan ceria bergandeng tangan dengan
orang tuanya sambil berjalan, namun Tse Tse harus sekuat tenaga mendorong
ayahnya pulang. Ketika mau menyeberang jalan, dia akan berhenti menoleh
kendaraan yang lalu lalang, setelah aman dia baru menyeberang jalan. Setiap
ketemu tempat yang tidak rata, Tse Tse harus mengeluarkan tenaga ekstra
menaikkan roda depan, menarik kursi roda itu dari belakang, wajahnya yang
mungil sampai terlihat kemerahan. Dari sekolah sampai rumah jaraknya sekitar
1.500 meter, harus ditempuh selama 20 menit.
Mama Tse Tse bekerja di pabrik, setiap siang hari dia akan
menyisakan sedikit waktu pulang ke rumah menanak nasi untuk suaminya,
setelah menyuapi dia segera balik ke pabrik bekerja, tanggung jawab
merawat suaminya semua dibebankan ke pundak Tse Tse.

Setiap pagi pukul 06.30 begitu jam alarm berbunyi Tse Tse akan
bangun, cuci muka dan sikat gigi, dia juga membantu papanya mencuci
muka, selesai itu dia akan memijat tangan dan kaki papanya, kira-kira 10
menit. Pulang sekolah sore, dia akan memijat papanya lagi, malam setelah
memandikan papanya, dia akan memijat papanya lagi, baru tidur.

“Agar bisa lebih banyak membantu mamanya, Tse Tse kadang-kadang ikut mamanya
memungut barang bekas untuk menambah penghasilan keluarga. Suatu ketika, Tse Tse
memungut satu mainan mobil plastik bekas di tempat sampah, dia bagaikan mendapat
barang pusaka, setiap hari akan main sebentar dengan mobil plastiknya itu.
Biaya sekolah Tse Tse naik dan orang tuanya tidak mampu lagi membiayakan
sekolahnya terpaksa Tse Tse harus berhenti sekolah. Mendengar hal itu Tse Tse
langsung menangis karena tidak bisa sekolah lagi.
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F. KISAH BERGAMBAR
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G. EVALUASI
Di bawah ini ada beberapa pertanyaan refleksi (guru pembimbing boleh memilih
beberapa pertanyaan yang sesuai di antara daftar berikut)
NO
1.

KETERANGAN
Permainan

2.

Video

3.

Kisah Inspiratif

PERTANYAAN REFLEKSI
 Setelah bermain dinamika jawablah pertanyaan berikut ini!
1. Dalam permainan “Memasukan Spidol ke dalam Botol”:
a. Adakah diantara kamu yang tidak ikut berperan?
b. Bagaimana sikapmu ketika temanmu tidak berusaha
berperan dengan sungguh sedangkan kamu sangat
berusaha untuk menyelesaikannya?
c. Apakah kamu mematuhi aba-aba dari pemimpin
kelompokmu?
d. Apakah kamu sadar akan peran dan tanggungjawabmu
dalam kelompok?
2. Pelajaran berharga apa yang dapat kamu petik dari permainan
tersebut?
3. Apakah kamu mengikuti instruksi dalam bermain tadi, apa
alasanmu mengikutinya?
4. Adakah kelompok yang berhasil menyelesaikan permainan
dalam waktu yang telah ditentukan dalam permainan ini?
Mengapa dapat seperti itu?
5. Adakah kelompok yang kurang berhasil dan anggotanya kurang
berperan atau tidak melakukan dengan baik? Mengapa bisa
demikian?
 Setelah menonton video aku bertanggung jawab, jawablah
pertanyaan di bawah ini!
1. Setelah menonton video mengenai tanggung jawab, hal apa yang
kamu pikirkan mengenai kisah dalam video tersebut?
2. Bagian mana yang menurutmu menarik? Berikan alasanmu!
3. Hal apa yang dapat kamu petik/terapkan dalam kehidupanmu
setelah menonton video tersebut?
4. Menurut pendapatmu, apa konsekuensi dari tanggungjawab yang
harus dijalani?
5. Dalam kehidupanmu apakah kamu pernah mendapatkan tanggung
jawab? Apa yang kamu lakukan? Dan apa konsekuensi dari
tanggungjawab yang kamu terima?
 Setelah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di
bawah ini!
1.
2.
3.

Hal-hal apa saja yang kamu ketahui mengenai kehidupan Tse
Tse pada cerita tersebut?
Hal-hal apa saja yang dapat dipetik maknanya dari cerita
tersebut?
Hal-hal apa saja yang dapat kamu lakukan sebagai rasa
tanggung jawabmu di rumah?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
170

4.
5.

Sebagai seorang siswa hal-hal apa saja yang harus kamu lakukan
sebagai wujud rasa tanggung jawabmu?
Apa manfaat yang kamu dapatkan dari cerita tersebut?

Jawablah pertanyaan
di bawah ini dengan
jujur

Lembar Kerja Siswa
Perhatikan gambar dengan teiliti
1.

Tanggung jawab
utamaku adalah
……………………..

2.

3.

Karena……………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
Aku juga harus
………………………………
bertanggung jawab
………………………………
kepada…………………
…………....................
………………………………
......
………………………………
………………………………
Karena………………….
………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Aku bertanggung jawab
atas………………………………
….

Karena…………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…..
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Aku juga harus memiliki
tanggung jawab
terhadap
……………………………………
……………..........................
.........

4.

Karena…………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
Hal-hal yang dapat saya peroleh dari kegiatan ini adalah ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
“SELAMAT MENGERJAKAN”
…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

1. Setelah mengikuti kegiatan
pada hari ini, saya menjadi
tahu bahwa.......
2. Hal-hal yang dapat saya
peroleh dan akan saya
wujudkan dalam kehidupan
saya dari kegiatan ini
adalah........

