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ABSTRAK 

 

Kusuma, Cempaka Wuryani. 2016. Meningkatkan Pemahaman Karakter 

Dasarpada Siswa Kelas VIII G Melalui Layanan Informasi di SMP Negeri 34 

Semarang Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, Bimbingan dan Konseling, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbingan: Drs. Eko 

Nusantoro, M.Pd, Kons. 

Kata Kunci: pemahaman karakter dasar, layanan informasi. 

 Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ditemukan pada 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 34 Semarang yang menunjukkan pemahaman 

karakter dasar yang masih rendah, data ini diperkuat dengan hasil analisis Daftar 

Cek Masalah (DCM) berdasarkan perilaku siswa yang masih sulit membiasakan 

diri untuk dapat disiplin, jujur dan tidak egois. Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah apakah pemahaman tentang karakter dasar siswa dapat 

ditingkatkan melalui layanan informasi. Sedangkan tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk memperoleh data empiris tentang peningkatan pemahaman karakter 

dasar siswa melalui layanan informasi. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan 

desain penelitian yaitu one group pre test-post test. Penelitian eksperimen adalah 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 34 Semarang yang 

berjumlah 254 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling dan diperoleh sampel penelitian di kelas VIII G sejumlah 32 siswa. 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument tes pemahaman 

karakter dasar siswa. Analisis data yang digunakan melalui analisis deskriptif 

presentase dan ujit-test. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman karakter dasar siswa 

sebelum diberikan layanan informasi termasuk kategori sedang dengan presentase 

rata-rata sebesar 69.48%. Setelah diberikan layanan informasi termasuk dalam 

kategori sangat tinggi dengan presentase 90.85% sehingga terjadi peningkatan 

sebesar 21.37%. Selain itu diperoleh data melalui uji beda t-test dengan n=32 taraf 

signifikansi 5% didapat thitung = 30,312 dan ttabel = 2,042, jadi thitung> ttabel sehingga 

dinyatakan bahwa hipotesis alternatif(Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) 

ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman 

karakter dasar siswa sebelum dan sesudah mendapatkan perlakuan berupa layanan 

informasi. 

Simpulan dari penelitian ini adalah pemahaman karakter dasar siswa kelas 

VIII G SMP Negeri 34 Semarang tahun ajaran 2015/2016 dapat ditingkatkan 

melalui layananinformasi. Sehubungan dengan hasil penelitian ini diharapkan 

guru BK mau memanfaatkan layanan informasi dengan sebaik-baiknya, untuk 

membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman karakter dasar. Selain itu guru 

BK diharapkan mampu memanfaatkan media dalampemberian layanan informasi 

yang menjadikan siswa lebih tertarik dan mudah memahami layanannya. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Dunia pendidikan akhir-akhir ini diresahkan oleh fenomena yang 

memprihatinkan. Keprihatinan yang mendalam adalah karena telah begitu 

meluasnya krisis moral yang memicu berbagai perbuatan buruk yang dilakukan 

oleh banyak orang. Selain itu banyak peristiwa yang terjadi dan memberikan 

dampak pada kehidupan peserta didik dalam hal perilaku yang menyimpang. 

Kondisi tersebut harus segera mendapatkan penyelesaian dengan berbagai upaya 

dan cara yang perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk didalamnya 

para warga di sekolah. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dengan memberikan 

pemahaman pentingnya karakter dasar, untuk dimiliki oleh para siswa dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

 Oleh sebab itu pendidikan karakter saat ini menjadi penting mengingat 

banyaknya permasalahan bangsa dan negara. Pendidikan karakter difokuskan pada 

attitudes, behavior, emotions, dan cognitions. Pendidikan karakter yang 

diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan dapat menjadikan 

siswa memiliki karakter positif. Selain itu sekolah yang menerapkan pendidikan 

karakter secara komprehensif menunjukkan adanya penurunan drastis pada 

perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan belajar (Berkowitz et 

al., 2005). 

 Karakter dasar menjadi kokoh karena ditopang dengan nilai-nilai tertentu. 

Nilai-nilai ini yang menjadi penentu sifat dasar seseorang, penentu ketahanannya 
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menghadapi godaan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Seseorang yang 

memiliki prinsip yang kuatpun masih bisa menjumpai kendala, apalagi untuk 

seseorang yang hidupnya tidak memiliki nilai yang kuat. Karakter dasar 

merupakan sebuah fondasi sehingga perlu ada dalam diri tiap manusia. Semakin 

sering dilatih, akan semakin menjadi pribadi yang mantap. Dengan menerapkan 

nilai-nilai dalam karakter dasar, seseorang akan hidup dengan tenang dan 

seimbang. Apabila karakter dasar yang dimiliki dalam diri berkembang, akan 

mampu menjaga perilaku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Didalam 

karakter dasar, terdapat sifat baik yang terdiri atas tiga nilai. Nilai pertama tidak 

egois, kedua jujur, dan nilai ketiga disiplin. 

Nilai karakter dasar yang pertama perlu untuk diterapkan adalah tidak 

egois. Menurut Sudewo (2011: 73) tidak egois secara harfiah berarti tidak 

mementingkan diri sendiri. Maknanya bisa luas dan mendalam. Tidak egois 

melambangkan perilaku baik dan bersahaja. Kesannya rendah hati, mengalah, dan 

mementingkan pihak yang lebih butuh, lebih banyak, dan lebih bermanfaat. Hidup 

orang tidak egois tidak macam-macam, tidak suka menyakiti orang, dan tidak 

bertingkah apalagi mengundang perkara. 

Nilai karakter dasar kedua yaitu jujur, menurut Susilo, (2014: 119) Jujur 

adalah ungkapan sepenuh hati tanpa menutupi sesuatu sedikitpun. Jujur 

merupakan ungkapan yang menandakan kejernihan hati seseorang dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Jujur berarti meredam berbohong. Jujur ialah 

ungkapan sederhana yang menuntut komitmen tinggi dalam kehidupan. Jujur 

adalah ungkapan yang mudah diucapkan, tetapi sulit direalisasikan.Lebih lanjut 
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Tresnawati, (2012: 27) menjelaskan makna sikap jujur yaitu berkata benar yang 

bersesuaian antara lisan dan apa yang ada dalam hati. Jujur juga secara bahasa 

dapat berarti perkataan yang sesuai dengan kenyataan dan hakikat sebenarnya. 

Kebalikan jujur itulah yang disebut dusta. 

Nilai karakter dasar ketiga yaitu disiplin, menurut Wangid, (2010: 7) 

disiplin adalah kemampuan menunjukkan hal yang terbaik dalam segala situasi 

melalui pengontrolan emosi, kata-kata, dorongan, keinginan dan tindakan. Hal 

senada dikemukakan oleh Tresnawati, (2012: 54) bahwa disiplin artinya ketaatan 

kita terhadap satu kesepakatan yang telah kita buat untuk mencapai tujuan 

tertentu. Menurut Shochib (1998: 12) disiplin diri merupakan substansi esensial di 

era global untuk dimiliki dan dikembangkan oleh anak karena dengannya ia dapat 

memiliki kontrol internal untuk berperilaku yang senantiasa taat moral. Dengan 

demikian, anak tidak hanyut oleh arus globalisasi, tetapi sebaliknya ia mampu 

mewarnai dan mengakomodasi. 

Internalisasi kebiasaan-kebiasaan negatif dimasa remaja akan berdampak 

buruk/negatif pula setelah dia dewasa nanti. Perlakuan-perlakuan buruk yang 

sudah melekat dalam diri remaja tidak mudah diubah atau diperbaiki. Terlebih 

mereka berada dalam kondisi labil sehingga mudah terpengaruh oleh hal-hal 

buruk dari lingkungannya. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pembentukan 

karakter, kepribadian, maupun kecerdasan berpikir siswa harus dilakukan secara 

komprehensif melalui pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. 

 Fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini menunjukkan begitu banyak 

kasus yang meresahkan masyarakat luas, yang dilakukan oleh para siswa pada 
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fase awal masa remaja. Gambaran secara umum banyak kejadian-kejadian yang 

ditayangkan oleh televisi nasional maupun media cetak dimana menyajikan 

perilaku para remaja tersebut yang mengalami penurunan nilai karakter dasar. Hal 

ini terlihat dari  kenakalan remaja yang terus meningkat mulai dari pelanggaran-

pelanggaran tata tertib sekolah, tawuran antar pelajar, merokok, bahkan 

mengkonsumsi narkoba seolah membuat pendidikan di Indonesia tidak berarti 

sama sekali dan telah meruntuhkan karakter bangsa yang berfalsafah pancasila 

(Muslich, 2011). 

 Selain fenomena tersebut peneliti juga melakukan studi pendahuluan 

dengan pengamatan yang diperoleh dari hasil kegiatan selama Praktik Pengalaman 

Lapangan (PPL) dan pengumpulan data mengenai nilai tidak egois, jujur dan 

disiplin siswa kelas VIII di SMP Negeri 34 Semarang Tahun Ajaran 2015/2016. 

Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan siswa yang melakukan pelanggaran 

kedisiplinan dengan tingkat yang cukup tinggi, seperti siswa absen tanpa 

keterangan selama beberapa hari, terlambat datang ke sekolah, membolos, 

berkelahi, dan tidak tertib saat mengikuti upacara bendera. 

 Beberapa fenomena yang terkait dengan disiplin siswa. Pada tahun 2014, 

saat melakukan PPL di SMP Negeri 34 Semarang, seseorang siswa membuat 

resah guru BK dan guru-guru mata pelajaran yang mengampu di kelas siswa 

tersebut. Berdasarkan rekap presensi siswa, siswa tersebut telah beberapa hari 

dalam sebulan tidak masuk sekolah tanpa keterangan apabila diakumulasikan 

mencapai dua minggu pada awal masuk tahun ajaran baru. Hal itu tentunya akan 

berdampak terhadap keberhasilan siswa tersebut, dengan absen yang lebih dari 
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tiga hari saja akan mengalami ketertinggalan pelajaran dibandingkan dengan 

teman sekelas lainnya. Siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengejar 

ketertinggalannya, yang tentunya hal itu akan berdampak pada perolehan nilai 

yang tidak memuaskan dan kurang maksimal. 

 Kasus kedua yang menggambarkan nilai kejujuran yang masih rendah, 

adalah ditemukan siswa yang ijin kepada orang tua untuk pergi ke sekolah namun 

ternyata tidak sampai ke sekolah. Siswa tersebut membolos sekolah dan mangkir 

di rumah temannya, hal itu berlangsung hingga beberapa hari. Orang tua siswa 

tersebut hingga dipanggil ke sekolah karena sudah beberapa hari siswa tersebut 

tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Orang tuanya terekejut dengaan perilaku 

anaknya tersebut, karena tidak mengira anaknya tidak sampai di sekolah padahal 

setiap pagi pamit kepada orang tuanya untuk pergi ke sekolah. Setelah keesokan 

harinya siswa tersebut berangkat ke sekolah dan dipanggil di ruang BK, diminta 

keterangan terkait alasan tidak masuk sekolah selama beberapa hari sebelumnya 

tanpa keterangan. Awalanya siswa tersebut tidak mau mengaku, akhirnya 

mengaku dan didapatkan alasan siswa tersebut membolos sekolah karena tidak 

dibelikan motor baru oleh orang tuanya. Walaupun tidak diperbolehkan membawa 

motor ke sekolah, dia terpengaruh dengan teman-teman dekatnya yang sudah 

membawa motor sendiri tiap kali pergi ke sekolah. 

 Kasus ketiga yang menggambarkan nilai tidak egois yang masih rendah, 

adalah ditemukan siswa yang dijauhi oleh teman-temannya satu kelas tanpa alasan 

yang jelas. Siswa tersebut saat ada tugas kelompok dia tidak mendapatkan 

kelompok karena tidak ada yang mau sekelompok dengannya. Selain itu di kelas 
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dia duduk sendiri, tidak ada yang ingin duduk sebangku dengannya. Saat dia sakit 

beberapa hari dirawat di rumah sakit juga tidak ada temannya yang tanggap untuk 

menjenguk dia bersama-sama di rumah sakit. Sampai akhirnya siswa tersebut 

tidak tahan dengan perlakuan teman-temannya dan mengadukan kepada guru BK 

dengan menangis dan perasaan yang kalud. 

Begitu pula yang dapat diamati oleh peneliti, bahwa siswa siswi SMP 

Negeri 34 Semarang masih kurang mengaplikasikan nilai-nilai karakter dasar 

dalam kehidupan sehari-hari terutama saat berada di sekolah. Dari buku 

pelanggaran siswa yang diberikan guru bidang kesiswaan di SMP Negeri 34 

Semarang, diperoleh data yang menunjukkan kurang disiplinnya siswa di sekolah. 

Kuantitas pelanggaran yang dilakukanpun semakin bertambah dari waktu ke 

waktu. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya terlambat mengikuti upacara, 

membuat gaduh saat mengikuti upacara bendera, terlambat tiba di sekolah, tidak 

menggunakan atribut kelas sesuai ketentuan yang sudah ada, membawa motor ke 

sekolah, tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, membawa handpone 

ke sekolah, tidak masuk sekolah beberapa hari tanpa keterangan, dan lain-lain. 

Data terkait pelanggaran kedisiplinan siswa ditunjukkan juga dari buku 

keterlambatan siswa datang di sekolah, dari buku tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dalam seminggu muncul kasus keterlambatan datang di 

sekolah untuk masing-masing kelas VIII berbeda-beda. Berikut penjabaran data 

keterlambatan siswa datang ke sekolah untuk kelas VIII tahun ajaran 2015/2016 

yaitu kelas VIII A sebanyak 2 siswa, VIII B sebanyak 8 siswa, VIII C sebanyak 5 

siswa, VIII D sebanyak 1 siswa, VIII E sebanyak 8 siswa, VIII F sebanyak 1 
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siswa, VIII G sebanyak 9 siswa, dan VIII H sebanyak 1 siswa. Data tersebut 

diambil dari buku keterlambatan siswa datang  di sekolah yang dikelola oleh guru 

Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 34 Semarang pada minggu pertama 

bulan Agustus tahun ajaran 2015/2016, jumlahnya mencapai 35 kasus atau 13,7 

persen dalam seminggu. 

Data lain yang didapatkan peniliti terkait siswa kelas VIII di SMP Negeri 

34 Semarang yang menunjukkan kurangnya pemahaman karakter dasar dari hasil 

analisis DCM. Dari 220 topik yang ada diDCM terdapat 18 topik yang berkaitan 

dengan karakter dasar. Dari 18 topik terdapat 7 topik yang presentasenya paling 

tinggi dibandingkan 18 topik lainnya dan dapat menggambarkan presentase dari 

nilai jujur dan tidak egois. Diantaranya topik sering berdusta/tidak jujur (16,14%), 

ucapan dan perbuatan saya sering tidak sesuai dengan norma agama (17,32%), 

sering gagal dalam usaha mencari kawan dekat (6,69%), saya sukar bergaul 

(11,02%), saya sukar menyesuaikan diri (9,84%), saya mudah tersinggung 

(26,77%), sukar menerima kekalahan (7,87%).  

Dari 18 topik diDCM yang berkaitan dengan karakter dasar, masing-

masing kelas memiliki presentase yang berbeda-beda untuk jumlah kasus yang 

ditemui yaitu dari kelas VIII A sebesar (10,69%), kelas VIII B sebesar (13,78%), 

kelas VIII C sebesar (12,20%), kelas VIII D sebesar (9,84%), kelas VIII E sebesar 

(10,24%), kelas VIII F sebesar (12,20%), kelas VIII G sebesar (24,41%), dan 

kelas VIII H sebesar (20.08%). Dari data yang sudah didapat, peneliti ingin 

melakukan penelitian berkaitan dengan pemahaman karakter dasar siswa kelas 

VIII G di SMP Negeri 34 Semarang melalui layanan informasi, untuk mengetahui 
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seberapa jauh tingkat pemahaman karakter dasar mereka. 

Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diterapkan di sekolah 

adalah layanan informasi. Layanan informasi ini dapat dijadikan sebagai salah 

satu wahana dalam memberikan kontribusi positif untuk mengembangkan diri 

untuk diarahkan menjadi lebih positif dan dapat meningkatkan pemahaman 

karakter dasar siswa melalui pendidikan karakter dalam layanan informasi ini. 

Melalui layanan Informasi ini diharapkan siswa dapat menguasai informasi 

tertentu kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan fenomena yang ada maka peneliti ingin melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII G di SMP 

Negeri 34 Semarang melalui layanan informasi, dimana nilai-nilai yang ada dalam 

karakter dasar yang meliputi tidak egois, jujur, dan disiplin. Oleh sebab itu maka 

peneliti ingin mengadakan penelitian yang berjudul “Meningkatkan Pemahaman 

Karakter Dasar pada Siswa Kelas VIII G Melalui Layanan Informasi di SMP 

Negeri 34 Semarang Tahun Ajaran 2015/2016”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian di atas pada siswa kelas 

VIII G di SMP Negeri 34 Semarang, maka rumusan permasalahannya penelitian 

ini ditulis dalam bentuk rumusan pertanyaan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pemahaman karakter dasar siswa sebelum diberikan 

layanan informasi? 

1.2.2 Bagaimana pemahaman karakter dasar siswa setelah diberikan 

layanan informasi? 
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1.2.3 Adakah peningkatan pemahaman karakter dasar siswa sebelum 

dan setelah diberikan layanan informasi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruhlayanan 

informasi terhadap peningkatan pemahaman karakterdasarpada siswa kelas VIII G 

di SMP Negeri 34 Semarang, sedangkan tujuan khususnya sebagai berikut: 

1.3.1 Mengetahui pemahaman karakter dasar siswa sebelum diberikan 

layanan. 

1.3.2 Mengetahui pemahaman karakter dasar siswa setelah diberikan  

layanan. 

1.3.3 Mengetahui peningkatan pemahaman karakter siswa dasar sebelum 

dan setelah diberikan layanan informasi. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat, baik secara teoritik maupun secara praktis. Manfaat dilakukan penelitian 

ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan informasi ilmiah untuk menambah referensi dan 

pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling, khususnya sebagai bahan 

masukan bagi pengembangan konsep-konsep yang terkait dengan Meningkatkan 

Pemahaman Karakter Dasar pada Siswa Kelas VIII Melalui Layanan Informasi di 

SMP Negeri 34 Semarang Tahun Ajaran 2015/2016. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan mendapatkan peningkatan pemahaman karakter dasar 

melalui layanan informasi yang telah diberikan oleh peneliti. Sehingga untuk 

selanjutnya saat mengikuti layanan yang diberikan guru BK di kelas dapat lebih 

paham tentang pentingnya memperhatikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari terkait materi layanan yang diberikan guru BK. Serta siswa menjadi 

lebih paham pentingnya mengaplikasikan nilai kejujuran, kedisiplinan dan sikap 

tidak egois dalam kehidupan sehari-harinya. 

b. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

bagi guru Bimbingan dan Konseling sebagai acuan nantinya dalam membimbing 

siswa siswi didiknya, sekaligus sebagai salah satu bahan telaah dalam 

memberikan layanan bimbingan dan konseling terbaik dan maksimal bagi siswa 

siswi didiknya, serta siswa dapat meningkatkan karakternya melalui proses belajar 

yang telah diikuti di sekolah. 

c. Peneliti Selanjutnya 

Manfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat diijadikan sebagai data awal 

(bahan rujukan) dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

1.5  Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh dalam skripsi ini, maka perlu 

disusun sistematika skripsi. Skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir. 
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1.5.1 Bagian Awal 

Bagian awal skripsi memuat tentang halaman judul, halaman pengesahan, 

pernyataan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Isi 

Bab 1 Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah,  rumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan garis besar 

sistematika skripsi. 

Bab 2 Kajian Pustaka, pada bab ini dibahas tentang beberapa teori  

dan kajian yang digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan  

pembahasan permasalahan penelitian. Selain itu, dalam bab ini 

juga diuraikan pula tentang karakter, pemahaman karakter dasar, 

serta layanan informasi. 

Bab 3 Metode Penelitian, berisikan tentang jenis penelitian, rancangan 

penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan 

data dan analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan tentang uraian hasil  

penelitian dan pembahasannya. 

Bab 5  Penutup, berisi simpulan dan saran dari peneliti 

1.5.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini membuat tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang mendukung penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu Mengenai Layanan Informasi 

Sebelum menjelaskan mengenai teori-teori mengenai pemahaman karakter 

dasar siswa melalui layanan informasi, berikut akan dipaparkan hasil penelitian 

terdahulu dari beberapa sumber. 

2.1.1 Hasil Penelitian Jurnal Ilmiah Agus Supriyanto (2012) yang Berjudul 

Hubungan Layanan Informasi Dengan Kecenderungan Perilaku 

Sosial Siswa 

  Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Layanan informasi sosial 

yang dilakuan oleh guru bimbingan dan konseling di MTs Darussalam Subah 

termasuk kategori positif dengan skor 73.91%. (2) Perilaku Sosial siswa kelas 

VIII di MTs Darussalam Subah sebesar 80,56% termasuk kategori sangat.  (3) 

Ada hubungan antara layanan informasi sosial dengan kecenderungan perilaku 

sosial siswa . Hal ini didukung hasil analisis korelasi mengunakan program SPSS 

sebesar 0.402 nilai ini lebih besar dari r tabel pada taraf kesalahan 5% (0.207). 

Dari hasil analisis tersebut menunjukan bahwa ada korelasi antara variabel 

layanan informasi sosial dan perilaku sosial siswa. Arah korelasi positif, semakin 

baik layanan informasi sosial yang diberikan, maka akan semakin baik pula 

perilaku sosial siswa. Sedangkan uji hipotesis dapat diterangkan bahwa kerja (Ha) 

yang menyatakan ada hubungan antara layanan informasi sosial dengan perilaku 
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sosial siswa diterima. Besarnya kontribusi layanan informasi sosial pada perilaku 

sosial siswa yang dapat diterangkan pada penelitian ini sebesar 19.9% dari yang 

diharapkan. 

2.1.2 Hasil Penelitian Jurnal Ilmiah Samish (2013) yang Berjudul Praktek 

Layanan Informasi dan Orientasi Secara Klasikal 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan dasar diartikan 

sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan 

penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan 

secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai 

dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan. Pelayanan Bimbingan dan 

Konseling diselenggarakan terhadap sasaran layanan baik secara individu maupun 

kelompok. Dalam hal ini, penyusun mencoba menggali terkait pelayanan 

informasi yang termasuk juga dalam layanan Bimbingan dan Konseling. 

Layanan informasi adalah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta 

didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada 

peserta didik (terutama orangtua) menerima dan memahami informasi (seperti 

informasi pendidikan dan informasi jabatan) yang dapat dipergunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, 

anggota keluarga, dan masyarakat. 

Menggunakan bimbingan klasikal sebagai sarana mempersiapkan siswa 

untuk mengatur berbagai bidang kehidupannya supaya bermakna dan memberikan 

kepuasan, seperti bidang kesehatan, bidang pekerjaan, bidang kehidupan keluarga, 

bidang kehidupan bermasyarakat, dan bidang rekreasi. Dengan demikian, bukan 
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hanya ragam bidang jabatan yang diberikan, tetapi ragam bimbingan yang sangat 

bervariasi, seperti bimbingan belajar, bimbingan pribadi dan bimbingan sosial. 

Pada masa sekarang layanan bimbingan klasikal sebagai salah satu layanan dasar 

yang digunakan untuk memberikan informasi belajar, karir, pribadi dan sosial. 

Bimbingan klasikal sering disebut layanan dasar yakni layanan bantuan 

bagi peserta didik (siswa) melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal yang disajikan 

secara sistematis dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya 

secara optimal. Klasikal lebih bersifat preventif dan berorientasi pada 

pengembangan pribadi siswa yang meliputi bidang pembelajaran, bidang sosial 

dan bidang karir . 

2.1.3 Hasil Penelitian Jurnal Ilmiah Khairul Ummah, Asmidir Ilyas, Dina 

Sukma (2013) yang berjudul Layanan Informasi Oleh Guru BK 

Untuk Mengetahui Persepsi Siswa Tentang Penginformasian Hasil 

Tes Inteligensi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi siswa 

tentang penginformasian hasil tes intelegensi melalui layanan informasi oleh guru 

BK, dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa tentang metode, media serta manfaat 

dari hasil tes inteligensi tergolong pada kategori cukup baik. Penggunaan metode 

yang baik dapat dimaknai apabila metode tersebut dapat menciptakan interaksi 

antara siswa dengan guru, seperti dapat memotivasi siswa bertanya dan menarik 

bagi siswa yang dapat dilihat dari keaktifan atau partisipasinya. Sesuai dengan 

pendapat Nana Sudjana (2005: 76) yaitu dengan metode yang digunakan 

diharapkan tumbuh berbagai kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain terciptalah 

interaksi edukatif. Dalam interkasi ini guru BK berperan sebagai penggerak atau 
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pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima atau yang dibimbing. 

Proses interaksi ini akan berjalan baik kalau siswa banyak aktif dibandingkan 

dengan guru. Oleh karena itu, metode penginformasian hasil tes inteligensi yang 

baik adalah metode yang dapat menumbuhkan semangat siswa untuk 

mendengarkan dengan fokus dan berperan secara aktif dalam penginformasian 

hasil tes inteligensi yang dilakukan oleh guru BK. 

 Jadi, dengan adanya metode yang bervariasi dalam penginformasian hasil 

tes inteligensi yang dilakukan oleh guru BK akan membuat siswa menjadi lebih 

bersemangat untuk mendengarkan penjelasan tentang hasil tes inteligensi. Metode 

biasa dikenal dengan sebutan cara penyampaian, metode yang dapat dilakukan 

oleh guru BK diantaranya dengan melakukan metode ceramah, tanya jawab, 

presentasi, dan diskusi. Apabila siswa sudah mau dan bersemangat untuk 

mendengarkan dalam mengikuti layanan informasi mengenai hasil tes inteligensi, 

akan memudahkan guru untuk memberikan pemahaman kepada siswa betapa 

pentingnya penginformasian hasil tes inteligensi ini, sehingga diharapkan siswa 

dapat mengembangkan dirinya secara optimal. 

2.1.4 Hasil Penelitian Jurnal Ilmiah Yogo Dwi Panti Safaat (2013) yang 

Berjudul Hubungan antara Pelaksanaan Layanan Informasi Bidang 

Sosial dengan Kecenderungan Penyimpangan Perilaku Remaja pada 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Kaliori Tahun Ajaran 2012/2013 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan 

informasi bidang sosial dilihat dari masing-masing sub variabel termasuk dalam 

kategori baik. Dengan langkah-langkah pelaksanaan pemberian layanan memiliki 

persentase 74,65% masuk dalam kategori baik, metode layanan 73,25 masuk 
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dalam kategori baik, bentuk penyelenggaraan 64,90% masuk dalam kategori 

cukup baik, dan materi layanan 68,16% masuk dalam kategori baik. Adapun rata-

rata keseluruhan persentase yang diperoleh adalah sebesar 76,34% yang termasuk 

dalam kategori baik. 

Meskipun pada bentuk penyelenggaraan layanan mendapatkan kriteria 

cukup baik, namun bila dijumlahkan secara keseluruhan pelaksanaan layanan 

informasi bidang sosial masuk dalam kategori baik seperti yang telah disebutkan 

diatas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan informasi bidang 

sosial yang diberikan konselor kepada siswa di SMP Negeri 1 Kaliori tahun ajaran 

2012/2013 termasuk dalam kategori baik. 

Kecenderungan penyimpangan perilaku yang dilakukan remaja pada siswa 

kelas VIII di SMP N 1 Kaliori tahun ajaran 2012/2013 termasuk dalam kategori 

tinggi dengan rata-rata persentase sebesar 78,69%. Terdapat korelasi yang sangat 

lemah atau dianggap tidak ada hubungan antara pelaksanaan layanan informasi 

bidang sosial dengan kecenderungan penyimpangan perilaku remaja pada siswa 

kelas VIII di SMP N 1 Kaliori tahun ajaran 2012/2013, hal ini ditunjukkan dengan 

perolehan rxy = -0,147 < rtabel = 0,316 dengan N = 32 pada α = 5%. 

2.2  Pemahaman Karakter Dasar Siswa SMP 

2.2.1 Pengertian Pemahaman  

Pengertian pemahaman menurut Bloom (dalam Sudijono, 2009: 50), 

mengemukakan bahwa “pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan 

seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui 

dan diingat”. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan 
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dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang siswa dapat dikatakan memahami 

sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih 

rinci tentang informasi yang diperoleh dan kemudian dapat menjelaskan kembali 

dengan menggunakan kata-kata atau bahasanya sendiri. 

Menurut Bloom (dalam Rifai & Anni 2009: 86), mengungkapkan bahwa 

teori tentang ranah kognitif yang didalamnya terdapat konsep pemahaman. „Ranah 

kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan kemahiran 

intelektual‟, “Pemahaman (comprehension) pemahaman didefinisikan sebagai 

kemampuan memperoleh makna dari materi pembelajaran. Hal ini ditunjukkan 

melalui penerjemahan materi, dan mengestimasikan kecenderungan masa depan. 

Hasil belajar ini berada pada satu tahap diatas pengingatan materi sederhana, dan 

mencerminkan tingkat pemahaman paling rendah”. 

Menurut Bloom (dalam Daryanto, 2012: 70), menjelaskan bahwa 

pengelompokkan kemampuan manusia dibagi kedalam dua ranah (domain) utama 

yaitu ranah kognitif dan ranah non-kognitif. Ranah non-kognitif dibedakan lagi 

atas dua kelompok ranah, yakni ranah afektif dan ranah psikomotor. Tiap ranah 

itu diklasifikasikan secara berjenjang, mulai dari yang sederhana sampai kepada 

yang lebih kompleks. Ranah kognitif diklasifikasikan berdasarkan kemampuan 

intelektual, berjenjang dari ingatan, pemahaman penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Ranah afektif berhubungan dengan moral karena berurusan dengan nilai 

(value), yang berkaitan dengan perasaan dan sikap seseorang. Ranah psikomotor 

bertalian erat dengan alat sensori motorik, yaitu pengendalian otot-otot dalam 

melakukan gerakan yang tepat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa aspek kognitif dibedakan atas enam jenjang 

menurut Bloom (dalam Daryanto, 2012: 101-102), yang diurutkan secara hierarki 

piramidal. Sistem klasifikasi Bloom itu meliputi (1) pengetahuan (knowledge), (2) 

pemahaman (comprehension), (3) penerapan (application), (4) analisis (analysis), 

(5) sintesis (synthesis), (6) penilaian (evaluation). 

Berdasarkan domain kognitif Bloom, pemahaman merupakan tingkatan 

kedua atas enam jenjang dari aspek kognitif. Menurut Bloom (dalam Sutarno, 

2012), menjelaskan bahwa aspek pemahaman merupakan aspek yang mengacu 

pada kemampuan untuk mengerti dan memahami suatu konsep dan memaknai arti 

suatu materi. Aspek pemahaman ini menyangkut kemampuan seseorang dalam 

menangkap makna suatu konsep dengan kalimat sendiri. 

Menurut Bloom (dalam Daryanto, 2012: 106), mengemukakan bahwa 

kemampuan pemahaman dapat dijabarkan menjadi tiga, yaitu: 

a. Menerjemahkan (translation) 

Kegiatan pertama dalam tingkatan pemahaman adalah kemampuan 

menerjemahkan. Pengertian menerjemahkan disini bukan saja pengalihan 

(translation) arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. 

Pengalihan dari konsepsi  abstrak menjadi satu model, yaitu model 

simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Pengalihan konsep 

yang dirumuskan dengan kata-kata ke dalam grafik dapat dimasukkan 

dalam kategori menerjemahkan. Menurut Sutarno (2012) dijelaskan bahwa 

terdapat beberapa kemampuan dalam proses menerjemahkan, diantaranya 

adalah: 
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a) Menerjemahkan suatu abstraksi kepada abstraksi yang lain. 

b) Menerjemahkan suatu bentuk simbolik ke suatu bentuk lain atau 

sebaliknya. 

c) Terjemahan dari suatu bentuk perkataan ke bentuk yang lain. 

b. Menginterpretasi (interpretation) 

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Ini adalah 

kemampuan untuk mengenal dan memahami ide utama suatu komunikasi. 

Menurut Sutarno (2012) terdapat beberapa kemampuan dalam proses 

menafsirkan, diantaranya adalah: 

a) Kemampuan untuk memahami dan menginterprestasi berbagai 

bacaan secara dalam dan jelas. 

b) Kemampuan untuk membedakan pembenaran atau penyangkalan 

suatu kesimpulan yang digambarkan oleh suatu data. 

c) Kemampuan untuk menafsirkan berbagai data sosial. 

d) Kemampuan untuk membuat batasan (kualifikasi) yang tepat ketika 

menafsirkan suatu data. 

c. Mengekstrapolasi (extrapolation) 

Mengekstrapolasi berbeda dari menerjemahkan dan menafsirkan, 

tetapi lebih tinggi sifatnya. Ia menuntut kemampuan intelektual yang lebih 

tinggi, seperti membuat telaahan tentang kemungkinan apa yang akan 

berlaku. Menurut Sutarno (2012) terdapat beberapa kemampuan dalam 

proses mengesktrapolasi diantaranya adalah: 
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a) Kemampuan menarik kesimpulan dan suatu pernyataan yang 

eksplisit. 

b) Kemampuan menggambarkan kesimpulan dan menyatakannya 

secara efektif (mengenali batas data tersebut, memformulasikan 

kesimpulan yang akurat dan mempertahankan hipotesis). 

c) Kemampuan menyisipkan satu data dalam sekumpulan data dilihat 

dari kecenderungannya. 

d) Kemampuan untuk memperkirakan konsekuensi dan suatu bentuk 

komunikasi yang digambarkan 

e) Kemampuan menjadi peka terhadap faktor-faktor yang dapat 

membuat prediksi tidak akurat. 

f) Kemampuan membedakan nilai pertimbangan dan suatu prediksi. 

Mulyasa menyimpulkan bahwa pemahaman peserta didik dalam proses 

pembelajaran dapat dikembangkan dengan memberi kepercayaan, komunikasi 

yang bebas dan pengarahan diri. Dalam hal ini menurut Hartono (2008: 13), 

peserta didik akan lebih mudah untuk memahami pelajaran jika : 

a. Dikembangkannya rasa percaya diri dalam diri peserta didik, sehingga 

peserta didik tersebut akan lebih mudah untuk memahami pelajaran yang 

diberikan.  

b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berkomunikasi secara 

bebas dan terarah.  

c. Melibatkan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam proses 

pembelajaran secara keseluruhan sehingga pemahaman peserta didik 

terhadap pembelajaran dapat tercapai. 

Dapat disimpulkan dari kutipan diatas bahwa tingkat pemahaman adalah 

kemampuan seseorang untuk dapat memaknai, mengerti dan menafsirkan suatu 

informasi yang telah diketahui dan diingat dari berbagai segi dan dapat 
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menjelaskannya kembali dengan bahasanya sendiri yang lebih mudah untuk 

diingat dan dipahami. Selain mampu menguasai sesuatu hal dengan mengerti 

maksud dari hal tersebut, juga mampu mengerti implikasi dan aplikasinya. 

2.2.2 Pengertian Karakter 

Ahli pendidikan nilai Darmiyati Zuchdi (2008: 39) dalam (Adisusilo, 

2013: 77) memaknai watak (karakter) sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu 

dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral 

seseorang. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pendidikan watak adalah 

mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas 

sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa hormat, tanggung jawab, rasa kasihan, 

disiplin, loyalitas, keberanian, toleransi, keterbukaan, etos kerja dan kecintaan 

pada Tuhan dalam diri seseorang. Dilihat dari tujuan pendidikan watak, yaitu 

penanaman seperangkat nilai-nilai maka pendidikan watak dan pendidikan nilai 

pada dasarnya sama. Jadi, pendidikan watak pada dasarnya adalah pendidikan 

nilai, yaitu penanaman nilai-nilai agar menjadi sifat pada diri seseorang dan 

karenanya mewarnai kepribadian atau watak seseorang. 

Lebih lanjut pengertian karakter menurut Adisusilo (2013: 78) adalah 

seperangkat nilai yang telah menjadi kebiasaan hidup sehingga menjadi sifat tetap 

dalam diri seseorang, misalnya kerja keras, pantang menyerah, jujur, sederhana, 

dan lain-lain. Dengan karakter itulah kualitas seorang pribadi diukur. Sedangkan 

tujuan pendidikan karakter adalah terwujudnya kesatuan esensial si subjek dengan 
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perilaku dan sikap/nilai hidup yang dimilikinya. Jadi, pendidikan karakter dapat 

dilakukan dengan pendidikan nilai pada diri seseorang. 

Karakter atau to mark berasal dari bahasa Yunani yang artinya menandai 

atau memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai dalam bentuk tingkah laku, 

sehingga orang tidak jujur, rakus, kejam dan perilaku jelek lainnya dapat 

dikatakan orang berkarakter jelek. Begitu pula dengan sebaliknya perilaku yang 

sesuai dengan kaidah akan dikatakan berkarakter mulia (Tridhonanto, 2012: 4). 

Menurut Pusat Bahasa Depdiknas (dalam Tridhonanto, 2012: 4) kata 

karakter berarti “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, 

personalitas, sifat, tabiat, tempramen, watak.  Selain itu menurut Tadkiro 

Musfiroh seorang ahli psikologi karakter (dalam Tridhonanto, 2012: 4) bahwa 

karakter lebih mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku 

(behaviours), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills).  

Senada dengan hal tersebut menurut Sudewo (2011: 13) “kata karakter 

berasal dari kosa kata Inggris, character. Artinya perilaku. Selain character, kata 

lain yang berarti tingkah laku adalah attitude. Bahasa Inggris tak membedakan 

secara signifikan antara character dan attitude. Sementara saya cenderung 

membedakan keduanya secara tegas”. 

Secara umum attitude dapat kita bedakan atas dua jenis. Attitude yang 

baik, kita sebut „karakter‟. Attitude buruk kita katakan „tabiat‟. Karakter 

merupakan kumpulan dari tingkah laku baik dari seseorang anak manusia. 

Tingkah laku ini merupakan perwujudan dari kesadaran menjalankan peran, 
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fungsi, dan tugasnya mengemban amanah dan tanggung jawab. Tabiat sebaliknya 

mengindikasikan sejumlah perangkai buruk seseorang (Sudewo, 2011: 13). 

Dalam pembentukan kualitas manusia, peran karakter tidak dapat 

disisihkan. Sesungguhnya karakter inilah yang menempatkan baik tidaknya 

seseorang. Posisi karakter bukan jadi pendamping kompetensi, melainkan jadi 

dasar, ruh, atau jiwanya. Tanpa karakter, „peningkatan diri‟ dari kompetensi bisa 

liar, berjalan tanpa rambu dan aturan. Begitulah karakter selalu meningkatkan 

manusia untuk tidak lupa „memperbaiki diri‟. Maka karakter dapat didefinisikan 

sebagai kumpulan sifat baik yang menjadi perilaku sehari-hari, sebagai 

perwujudan kesadaran menjalankan peran, fungsi, dan tugasnya dalam 

mengemban amanah dan tanggung jawab. 

Karakter ini meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang 

terbaik, yaitu (a) kapasitas intelektual seperti berpikir kritis dan alasan moral, (b) 

perilaku jujur dan bertanggung jawab, (c) mempertahankan prinsip-prinsip moral 

dalam situasi penuh ketidakadilan, (d) kecakapan interpersonal dan emosional, 

dan (e) komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya 

(Tridhonanto, 2012: 4). 

Adapun faktor utama dalam memengaruhi karakter dan perkembangan 

moral anak adalah faktor keturunan, pengalaman masa kanak-kanak, model dari 

orang yang lebih dewasa. Saat remaja dirinya mudah terpengaruh dari teman 

sebayanya, lingkungan fisik dan sosial secara umum, media komunikasi, apa yang 

diajarkan di sekolah dan lembaga lain, dan situasi terkini, hal ini diutarakan V. 
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Campbell dan R. Obligasi (dalam Tridhonanto, 2012: 12) dalam penelitiannya 

mengenai faktor pembentukan karakter anak. 

Dari pendapat-pendapat di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa 

karakter sebagai proses manusia saat belajar untuk mengatasi kelemahannya dan 

memperbaiki kelemahannya dan memunculkan kebiasaan positif yang baru. 

Dengan demikian maka karakter tidak bisa diwariskan, karakter tidak bisa dibeli 

dan karakter tidak bisa ditukar. Karakter harus dibangunkan dan dikembangkan 

secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu proses. Karakter bukanlah 

sesuatu bawaan sejak lahir yang tidak dapat diubah lagi seperti sidik jari 

(Tridhonanto, 2012: 4). 

Dari pendapat keenam ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

karakter adalah seperangkat nilai dan sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai 

tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang yang telah 

menjadi kebiasaan hidup sehingga menjadi sifat tetap dalam diri seseorang. 

Karakter inilah yang menempatkan baik tidaknya seseorang. Posisi karakter bukan 

jadi pendamping kompetensi, melainkan jadi dasar, ruh, atau jiwanya. Selain itu 

dapat dismpulkan bahwa karakter merupakan bawaan, hati, jiwa, kepribadian, 

budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, dan watak. Karakter 

lebih mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviours), 

motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). 

2.2.2.1 Pemahaman Karakter 

Menurut Mangoenprasodjo & Hidayati, (2005: 92) menjelaskan bahwa 

kepribadian orangtua juga sangat besar pengaruhnya pada pembentukan karakter 
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pribadi anak. Kedekatan dan perhatian antara ibu dan ayah, serta keharmonisan 

hubungan keduanya dalam menghadapi anak merupakan hal yang sangat penting 

dalam membangun keseimbangan emosi anak. 

Lebih lanjut menurut Ratna Megawangi, Ph. D., sebagaimana dikutip 

Mangoenprasodjo & Hidayati, (2005: 94) bahwa untuk mendidik anak agar 

memiliki karakter diperlukan proses „mengukir‟, yakni pengasuhan dan 

pendidikan yang tepat. Dan ini harus dilakukan sejak anak dilahirkan. Pendidikan 

moral hingga anak berusia 2 tahun dapat dilakukan hanya dengan memberikan 

kasih sayang sebesar-besarnya kepada anak. Memasuki usia 2 tahun, anak sudah 

dapat diajari nilai-nilai moral, bahkan mereka sudah memiliki perasaan empati 

terhadap kesulitan atau penderitaan orang lain. 

Karakter manusia telah melekat pada kepribadian seseorang dan 

ditunjukkan dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Sejak lahir, manusia telah 

memiliki potensi karakter yang ditunjukkan oleh kemampuan kognitif dan sifat-

sifat bawaannya. Karakter bawaan akan berkembang jika mendapat sentuhan 

pengalaman belajar dari lingkungannya. Keluarga merupakan lingkungan belajar 

pertama yang diperoleh anak dan akan menjadi fondasi yang kuat untuk 

membentuk karakter setelah dewasa. Hasil penelitian Suyanto (2009), 

sebagaimana yang dikutip oleh Mulyatiningsih menunjukkan bahwa sekitar 50% 

variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia empat 

tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia delapan tahun, dan 20% 

sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Perkembangan kecerdasan 

diiringi oleh perkembangan mental kepribadian lainnya sampai usia remaja. 



26 
 

 
 

Setelah dewasa, kecerdasan maupun perilaku kepribadian sudah relatif stabil, oleh 

sebab itu jika ingin membentuk kecerdasan dan karakter, waktu yang paling tepat 

adalah pada saat usia anak-anak sampai dengan remaja. 

Dari ketiga pendapat yang sudah dijelaskan tentang pentingnya karakter 

yang positif untuk dikembangkan sejak dini, maka pemahaman tentang karakter 

sangat dibutuhkan. Dimana arti dari pemahaman yaitu mencakup kemampuan 

untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Dimana bahan yang 

akan diperlajari disini terkait karakter dasar. Pemahaman termasuk dalam salah 

satu bagian dari aspek kognitif, karena pemahaman merupakan tingkat berfikir 

yang lebih tinggi.  

Pemahaman karakter perlu diberikan saat masih anak-anak sampai usia 

remaja, karena waktu yang paling tepat dalam membentuk kecerdasan dan 

karakter adalah pada saat usia anak-anak sampai dengan remaja. Sehingga anak-

anak sampai dengan remaja dibekali ilmu dan wawasan baru terkait karakter agar 

nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang 

berkarakter adalah orang yang berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan suara 

hati. Karena itu, orang berkarakter pasti tidak akan melakukan hal-hal yang 

diketahuinya salah dan senantiasa membawa kebaikan untuk orang-orang di 

sekitarnya. 

2.2.2.2 Kategori Karakter 

Dalam bukunya Sudewo “Character Building” (2011: 14-15) karakter 

dapat dibedakan dalam dua kategori, yakni Karakter Pokok dan Karakter Pilihan. 

Sebagai landasan seyogyanya karakter pokok harus dimiliki tiap orang. Apapun 
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profesinya, semua harus berkarakter. Khususnya karakter pokok tidak bisa 

ditinggalkan. Bahkan penggangguran sekalipun bila memiliki karakter pokok 

pasti punya bobot kualitas.  

Menurut Sudewo (2011: 15) menyebutkan Karakter Pokok dibedakan atas 

tiga bagian penting, yaitu Karakter Dasar, Karakter Unggul, dan Karakter 

Pemimpin. Karakter Dasar menjadi inti dari Karakter Pokok. Karakter ini 

ditopang oleh tiga nilai yang menjadi sifat dasar manusia; yaitu tidak egois, jujur, 

disiplin. Dimana yang dimaksud dengan jujur menurut Kementrian Pendidikan 

Nasional dalam Salahudin & Alkrienciehie (2013: 54) yaitu perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya. Hal ini diwujudkan dalam hal perkataan, tindakan dan perbuatan, baik 

terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nilai yang terkandung kedua dari 

karakter dasar yaitu disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kemudian menurut 

Wangid (2010: 7) disiplin adalah kemampuan untuk menunjukkan hal yang 

terbaik dalam segala situasi melalui pengontrolan emosi, kata-kata, dorongan, 

keinginan dan tindakan. Dan nilai ketiga yang terkandung dalam karakter dasar 

adalah tidak egois, menurut Sudewo (2011: 73) tidak egois secara harfiah berarti 

tidak mementingkan diri sendiri. Tidak egois melambangkan perilaku baik dan 

bersahaja. Kesannya rendah hati, mengalah, dan mementingkan pihak yang lebih 

butuh, lebih banyak, dan lebih bermanfaat. Cukup dengan miliki ketiga nilai ini, 

seseorang sudah baik mengontrol diri untuk jadi orang baik. Paling tidak, dia 

sudah sanggup mengurus dirinya sendiri. Karena Karakter Dasar merupakan 
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fondasi. Baik buruknya, maju mundurnya, santun liarnya serta dermawan 

tamaknya seseorang ditentukan dari sini. 

Karakter Pokok kedua, Karakter Unggul, dibentuk oleh tujuh sifat baik, 

yaitu: ikhlas, sabar, bersyukur, bertanggungjawab, berkorban, perbaiki diri, 

sungguh-sungguh. Ketujuh sifat baik ini harus dilatih sehingga menjadi perilaku 

sehari-hari. Bagi yang Karakter Dasarnya sudah terdidik, pembentukan Karakter 

Unggul menjadi lebih mudah. Dia sudah memiliki modal yang kuat. Sementara 

Karakter Pokok ketiga, Karakter Pemimpin, memiliki sembilan nilai nilai 

pembentuk, yaitu: Adil, arif, bijaksana, ksatria, tawadhu, sederhana, visioner, 

solutif, komunikatif, dan inspiratif. Sama seperti karakter-karakter sebelum-

sebelumnya kesembilan nilai pembentuk Karakter Pemimpin harus dilatih dan 

didik sehingga menjadi aktivitas keseharian. Tentu saja, keberhasilan 

pembentukan Karakter Pemimpin, amat bergantung pada pembentukan dua 

Karakter Pokok lainnya, yaitu: Karakter Dasar dan Karakter Unggul. 

Karakter Pilihan merupakan perilaku baik yang berkembang sesuai dengan 

profesi pekerjaan. Tiap profesi memiliki perilaku karakternya. Tuntutan profesi 

guru, pada bagian tertentu karakternya berbeda dengan karakter militer. Berbeda 

lagi karakter dokter dibanding karakter pengacara. Karakter pengusaha tentu 

antara langit dan bumi bila disandingkan dengan karakter karyawan. Namun yang 

tidak boleh diabaikan, apapun profesinya, tiap orang harus membangun Karakter 

Pokok terlebih dahulu. Lebih khusus lagi, mereka wajib memiliki Karakter Dasar. 

Dari penjelasan Sudewo dapat disimpulkan bahwa karakter dibedakan 

dalam dua kategori, yakni karakter pokok dan karakter pilihan. Karakter pokok 
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dibedakan atas tiga bagaian penting, yaitu karakter dasar, karakter unggul, dan 

karakter pemimpin. Karakter dasar menjadi inti karakter pokok, yang ditopang 

oleh tiga nilai yang menjadi sifat dasar manusia; yaitu tidak egois, jujur dan 

disiplin. Karakter pokok kedua, yaitu karakter unggul, dibentuk oleh tujuh sifat 

baik, yaitu: ikhlas, sabar, bersyukur, bertanggungjawab, berkorban, perbaiki diri, 

dan sungguh-sungguh. Karakter pokok ketiga, yaitu karakter pemimpin, dimana 

terdiri dari sembilan nilai pembentuk, yaitu: adil, arif, bijaksana, ksatria, tawadhu, 

sederhana, visioner, solutif, komunikatif, dan inspiratif. Dan kategori karakter 

yang kedua yaitu karakter pilihan, yaitu perilaku baik yang berkembang sesuai 

dengan profesi pekerjaan. 

2.2.3 Konsep Karakter Dasar 

2.2.3.1 Pengertian Karakter Dasar 

Menurut Sudewo, (2011: 67-70) menjelaskan bahwa kecuali rumah pasir, 

hampir semua rumah mempunyai fondasi. Semakin tinggi bangunan, semakin 

dalam dan kokoh fondasi yang ditanamkan. Jika tidak, dipastikan bangunan akan 

terjungkal atau rubuh seketika. Begitu juga dengan manusia, manusia seharusnya 

memiliki fondasi dalam hidupnya. Fondasi manusia yaitu nilai-nilai yang menjadi 

landasan hidup. Nilai-nilai karakter dasar sebagai fondasi telah ditanamkan sejak 

kecil. Fondasi inilah yang nanti akan mengawal seseorang dalam kehidupannya. 

Karakter dasar menjadi kokoh karena ditopang dengan nila-nilai tertentu. 

Nilai-nilai ini, menjadi penentu sifat dasar manusia, penentu ketahanannya 

menghadapi godaan dikehidupan dunia fana ini. Manusia yang kuat prinsipnya 

pun terkadang terpleset, apalagi yang hidup tanpa nilai. Karakter dasar merupakan 
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fondasi sehingga perlu ada dalam tiap diri manusia. Semakin kuat dilatih, akan 

semakin kokoh dirinya. Dengan karakter dasar ini, manusia manapun akan bisa 

hidup dengan tenang. Jika berkembang, karakter dasarnya akan menjaga untuk 

menjadi lebih baik lagi. Didalam karakter dasar, terdapat sifat baik yang terdiri 

atas tiga nilai. Nilai pertama yaitu tidak egois, kedua jujur, dan ketiga disiplin. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995: 445) (dalam Aqib, 2012: 

74), menjelaskan bahwa istilah “karakter” berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain: tabiat, watak. 

Menurut Wyne (dalam Aqib, 2012: 74), menjelaskan bahwa kata karakter berasal 

dari Bahasa Yunani yang berarti “to mark” (menandai) dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 

laku. Jadi istilah karakter erat kaitannya dengan personality (kepribadian) 

seseorang, dimana seseorang dapat disebut orang yang berkarakter (a person of 

character) jika tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari karakter 

dasar adalah seseorang individu yang memiliki nilai-nilai fondasi yang 

diaplikasikan dalam sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan orang lain. Seseorang yang memiliki karakter 

dasar mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk 

tindakan atau tingkah laku agar sesuai dengan kaidah moral yang ada dalam 

kehidupan ini. Dengan karakter dasar ini, manusia manapun akan bisa hidup 

dengan tenang. Seseorang yang mengembangkan karakter dasar ke dalam 
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kehidupannya akan senantiasa menerapkan sifat baik yang terdiri atas tiga nilai 

diantaranya, nilai pertama yaitu tidak egois, kedua jujur, dan ketiga disiplin. 

2.2.3.2 Nilai Karakter yang Ditanamkan 

2.2.3.2.1 Pengertian Disiplin 

Menurut Sidjabat (2008: 179) banyak orang tua menduga bahwa 

kebutuhan anak mereka hanya terbatas pada makanan, minuman, pakaian, barang 

mainan dan pendidikan. Padahal anak juga membutuhkan perhatian dan kasih 

sayang orang tuanya. Anak memerlukan rasa aman dan nyaman dalam 

keluarganya. Selain itu, disiplin pun merupakan salah satu kebutuhan dasar anak 

dalam rangka pembentukan dan pengembangan wataknya secara sehat. Dengan 

kedisiplinan yang ditanamkan orangtua secara baik dan benar, diharapkan anak 

dapat secara kreatif dan dinamis mengembangkan ketertiban hidupnya 

dikemudian hari. 

Menurut Wangid, (2010: 7) disiplin adalah kemampuan menunjukkan hal 

yang terbaik dalam segala situasi melalui pengontrolan emosi, kata-kata, 

dorongan, keinginan dan tindakan. Hal senada dikemukakan oleh Tresnawati, 

(2012: 54) bahwa disiplin artinya ketaatan kita terhadap satu kesepakatan yang 

telah kita buat untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Tresnawati, (2012: 50) bahwa kepatuhan dan ketaatan siswa 

terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu biasa 

disebut disiplin siswa. Disiplin inilah yang lahir dari rasa tanggung jawab yang 

tinggi dari seorang siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan 

lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah. 
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Pribadi yang memiliki dasar-dasar dan mampu mengembangkan disiplin 

diri, berarti memiliki keteraturan diri berdasarkan acuan nilai moral. Sehubungan 

dengan itu, disiplin diri dibangun dari asimilasi dan penggabungan nilai-nilai 

moral untuk diinternalisasi oleh subjek didik sebagai dasar-dasar untuk 

mengarahkan perilakunya (Wayson, 1985: 227; dalam Shochib, 1998: 2). 

Labih lanjut menurut Wayson, sebagaimana dikutip Shochib, (1998: 3) 

dijelaskan bahwa anak yang berdisiplin diri memiliki keteraturan diri berdasarkan 

nilai agama, nilai budaya, aturan-aturan pergaulan, pandangan hidup, dan sikap 

hidup yang bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Artinya, tanggung jawab orang tua adalah mengupayakan agar anak berdisiplin 

diri untuk melaksanakan hubungan dengan Tuhan yang menciptakannya, dirinya 

sendiri, sesama manusia, lingkungan alam dan makhluk hidup lainnya 

berdasarkan nilai moral.  

Senada dengan hal itu menurut Shochib (1998: 16) anak berdisplin diri 

dimaksudkan sebagai keteraturan perilaku berdasarkan nilai moral yang telah 

mempribadi dalam dirinya tanpa tekanan atau dorongan dari faktor eksternal. 

Dari kelima pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa disiplin 

merupakan salah satu kebutuhan dasar anak untuk pembentukan dan 

pengembangan wataknya secara sehat. Selain itu disiplin adalah kemampuan 

untuk mengontrol emosi, kata-kata, dorongan, keinginan dan tindakan agar 

tercipta hal yang terbaik dalam segala situasi. Sikap disiplin juga mampu 

menumbuhkan ketaatan kita terhadap satu kesepakatan yang telah kita buat guna 
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mencapai tujuan tertentu. Melalui pembiasaan sikap disiplin mampu 

menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri seseorang 

2.2.3.2.2 Tujuan Disiplin 

Menurut Bernhard (dalam Shochib, 1998: 3), menyatakan bahwa tujuan 

disiplin diri adalah mengupayakan pengembangan minat anak dan 

mengembangkan anak menjadi manusia yang baik, yang akan menjadi sahabat, 

tetangga, dan warga negara yang baik. Dalam hal ini terdapat perbedaan yang 

fundamental antara keluarga di Barat dengan keluarga di Indonesia dalam 

mengupayakan anak untuk memiliki dasar-dasar dan mengembangkan disiplin 

diri. Hal ini karena keluarga di Indonesia dituntut selaras dengan isi yang 

dikandung oleh undang-undangan. Secara tersirat ada tanggung jawab pendidikan 

yang kodrati dalam memberikan keyakinan beragama ditempatkan pada urutan 

pertama dan menjadi dasar dari substansi lainnya. Oleh sebab itu, tujuan 

pendidikan yang esensial dikeluarga Indonesia adalah pembinaan dan 

pengembangan kepribadian secara utuh dan terintegrasi. Lebih jauh, Ki Hajar 

Dewantara (1962) (dalam Shochib, 1998: 3-4), menyatakan bahwa esensi 

pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, sedangkan sekolah hanya 

berpartisipasi. Karena produk utama pendidikan adalah disiplin diri maka 

pendidikan keluarga secara esensial adalah meletakkan dasar-dasar disiplin diri 

untuk dimiliki dan dikembangkan oleh anak menurut Santoso & Wayson, (dalam 

Shochib, 1998: 4). 

Menurut Shochib (1998: 12) disiplin diri merupakan substansi esensial di 

era global untuk dimiliki dan dikembangkan oleh anak karena dengannya ia dapat 
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memiliki kontrol internal untuk berperilaku yang senantiasa taat moral. Dengan 

demikian, anak tidak hanyut oleh arus globalisasi, tetapi sebaliknya ia mampu 

mewarnai dan mengakomodasi. 

Dalam Sidjabat (2008: 187) Dr. James Dobson merupakan tokoh 

pendidikan anak yang terkenal dan mengemukakan berbagai prinsip efektif bagi 

orangtua dalam mendisiplinkan anak. Buku-bukunya yang mengemukakan 

gagasan disiplin ini ialah Dare To Disiplin (Berani Mendisiplin) (1970) dan 

Disiplin With Love (1983). Menurut Dobson, tujuan akhir disiplin bagi anak ialah 

agar mereka dapat belajar cara hidup bertanggung jawab. Beberapa prinsip 

Dobson yang dituangkan dalam karyanya The New Dare To Disiplin (1992) 

(dalam Sidjabat, 2008: 188 ), yang dapat saya kemukakan adalah sebagai berikut: 

Pertama, orangtua harus mengembangkan rasa hormat dalam 

diri anak kepada orang tuanya sendiri. Rasa hormat itu harus 

ditumbuhkan dari dalam diri anak, melalui inisiatif orangtua dalam 

komunikasi yang akrab, lalu dikembangkan dan dipelihara dengan 

penyediaan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan si anak. 

Dengan begitu anak belajar mengenal otoritas orangtuanya secara 

benar dan tepat. 

Kedua, orangtua harus menghukum anak atas tingkah 

lakunya yang secara jelas memberontak atau menentang orangtua, 

melawan aturan yang sudah diterangkan dan ditetapkan atau 

disetujui sebelumnya. Kemudian, orangtua harus memberitahukan 

mengapa ia melakukannya. Hukuman jangan diberikan kepada anak 

jauh setelah anak melupakan pelanggaran yang dibuatnya. Sebab, 

anak mudah lupa atas pelanggarannya. 

Ketiga, orangtua harus mengendalikan diri agar tidak 

menyimpan amarah berkepanjangan. Keempat, orang tua tidak 

seharusnya memberi sogokan kepada anak agar ia berlaku tertib. 

Dari keempat pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan 

dari disiplin adalah upaya pengembangan minat seseorang dan 

mengembangkannya menjadi manusia yang baik. Melalui disiplin yang diterapkan 
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dan dikembangkan oleh setiap individu dapat menumbuhkan kontrol internal 

dalam berperilaku yang senantiasa taat moral. Selain itu dengan disiplin seseorang 

diajarkan untuk bagaimana bersikap tanggung jawab. 

2.2.3.2.3 Pola Perilaku Disiplin 

Menurut Mandari, (2004: 112-114) menjelaskan bahwa pendekatan yang 

dipilih orang tua di rumah atau guru di sekolah amat menentukan pola perilaku 

disiplin anak. Ada dua jenis pola kedisiplinan anak. Pertama, disiplin yang 

menjadi sikap jiwanya. Mereka merasa senang dengan hidup disiplin. Kebiasaan 

disiplin lebih mempermudah pekerjaannya. Kedisiplinan menjadi semacam seni 

hidup, sehingga tidak mengungkung kesehariannya. 

Disiplin jenis ini merupakan pola hidup yang membantunya hidup disiplin 

di mana saja, bahkan hal ini dapat menjadi pola yang sangat baik untuk 

menanamkan nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan keadilan. Demikian pula 

kecerdasannya, termasuk ketelitiannya, akan sangat dipengaruhi oleh pola hidup 

disiplin yang dimilikinya. Umumnya, anak yang disiplin lebih cerdas. Meski 

demikian, ada beberapa kasus, anak disiplin tidak berprestasi tinggi. Hal ini 

kadang menjadi sanggahan atas pernyataan di atas, tapi kita dapat mengatakan 

bahwa jika tidak disiplin, besar kemungkinan mereka tak berprestasi sama sekali. 

Kedua, disiplin sebagai sebuah tekanan dari orang lain bukan kehendak 

dirinya sendiri). Disiplin dianggap sebagai bagian dari pekerjaan yang 

memberatkan dan mengikat setiap perilakunya. Disiplin adalah sikap orang yang 

ditempelkan pada dirinya. Jiwanya tak mengenal disiplin sebagai suatu cara untuk 

mempermudah pekerjaan. Disiplin “tempelan” ini justru akan mendorong sikap 
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hipokrit (munafik; kebiasaan bermuka dua atau banyak). Anak yang sering 

membohongi orang tua atau gurunya, pastilah hidup dengan pola disiplin yang 

rapuh. 

Oleh sebab itu pola perilaku disiplin, yang menjadi sikap jiwanya perlu 

dimiliki dan diterapkan pada setiap individu. Mereka merasa senang dengan hidup 

disiplin. Dengan kebiasaan disiplin mampu membawa kemudahan dalam setiap 

pekerjaan. Karena kedisiplinan sudah menjadi semacam seni hidup, sehingga 

tidak mengungkung kesehariannya. 

2.2.3.2.4 Upaya Menerapkan Disiplin  

Menurut Madson & Wayson (dalam Shochib, 1998: 21), bahwa 

kepemilikan disiplin memerlukan proses belajar. Pada awal proses belajar perlu 

ada upaya orang tua. Hal ini dapat dilakukan dengan cara (1) melatih, (2) 

membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai berdasarkan acuan moral. 

Jika anak telah terlatih dan terbiasa  berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral 

maka (3) perlu adanya kontrol orang tua untuk mengembangkannya menurut 

Crow, sebagaimana dikutip oleh Shochib, (1998: 21). 

Ketiga upaya tersebut dinamakan kontrol eksternal. Kontrol yang 

berisonansi demokrasi dan keterbukaan ini memudahkan anak untuk 

menginternalisasi nilai-nilai moral. Kontrol eksternal ini dapat menciptakan dunia 

kebersamaan yang menjadi syarat esensial terjadinya penghayatan bersama antara 

orang tua dan anak (Ausubel, dalam Wilson: 1971: 79; dan Madson, 1983: 13; 

Savage, 1991: 32; dalam Shochib, 1998: 22). 
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Kontrol internal merupakan kontrol diri yang digunakan anak dalam 

mengarahkan perilakunya (Gnagey, 1981: 117; Savage, 1991: 1-9; Duval, 1970: 

23-24). Disiplin diri merupakan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan 

karena dikontrol oleh nilai-nilai moral yang terinternalisasi menurut Wayson, 

sebagaimana dikutip oleh Shochib, (1998: 22). 

Kontrol diri memiliki substansi asesmen diri, perekaman diri, determinasi 

diri terhadap penguatan, dan administrasi diri terhadap penguatan menurut 

Gnagey (dalam Shochib, 1998: 22). Asesmen diri dapat dimiliki anak jika orang 

tua mampu membantu anak menyadari dan menghayati perilaku-perilakunya. 

Artinya dalam hal ini orang tua dituntut untuk membantu anak agar dapat 

membaca perilaku-perilakunya. Apakah mereka telah melakukan penyimpangan 

terhadap nilai-nilai moral atau telah melakukan tindakan sesuai dengan nilai-nilai 

moral. Jika mereka telah mampu melihat perilaku-perilakunya maka dengan 

sendirinya mereka akan menyadari apakah perilaku-perilakunya telah 

menyimpang atau tidak dari nilai-nilai moral. Kesadaran ini akan menghindarkan 

mereka dari mengulang kesalahan yang sama serta dapat meningkatkan perilaku-

perilaku yang patuh terhadap nilai-nilai moral. 

Menurut Shochib (1998: 23) penempatan nilai-nilai moral sebagai acuan 

utama bagi anak untuk memiliki kontrol diri secara internal akan senantiasa 

merujukkan diri anak pada nilai-nilai moral. Sehubungan dengan itu, upaya orang 

tua dalam mendisiplinkan diri anak pada dasarnya mengupayakan anak-anaknya 

untuk berperilaku yang sadar nilai-nilai moral. 
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Menurut Mangoenprasodjo & Hidayati, (2005: 107) menjelaskan bahwa 

konsisten adalah kunci efektif dalam hal menerapkan disiplin. Pihak yang 

membuat peraturan harus mampu bersikap konsisten terhadapnya. Bersamaan 

dengan menentukan perilaku bagaimana yang harus dihukum, jangan lupa beri 

penghargaan pada perilaku positif. Disiplin bukan sekedar hukuman, karena jika 

menghukum anak dengan jangka waktu yang lama dan berlebihan, justru ia tidak 

akan termotivasi untuk mengubah perilakunya karena ia merasa semua haknya 

telah hilang.  

Dalam Sidjabat (2008: 189) Dobson mengemukakan bahwa untuk 

mendisiplinkan anak, kita dapat memperkuat sikap dan perilaku positif yang 

diperlihatkan dengan jalan menghargainya. Kalau ada hal positif, dimana 

perbuatan anak patut dipuji, ia patut mendapatkan sanjungan orangtua. Jangan 

dianggap sepi atau dipandang remeh upaya anak dalam hal kebaikan dan 

ketertiban hidup. Anak membutuhkan afirmasi, pujian, pengakuan jika memang 

patut dilakukan. Orangtua jangan gengsi mengakui sikap dan perbuatan baik 

anaknya. Prinsip ini disebut upaya penguatan atau reinforcement. Hal ini dapat 

dilakukan dengan memberi hadiah karena ia berbuat baik. 

Menurut Dobson (dalam Sidjabat, 2008: 190), perkara lain yang harus 

diperhatikan dalam membangun sikap disiplin pada diri anak ialah prinsip 

kerjasama. Untuk menimbulkan rasa tanggung jawab dalam diri anak, orang tua 

perlu menyatakan keinginannya kepada anak. Orangtua mengkomunikasikan niat 

hatinya kepada anak, tidak hanya mengatakan harus begitu atau harus begini. Jika 
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orangtua meminta pendapat atau minta tolong kepada anaknya tidaklah salah, 

justru dapat membuat anak merasa berharga. 

Menurut Mangoenprasodjo & Hidayati, (2005: 109) menjelaskan bahwa 

disiplin dalam keluarga sebenarnya adalah pendidikan. Mendisiplinkan anak tidak 

identik dengan menghukum atau mengatur, namun lebih pada mengajarkan dan 

mendidik anak untuk berperilaku dan menerapkan nilai-nilai moral. Sebagai 

bagian dari pendidikan dalam disiplin, masalah keteladanan sangat penting. Anak 

akan meniru apa yang dilakukan orangtua.  

Lebih lanjut menurut Dr. Singgih D. Gunarsa, (dalam Mangoenprasodjo & 

Hidayati, 2005: 116-117), menjelaskan bahwa disiplin diri pada anak dapat 

dipupuk dengan memberikan tata tertib yang mengatur hidup si anak. Tata tertib 

disertai dengan pengawasan dan pemberian pengertian pada setiap pelanggaran, 

tentunya akan menimbulkan rasa keteraturan dan disiplin diri. Dengan adanya rasa 

disiplin, maka rasa segan, rasa malas, rasa menentang dapat dengan mudah 

diatasi, seolah-olah tidak ada rintangan maupun hambatan lainnya yang 

menghalangi kelancaran bertindak. Selain itu tujuan dari disiplin adalah 

mengajarkan individu tingkah laku yang dapat diterima. 

Menurut Mangoenprasodjo & Hidayati, (2005: 116) menjelaskan bahwa 

disiplin, pada hakekatnya merupakan suatu proses dari latihan atau belajar yang 

bersangkut paut dengan pertumbuhan dan perkembangan. Disiplin pada 

hakekatnya bukan berupa hukuman, tetapi untuk koreksi dan latihan membimbing 

pada tindakan masa depan. Tujuan dari disiplin adalah untuk membuat anak-anak 

terlatih dan terkontrol, dengan mengajarkan pada mereka bentuk-bentuk tingkah 
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laku yang pantas dan tidak pantas atau yang masih asing bagi mereka. Dalam 

mengajarkan disiplin dituntut untuk senantiasa bersikap sabar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang 

dapat diterapkan dalam mendisiplinkan yaitu memperkuat sikap dan perilaku 

positif yang diperhatikan dengan jalan menghargainya. Upaya mendisiplinkan 

adalah mengajarkan dan mendidik seseorang untuk berperilaku dan menerapkan 

nilai-nilai moral. Sebagai bagian dari proses mendidik dalam disiplin, 

memberikan keteladanan juga dibutuhkan. Agar seseorang yang belum 

menerapkan sikap disiplin dapat meniru apa yang dilakukan orang lain yang 

bersifat positif. Konsisten adalah kunci efektif dalam hal menerapkan disiplin. 

Pihak yang membuat peraturan harus mampu bersikap konsisten terhadapnya. 

Bersamaan dengan menentukan perilaku bagaimana yang harus dihukum, jangan 

lupa beri penghargaan pada perilaku positif. Selain itu menerapkan prinsip 

kerjasama juga diperlukan didalam mewujdkan kebiasaan dalam bersikap disiplin. 

2.2.3.2.5 Pengertian Kejujuran 

Menurut Susilo, (2014: 119) Jujur adalah ungkapan sepenuh hati tanpa 

menutupi sesuatu sedikitpun. Jujur merupakan ungkapan yang menandakan 

kejernihan hati seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Jujur berarti 

meredam berbohong. Jujur ialah ungkapan sederhana yang menuntut komitmen 

tinggi dalam kehidupan. Jujur adalah ungkapan yang mudah diucapkan, tetapi 

sulit direalisasikan. 

Lebih lanjut Tresnawati, (2012: 27) menjelaskan makna sikap jujur yaitu 

berkata benar yang bersesuaian antara lisan dan apa yang ada dalam hati. Jujur 
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juga secara bahasa dapat berarti perkataan yang sesuai dengan kenyataan dan 

hakikat sebenarnya. Kebalikan jujur itulah yang disebut dusta. 

Kejujuran merupakan kualitas manusiawi melalui makna manusia 

mengkomunikasikan diri dan bertindak secara benar (truthfully). Karena itu, 

kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di 

dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan berbicara, serta 

setiap perilaku yang bisa muncul dari tindakan manusia. Secara sederhana, 

kejujuran bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mengekspresikan fakta 

dan keyakinan pribadi sebaik mungkin sebagaimana adanya (Tresnawati, 2012: 

3). 

Dari ketiga pengertian kejujuran yang sudah dijelaskan di atas oleh Susilo 

dan Tresnawati dapat disimpulkan bahwa kejujuran adalah ungkapan 

sesungguhnya, baik berupa perkataan, sikap, maupun bahasa tubuh. Jujur 

merupakan ungkapan yang menandakan kejernihan hati seseorang dalam 

berinteraksi dengan orang lain, perkataan sesuai dengan kenyataan dan hakikat 

sebenarnya. Selain itu jujur merupakan ungkapan sederhana yang menuntut 

komitmen tinggi dalam kehidupan. Dengan kejujuran akan membawa dampak 

yang positif bagi kehidupan seseorang. 

2.2.3.2.6 Karakteristik Kejujuran 

Susilo, (2014: 120) menjelaskan bahwa orang yang berkata jujur akan 

selalu tenang menghadapi permasalahan hidup, baik kehidupan sosial maupun 

personal. Jujur adalah sebuah keindahan. Kejujuran akan membuat hidup terasa 

indah dan menyenangkan. Kejujuran adalah sebuah sifat yang akan menghasilkan 
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sebuah sikap. Dan, sikap inilah yang nantinya akan dinilai oleh semua orang yang 

ada di dunia. Kejujuran adalah atribut orang yang berjiwa besar, pintar, bijaksana, 

dan berani dalam kehidupan. Hanya orang berjiwa besar dan berani yang 

mengungkapkan keadaan sebenarnya. 

Sikap itu terwujud dalam perilaku, baik jujur terhadap orang lain maupun 

terhadap diri sendiri (tidak menipu diri), serta sikap jujur terhadap motivasi 

pribadi maupun kenyataan batin dalam diri seseorang individu. Kualitas kejujuran 

seseorang meliputi seluruh perilakunya, yaitu, perilaku yang termanifestasi keluar, 

maupun sikap batin yang ada di dalam. Keaslian kepribadian seseorang bisa 

dilihat dari kualitas kejujurannya. 

Selain itu kejujuran adalah kunci dari kesuksesan manusia menghadapi 

dunia. Kejujuran akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan. Karena itu, 

jujurlah untuk mengungkapkan apa adanya tanpa harus menutupinya dengan 

alasan apapun, termasuk alasan dan ketakutan akan rasa malu karena harus 

menanggung risiko dari kejujuran. Terkadang, kejujuran memang mengandung 

risiko ketika seseorang harus menerima kenyataan “pahit” yang harus ditanggung 

oleh para pelaku kejujuran. Namun, bukan berarti setiap kejujuran itu harus 

dibayar dengan harga “pahit”, sebab banyak orang dimuliakan dan terhormat 

karena kejujurannya (Susilo, 2014: 120). 

Menurut Tresnawati, (2012: 3) bahwa untuk membentuk sosok pemimpin 

sejati diperlukan kejujuran, komunikasi dan kesederhanaan sebagai landasan 

teladan dalam pembentukan karakter. Sosok pemimpin sejati bisa secara ringkas 

didefinisikan sebagai pemimpin yang jujur, yang mampu membangun komunikasi 
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dengan orang lain, dan dapat menjadi teladan nilai kesederhanaan di tengah 

gelimang nafsu konsumtif yang merebak dalam masyarakat saat ini. 

Menurut Susilo, (2014: 119) menjelaskan bahwa seseorang yang berkata 

jujur biasanya tutur katanya sopan tidak memaksa, dan pembawaannya tenang. 

Hal ini berbeda dengan orang yang suka berbohong, yang cenderung emosional 

dan gelisah. Berkata jujur akan membuat orang merasakan ketenangan dan 

kenyamanan ketika bersama orang lain. Ketika kejujuran inheren dalam diri 

seseorang, maka akan memberikan dampak terhadap seseorang menjadi merasa 

tenang dan makmur. Pribadi yang jujur juga akan disenangi banyak orang. 

Lebih lanjut Susilo, (2014: 121) menjelaskan bahwa kejujuran tidak 

mengenal tempat dan situasi. Dalam keadaan dan situasi apa pun, kejujuran harus 

tetap dilakukan dan ditegakan dalam kehidupan. Kita tidak bisa berapologi 

berbohong demi kebaikan. Kebohongan atau kejujuran akan terungkap lewat 

bahasa tubuh kita. Sikap dan ekspresi dari anggota tubuh akan menunjukkan kita 

berkata jujur atau berbohong. Kejujuran mengungkap kebenaran, baik terhadap 

dirinya pribadi maupun orang lain. Orang yang bisa jujur pada dirinya sendiri, 

maka kepercayaan orang lain akan meningkat. Ketika kita mampu memberikan 

kepercayaan bagi orang lain, berarti kita telah mengaplikasikan hidup yang penuh 

kebahagiaan dan keindahan. 

Menurut Tresnawati, (2012: 4) kualitas keterbukaan kita terhadap yang 

lain akan menentukan kadar kejujuran atau ketidakjujuran kita. Akan tetapi sering 

keterbukaan ini bergantung pada pemahaman diri kita terhadap realitas, termasuk 

pemahaman nilai-nilai moral yang kita yakini. Keyakinan moral seseorang bisa 
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saja keliru. Akan tetapi, persepsi diri kita tentang nilai-nilai moral tidaklah statis. 

Ia dinamis seiring dengan banyaknya informasi dan pengetahuan yang kita terima. 

Ketika kita menolak untuk menerima  adanya perspektif atau pandangan lain yang 

berbeda dengan diri kita, biasanya ini merupakan pertanda bahwa  kita kurang 

memiliki interes terhadap kebenaran. Sikap demikian ini bisa dikatakan sebagai 

sikap abai terhadap nilai kejujuran (dishonest). 

Kejujuran memiliki kaitan yang erat dengan kebenaran dan moralitas. 

Bersikap jujur merupakan salah satu tanda kualitas moral seseorang. Dengan 

menjadi seorang pribadi yang berkualitas, kita mampu membangun sebuah 

masyarakat ideal yang lebih otentik dan khas manusiawi. Fisuf Socrates, misalnya 

mengatakan jika seseorang sungguh-sungguh mengerti bahwa perilaku mereka itu 

keliru, mereka tidak akan memilihnya. Seseorang itu akan semakin jauh dari 

kebenaran dan karena itu tidak jujur jika ia tidak menyadari bahwa perilakunya itu 

sesungguhnya keliru. Kesadaran diri bahwa setiap manusia bisa salah dan 

mengakuinya merupakan langkah awal bertumbuhnya nilai kejujuran dari diri 

seseorang (Tresnawati , 2012: 4). 

Tresnawati, (2012: 18) menjelaskan bahwa ada buah sebenarnya yang 

begitu memikat dan membawa nikmat, tetapi entah mengapa sebagian manusia 

masih saja menjauhinya, bahkan membencinya. Walaupun ingin meraihnya, harus 

di jalan yang lurus dan berliku. Tidak sedikit tantangan dan hambatan yang 

merintanginya. Buah itu adalah „buah kejujuran‟. Cara memperoleh buah itu 

tidaklah mudah dan tidak bisa serbainstan. Perlu proses yang matang dan 

berkesinambungan dari cara berpikir dan perilaku mulia. 
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Kejujuran tidak hanya ditempatkan pada sisi realita tertentu, tetapi menjadi 

sebuah kebutuhan dan kemutlakan guna kemurnian manusia beretika di segala 

bidang dan kesempatan. Kejujuran tidak hanya dimaknai sebagai sebuah misi 

yang harus dibawa dan diagung-agungkan, tetapi harus membumi di sanubari 

nurani terdalam setiap insan. Terlebih, pemegang amanah bangsa, pemimpin dan 

pengambil kebijakan serta pelaksana kepentingan publik (Tresnawati , 2012: 18). 

Tresnawati, (2012: 20) menjelaskan bahwa jujur merupakan pondasi 

penting dalam membangun komunitas masyarakat. Tanpa sikap jujur, seluruh 

ikatan kemasyarakatan akan terlepas. Karena tidak mungkin membentuk suatu 

komunitas masyarakat, sedangkan mereka berinteraksi antarsesama mengabaikan 

perilaku jujur. 

Berdasarkan penjelasan dari kedua ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik kejujuran mencakup banyak hal, diantaranya adalah seseorang yang 

bersikap jujur selalu tenang dalam menghadapi permasalahan hidup, baik 

kehidupan sosial maupun personal. Kejujuran adalah sebuah sifat yang akan 

menghasilkan sebuah sikap, dan nantinya sikap tersebut akan terwujud dalam 

perilaku. Kejujuran adalah atribut orang yang berjiwa besar, pintar, bijaksana, dan 

berani dalam kehidupan. Seseorang yang berkata jujur biasanya  tutur katanya 

sopan tidak memaksa, dan pembawaannya tenang. Pribadi yang jujur juga akan 

disenangi banyak orang. Selain itu seseorang berkata jujur atau berbohong akan 

nampak dari sikap dan ekspresi dari anggota tubuh. 
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2.2.3.2.7 Dampak Negatif yang Ditimbulkan ketika Tidak Bersikap Jujur 

Menurut penelitian yang dilakukan Anita Kelly, profesor psikologi dari 

Universitas Notre Dame di Indiana (dalam Susilo, 2014: 160), membeberkan studi 

tentang sikap jujur dan kesehatan tubuh. Dalam penelitian itu ditemukan bahwa 

kejujuran bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dengan kata lain, 

seseorang yang suka berbohong dapat membuat fisik mudah sakit. 

Kelly telah melakukan penelitian dengan sebuah tes kejujuran terhadap 

110 orang dengan rentang usia 18-71 selama sepuluh pekan. Hasilnya, terbukti 

bahwa kebohongan membuat kesehatan para responden menurun. Selain itu, 

ditemukan juga beberapa keluhan fisik dan mental akibat berbohong, seperti 

perasaan tegang atau melankolis, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Sebaliknya, 

kesehatan mereka kembali membaik saat mereka bersikap jujur. 

Lebih lanjut Profesor Linda Stroh dari Universitas Loyola di Chicago 

(dalam Susilo, 2014: 161) juga berpendapat sama. Menurutnya, berbohong bisa 

membuat pikiran menjadi stres. Dan akibat yang ditimbulkan dari stres tersebut 

bisa dirasakan langsung pada tubuh. Demikian pula, Robert Feldman, psikolog 

dari Universitas Massachusetts, Amherst, Amerika Serikat ini juga berpendapat 

sama. Menurutnya, perilaku jujur dan tulus membuat orang lebih sehat secara 

psikologis vivanews.com (dalam Susilo, 2014: 161). 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak negatif yang 

ditimbulkan ketika tidak bersikap jujur (berbohong) yaitu dapat membuat fisik 

mudah sakit atau kesehatan menurun. Ditemukan juga beberapa keluhan fisik dan 

mental akibat berbohong, seperti perasaan tegang atau melankolis, sakit 
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tenggorokan, dan sakit kepala. Selain itu berbohong bisa membuat pikiran 

menjadi stres. Dan akibat yang ditimbulkan dari stres tersebut bisa dirasakan 

langsung pada tubuh. 

2.2.3.2.8 Pengertian Tidak Egois 

Nilai ketiga yang terkandung dalam karakter dasar adalah tidak egois, 

menurut Sudewo (2011: 73) tidak egois secara harfiah berarti tidak mementingkan 

diri sendiri. Maknanya bisa luas dan mendalam. Tidak egois melambangkan 

perilaku baik dan bersahaja. Kesannya rendah hati, mengalah, dan mementingkan 

pihak yang lebih butuh, lebih banyak, dan lebih bermanfaat. Hidup orang tidak 

egois tidak macam-macam, tidak suka menyakiti orang, dan tidak bertingkah 

apalagi mengundang perkara. 

Tidak egois mengantar hati seseorang jadi bersih. Dengan hati yang bersih, 

hidup orang tidak egois cenderung lebih tentram, lebih tenang, lebih nyaman. 

Karenanya orang yang tidak egois bisa lebih selamat dalam banyak hal. Saat 

orang berebut sesuatu, orang tidak egois cenderung menarik diri. Waktu orang 

berlomba untuk meraih sesuatu, orang yang tidak egois tidak larut di dalamnya. 

Tidak egois mengutamakan keselamatan dan ketentraman. Tidak 

berlebihan karenanya dia menyamankan banyak pihak. Nyaris tidak ada yang 

menganggap dirinya sebagai lawan, apalagi musuh yang berbahaya. Orang yang 

tidak egois akan lebih banyak memiliki teman ketimbang lawan. 

Menurut Sudewo, (2011: 74) menjelaskan bahwa konsep hidup orang 

tidak egois mengalir bagai air. Yang ada disyukuri, yang belum ada tidak 

mengganggu pikirannya. Karena sifat mengalahnya, nafsu unntuk memiliki tipis. 



48 
 

 
 

Yang ada pun hendak dibagi. Yang tidak ada tidak terpikir hingga rendah sekali 

keinginan untuk memiliki sesuatu yang belum ada. Maka lebih mustahil lagi 

berharap orang yang tidak egois ingin memiliki sesuatu dengan menyulitkan diri 

sendiri. 

Dalam mencari kehidupan, orang tidak egois tidak akan berburu harta. 

Dalam benaknya hanya kecukupan, tidak meruah-ruah berlebihan dalam harta dan 

fasilitas. Kecukupan ini jadi kunci utama kebersihan diri orang tidak egois. Sebab 

kecukupan itu pasti dilandasi keinginan untuk tidak memiliki apapun, kapanpun, 

dan dimanapun. Keinginan tidak memiliki jadi landasan, jadi fondasi pula, jadi 

inti serta ruh dari tidak egoisnya. 

Tidak memiliki tetapi berbagi, itulah puncak perjuangan. Dengan tidak 

ingin memiliki tetapi berbagi, sesungguhnya orang tidak egois telah 

menyingkirkan hambatan terbesar manusia untuk melakukan banyak hal. Dengan 

tidak ingin memiliki, tidak egois justru bisa mengmbangkan potensi siapapun 

disekitarnya. 

Ada dua alasan yang melatarinya. Pertama, yang tidak egois mafhum 

dirinya terbatas. Kedua ada pihak lain yang punya kelebihan. Karenanya dengan 

tidak ingin memiliki, orang tidak egois melepas sesuatu yang tidak bisa 

dikembangkan karena keterbatasan dirinya. Dengan tidak ingin memiliki, 

keikhlasan orang yang tidak egois mendorong pihak lain untuk bisa 

mengembangkan diri dengan lebih baik. “Kelebihan air jangan ditahan, karena 

bisa mematikan tanaman yang lain”. Begitu kata-kata bijak yang dipegang oleh 

orang yang tidak egois. 
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Lebih lanjut Sudewo, (2011: 75) menjelaskan bahwa sikap tidak ingin 

memiliki, ikhlas, dan ingin mendorong kemajuan pihak lain, itulah kata-kata 

kunci yang membuat tidak egois jadi sumber kebaikan. Siapapun tentram dan 

nyaman berada di samping orang tidak egois. Siapapun merasa betah berlama-

lama diantara yang tidak egois. Maka bila orang tidak egois jadi pemimpin, 

jadilah dia seorang pemimpin dengan sifat-sifat kepemimpinannya. Sebab tidak 

egois adalah sumber kebaikan seseorang. Tidak egois merangsang kebaikan 

lainnya untuk hadir menyertai. Detik ini tidak egois muncul, maka pada detik 

berikutnya muncul ketidakegoisan yang lain. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian tidak egois 

adalah seseorang yang memiliki kebiasaan untuk tidak mementingkah diri sendiri. 

Tidak egois melambangkan perilaku baik dan bersahaja. Kesannya rendah hati, 

mengalah dan mementingkan pihak yang lebih membutuhkan, banyak dan lebih 

bermanfaat. Selain itu hidup orang egois tidak macam-macam, tidak suka 

menyakiti orang, dan tidak bertingkah yang dapat mengundang perkara. Tidak 

egois mengantar hati seseorang jadi bersih. Hidup orang tidak egois cenderung 

lebih tentram, lebih tenang dan lebih nyaman. Memiliki sikap tidak egois 

menanamkan kebiasaan positif seperti halnya sikap tidak ingin memiliki, ikhlas, 

dan ingin mendorong kemajuan dari pihak lain. 

2.2.3.2.9 Dampak dari Mengedepankan Sikap Egois 

Dalam obrolan santai ba‟da Shubuh di Desa Lendangnangka Lombok 

Timur, Marzuki tetua desa yang dikutip dalam bukunya Sudewo, (2011: 76) 

mengatakan bahwa egois tidak pernah menentramkan. Hatinya selalu resah 



50 
 

 
 

gelisah. Dirinya ingin selalu jadi terhebat, terbaik, terpintar, dan serba „ter‟ 

lainnya. Orang egois adalah orang yang bisa membaca Kitabullah tapi tidak bisa 

membaca kitab dirinya. Kitabullah yang dibaca itu hanya sekedar dibaca, tanpa 

pernah bisa mengambil hikmah pendidikan di dalamnya. 

Orang egois selalu menuntut hak. Tanggung jawab otomatis diserahkan 

pada pihak lain. Teman ego yang paling dekat adalah sombong dan takabur. 

Diamnya orang ego sudah posisikan diri jadi sombong. Acuhnya egois membuat 

orang geleng-geleng kepala. Orang egois sukses, hasilnya dinikmati sendiri atau 

dikalangan amat terbatas. Jika yang lain sukses, sifat dengkinya muncul. Ego atau 

egois sama saja, tampaknya sepele tetapi inilah pangkal dari seluruh pangkal dari 

keburukan manusia. Ego merangsang sifat buruk lain. Yang paling cepat hadir 

menyertai ego adalah tamak dan serakah. 

2.2.4 Pembentukan Karakter 

Karakter seseorang anak dapat dibentuk setelah mengetahui kepribadian 

anak yang bersangkutan. Kepribadian anak dapat diketahui melalui sifat yang 

tampak pada dirinya baik kelebihan atau kelemahan. Kepribadian satu pribadi 

dengan pribadi lain sangat berbeda, karena begitu uniknya tersebut sebaiknya 

Anda mengenalnya lebih dahulu dengan mengerti dan memahaminya 

(Tridhonanto, 2012: 15). 

Pada saat manusia belajar untuk mengatasi kelemahannya dan 

memperbaiki kelemahan dengan memunculkan kebiasaan positif yang baru maka 

inilah yang dinamakan dengan karakter. Karakter tidak bisa diwariskan, karakter 

tidak bisa dibeli dan karakter tidak bisa ditukar. Karakter harus dibangun dan 
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dikembangkan secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu proses yang tidak 

instan. Proses pembentukan masih memerlukan bantuan dari pihak luar yang 

dianggap dewasa seperti orang tua, pendidik, dan lingkungan keluarga 

(Tridhonanto, 2012: 20). 

Usia 3 hingga 5 tahun sebagai pembentukan karakter bagi anak. Dengan 

peran keluarga lebih utama, dalam membimbing dengan wujudnya berupa 

perilaku, watak, hingga karakter. Pengembangan nilai moral juga tidak kalah 

pentingnya karena sebagai dasar membangun karakter anak dengan tentunya tetap 

memperhatikan sifat anak itu sendiri. Anak paling mudah mempelajari sesuatu 

jika melihat dan melakukan sendiri. Hal ini dikarenakan anak masih belajar 

menggunakan organ sensorinya, daripada perasaan yang umum digunakan orang 

dewasa (Tridhonanto, 2012: 26). 

Menurut Said Agil Husin Al-Munawar (2003: 136) (dalam Salahudin 

2013: 276-277), harus dibedakan antara perilaku manusia yang bersumber dari 

karakternya dengan perilaku yang disebabkan temperamen yang dimilikinya. 

Temperamen merupakan corak reaksi seseorang terhadap berbagai rangsangan 

yang datang dari lingkungan dan dari dalam dirinya sendiri. Temperamen ini 

berhubungan erat dengan kondisi biopsikologi seseorang. Oleh karena itu, sulit 

untuk berubah. Temperamen bersifat netral terhadap penilaian baik ataupun 

buruk. 

Adapun karakter berkaitan erat dengan penilaian baik-buruknya tingkah 

laku seseorang, yang disadari oleh bermacam-macam tolak ukur yang dianut 

masyarakatnya. Karakter terbentuk melalui perjalanan hidup seseorang. Oleh 
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karena itu, ia dapat berubah, dapat dibangun sejalan dengan cara ia menilai 

pengalaman itu. 

Jika temperamen tidak mengandung implikasi etis, karakter justru selalu 

menjadi objek penilaian etis. Seseorang boleh jadi memiliki temperamen yang 

berbeda dengan karakternya. Ada orang yang temperamennya buruk (negatif), 

tetapi karakternya baik. Sebaliknya, ada orang yang karakternya buruk, tetapi 

temperamennya baik. Seseorang yang karakternya buruk akan semakin buruk jika 

ia juga memiliki temperamen buruk. Adapun orang yang berkarakter baik, tetapi 

temperamennya buruk, biasanya segera menyesali dan merasa malu atas tingkah 

laku buruknya, meskipun hal tersebut bisa terulang kembali. 

Dalam proses perkembangan dan pembentukannya, karakter 

seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan 

(nurture) dan faktor bawaan (nature). Secara psikologis perilaku 

berkarakter merupakan perwujudan dari potensi Intelligence 

Quotient (IQ), Emotional Quotinet (EQ), Spiritual Quotient (SQ), 

dan Adverse Quotinet (AQ) yang dimiliki oleh seseorang. 

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan 

sosio-kultural pada akhirnya dapat dikelompokkan dalam empat 

kategori, yakni: (1) olah hati (spiritual and emotional development); 

(2) olah pikir (intellectual development); (3) olah raga dan kinestetik 

(physical and kinestetic development;) dan (4) olah rasa dan karsa 

(affective and creativity development). Keempat proses psiko-sosial 

ini secara holistik dan koheren saling terkait dan saling melengkapi 

dalam rangka pembentukan karakter dan perwujudan nilai-nilai 

luhur dalam diri seseorang (Kemdiknas, 2010: 9-10, dalam Wibowo, 

2013: 11). 

Dalam pandangan Lickona (1992) (dalam Adisusilo, 2013: 61-62), 

pendidikan nilai/moral yang menghasilkan karakter, ada tiga komponen karakter 

yang baik (components of good character), yaitu moral knowing atau pengetahuan 

tentang moral, moral feeling atau perasaan tentang mental, dan moral action atau 

perbuatan moral. Ketiga komponen itu menunjuk pada tahap pemahaman sampai 
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pelaksanaan nilai/moral dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya tidak serta merta 

terjadi dalam diri seseorang, tetapi bersifat prosesual, artinya tahapan ketiga hanya 

mungkin terjadi setelah tercapai tahapan kedua, dan tahapan kedua hanya tercapai 

setelah tahapan pertama. 

Dalam banyak kasus ketiga tahapan tidak terjadi secara utuh. Mungkin 

sekali ada orang  hanya sampai moral knowing dan berhenti sebatas memahami. 

Orang lain sampai pada tahap moral feeling, dan yang lain mengalami 

perkembangan dari moral knowing sampai moral action. Moral knowing adalah 

hal yang penting untuk diajarkan, terdiri dari enam hal, yaitu moral awareness 

(kesadaran moral), knowing moral values (mengetahui nilai-nilai moral), 

perspective taking, moral reasoning, decision making dan self knowledge. 

Langkah teramat penting adalah adanya pendidikan nilai/moral atau 

karakter sampai pada moral action. Moral action adalah bagaimana membuat 

pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan tindakan 

moral ini merupakan hasil (outcome) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk 

memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (act 

morally) maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi 

(competence), keinginan (will) dan kebiasaan (habit). 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter 

seseorang anak dapat dilakukan setelah mengetahui kepribadian yang 

bersangkutan. Proses pembentukan karakter masih memerlukan bantuan dari 

pihak luar yang dianggap dewasa. Seperti halnya orang tua, pendidik, dan 

lingkungan keluarga. Peran dari keluarga lebih utama, dalam membimbing dengan 
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wujudnya berupa perilaku, watak, hingga karakter. Selain itu karakter harus 

dibangun dan dikembangkan secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu 

proses yang tidak instan. Pengembangan nilai moral juga tidak kalah pentingnya 

karena sebagai dasar membangun karakter anak. 

2.3 Konsep Pemahaman Karakter Dasar 

Seseorangdinyatakanpaham apabila mampuuntuk memaknai, mengerti 

dan menafsirkan suatu informasi yang telah diketahui dan diingat dari berbagai 

segi dan dapat menjelaskannya kembali dengan bahasanya sendiri yang lebih 

mudah untuk diingat dan dipahami. Selain mampu menguasai sesuatu hal dengan 

mengerti maksud dari hal tersebut, juga mampu mengerti implikasi dan 

aplikasinya. 

Informasi yang akan disampaikan dalam konsep pemahaman disini 

tentang karakter dasar. Menurut Koesoema (dalam Wibowo, 2013: 9), bahwa 

orang berkarakter itu berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, 

bertabiat, atau berwatak. Karakter merupakan istilah yang menunjuk kepada 

aplikasi nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sedangkan 

karakter dasar merupakan pondasi dari kepribadian, sifat dan watak seseorang 

yang diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari. Karakter dasar meliputi tiga nilai 

luhur diantaranya jujur, disiplin dan tidak egois. 

Dengan adanya pemahaman tentang pentingnya karakter dasar untuk 

senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan siswa terbentuk 

menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik serta dapat mengendalikan 

diri didalam bergaul dengan teman-teman di sekolah dan masyarakat luas. Hal 
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tersebut dijelaskan pula oleh Ki Hajar Dewantara (dalam Wibowo, 2013: 10), 

bahwa pendidikan dikatakan optimal, jika tabiat luhur lebih menonjol dalam diri 

peserta didik ketimbang tabiat-tabiat jahat. Manusia berkarakter inilah yang 

menurut Ki Hajar sebagai sososk beradab; sosok yang menjadi ancangan sejati 

pendidikan. Oleh karena itu menurut Ki Hajar Dewantara, keberhasilan 

pendidikan yang sejati adalah menghasilkan manusia yang beradab; bukan mereka 

yang cerdas secara kognitif dan psikomotorik tapi miskin karakter atau budi 

pekerti luhur. 

2.4 Karakteristik Siswa SMP 

Menurut teori psikososial Erikson dalam Desmita (2009: 43), 

perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam delapan tahap 

perkembangan. Empat tahap pertama tejadi pada masa bayi dan masa kanak-

kanak, tahap kelima pada masa adolesen, dan tiga tahap terakhir pada masa 

dewasa dan usia tua. Dari delapan tahap perkembangan tersebut, Erikson lebih 

memberikan penekananan pada masa adolesen, karena masa tersebut merupakan 

masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Apa yang terjadi pada 

masa ini, sangat penting artinya bagi kepribadian dewasa. 

Menurut Erikson dalam Desmita (2009: 44) anak usia SMP sedang 

mengalami tahap perkembangan psikososial kelima yaitu tahap identitas dan 

kekacauan identitas (identity versus identity confusion), yaitu tahap 

perkembangan psikososial yang kelima yang berlangsung selama tahun-tahun 

masa remaja. Pada tahap ini, anak dihadapkan dengan pencarian jati diri. Ia mulai 

merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri, perasaan bahwa ia adalah 
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individu unik yang siap memasuki suatu peran yang berarti di tengah masyarakat, 

baik peran yang bersifat menyesuaikan diri maupun yang bersifat memperbarui. 

Tetapi, karena peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak ke masa dewasa di satu 

pihak dan karena kepekaan terhadap perubahan sosial dan historis di pihak lain, 

maka anak akan mengalami krisis identitas. Bila krisis ini tidak segera diatasi, 

maka anak akan mengalami kebingungan peran atau kekacauan identitas, yang 

dapat menyebabkan anak merasa terisolasi, cemas, hampa, dan bimbang. 

2.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Siswa Usia SMP 

Menurut Desmita (2009: 189-190) remaja sebagai periode tertentu dari 

kehidupan manusia merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam kajian 

psikologi. Di negara-negara Barat, istilah remaja dikenal dengan “adolescence” 

yang berasal dari kata dalam bahasa Latin “adolescere” (kata bendanya 

adolescentia = remaja), yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam 

perkembangan menjadi dewasa. Untuk merumuskan sebuah definisi yang 

memadai tentang remaja tidaklah mudah, sebab kapan masa remaja berakhir dan 

kapan anak remaja tumbuh menjadi seseorang dewasa tidak dapat ditetapkan 

secara pasti. 

Terlepas dari kesulitan untuk merumuskan definisi dan menentukan batas 

akhir masa remaja, namun dewasa ini istilah “adolesen”, atau remaja telah 

digunakan secara luas untuk menunjukkan suatu tahap perkembangan antara masa 

anak-anak dan masa dewasa, yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik umum 

serta perkembangan kognitif dan sosial. Batasan usia remaja yang umum 

digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia 
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remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu: 12-15 tahun = masa remaja awal, 

15-18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun = masa remaja akhir. 

Tetapi, Monks, Knoers & Haditono, (2001) membedakan masa remaja atas empat 

bagian, yaitu: yaitu (1) masa pra-remaja atau pra-pubertas (10-12 tahun), (2) masa 

remaja awal atau pubertas (12-15 tahun), (3) masa remaja pertengahan (15-18 

tahun) dan (4) masa remaja akhir (18-21). Remaja awal hingga remaja akhir inilah 

yang disebut masa adolesen. 

Oleh karena itu, anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat 

dikategorikan sebagai anak usia remaja awal. Pada umumnya ketika usia Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) adalah masa remaja awal setelah mereka melalui masa-

masa pendidikan Sekolah Dasar. Remaja awal ini berkisar antara umur 12-15 

tahun. Masa remaja awal atau masa puber adalah periode unik dan khusus yang 

ditandai dengan perubahan-perubahan perkembangan yang tidak terjadi dalam 

tahap-tahap lain dalam rentang kehidupan. 

Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa 

adolescere yang berarti “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. 

Perkembangan lebih lanjut, istilah adolescence sesungguhnya memiliki arti 

mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Secara umum remaja 

dapat didefinisikan sebagai suatu tahap perkembangan pada individu, dimana 

remaja mengalami perkembangan biologis, psikologis, moral dan agama. Remaja 

juga merupakan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa. Dapat dikatakan 

juga, bahwa remaja adalah masa transisi dari periode anak-anak menuju dewasa.  
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2.4.2 Perkembangan Masa Remaja 

Masa remaja adalah suatu masa perubahan. Pada masa remaja terjadi 

perubahan yang cepat baik secara fisik maupun psikologis. Ada beberapa 

perubahan yang terjadi selama masa remaja. Perubahan itu meliputi 

perkembangan fisik, perkembangan kognitif dan perkembangan psikososial, 

penjelasan tentang masing-masing perkembang sebagai berikut: 

2.4.2.1 Perkembangan Fisik 

Perubahan-perubahan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan 

masa remaja, yang berdampak terhadap perubahan-perubahan psikologis 

(Sarwono, 1994 dalam Desmita 2009: 190). Pada mulanya, tanda-tanda perubahan 

fisik dari masa remaja terjadi dalam konteks pubertas. Dalam konteks ini, 

kematangan organ-organ seks dan kemampuan reproduksi bertumbuh dengan 

cepat. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan mengalami pertumbuhan fisik 

yang cepat, yang disebut “growth spurt” (percepatan pertumbuhan), di mana 

terjadi perubahan dan percepatan pertumbuhan di seluruh bagian dan dimensi 

badan Zigler & Stevenson, 1993 dalam Desmita, 2009: 190) 

2.4.2.2 Perkembangan Kognitif 

Masa remaja adalah suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk 

memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya 

(Mussen, Conger & Kagan, 1969 dalam Desmita, 2009: 194). Hal ini adalah 

karena selama periode remaja ini, proses pertumbuhan otak mencapai 

kesempurnaan. Sistem saraf yang berfungsi memproses informasi berkembang 

dengan cepat. Disamping itu, pada masa remaja ini juga terjadi reorganisasi 
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lingkaran saraf prontal lobe (belahan otak bagian depan sampai pada belahan atau 

celah sentral). Prontal lobe ini berfungsi dalam aktivitas kognitif tingkat tinggi, 

seperti kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau kemampuan 

mengambil keputusan (Carol & David R., 1995 dalam Desmita, 2009: 194). 

Perkembangan prontal lobe tersebut sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan kognitif remaja, sehingga mereka mengembangkan kemampuan 

penalaran yang memberinya suatu tingkat pertimbangan moral dan kesadaran 

sosial yang baru. Di samping itu, sebagai anak muda yang telah memiliki 

kemampuan memahami pemikirannya sendiri dan pemikiran orang lain, remaja 

mulai membayangkan apa yang dipikirkan oleh orang tentang dirinya. Ketika 

kemampuan kognitif mereka mencapai kematangan, kebanyakan anak remaja 

mulai memikirkan tentang apa yang diharapkan  dan melakukan kritik terhadap 

masyarakat mereka, orang tua mereka, dan bahkan terhadap kekurangan diri 

mereka sendiri (Myers, 1996 dalam Desmita, 2009: 194). 

2.4.2.3 Perkembangan Psikososial 

Menurut Desmita, (2009: 210) sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa selama masa remaja terjadi perubahan-perubahan yang 

dramatis, baik dalam fisik maupun dalam kognitif. Perubahan-perubahan secara 

fisik dan kognitif tersebut, ternyata berpengaruh terhadap perubahan dalam 

perkembangan psikososial mereka. Dalam uraian berikut, akan membahas 

beberapa aspek perkembangan psikososial yang penting selama masa remaja ini. 
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a) Perkembangan Individuasi dan Identitas 

Menurut Josselson (1980), sebagaimana yang dikutip oleh Desmita (2009: 

211-212), proses pencarian identitas-proses dimana seorang remaja 

mengembangkan suatu identitas personal atau sense of self yang unik, yang 

berbeda dan terpisah dari orang lain ini-disebut dengan individuasi 

(individuation). Proses ini terdiri dari empat sub tahap yang berbeda, tetapi saling 

melengkapi, yaitu: diferensiasi, praktis dan eksperimentasi, penyesuaian, serta 

konsolidasi diri. Penjabarannya sebagai berikut, Sup-tahap pertama yaitu 

Diferentiation terjadi pada usia 12-14 tahun dengan karakteristik Remaja 

menyadari bahwa ia berbeda secara psikologis dari orang tuanya. Kesadaran ini 

sering membuatnya mempertanyakan dan menolak nilai-nilai dan nasehat-nasehat 

orang tuanya, sekalipun nilai-nilai dan nasehat tersebut masuk akal.  

Sup-tahap kedua yaitu Practice terjadi pada usia 14-15 tahun dengan 

karakteristik remaja percaya bahwa ia mengetahui segala-galanya dan dapat 

melakukan sesuatu tanpa salah. Ia menyangkal kebutuhan akan peringatan atau 

nasehat dan menantang orang tuanya pada setiap kesempatan. Komitmennya 

terhadap teman-teman juga bertambah. Kemudian sup-tahap yang ketiga yaitu 

Rapprochment terjadi pada usia 15-18 tahun dengan karakteristik Karena 

kesedihan dan kekhawatiran yang dialaminya, telah mendorong remaja untuk 

menerima kembali sebagai otoritas orang tuanya, tetapi dengan bersyarat. Tingkah 

lakunya sering silih berganti antara eksperimentasi dan penyesuaian, kadang 

mereka menantang dan kadang berdamai dan bekerjasama dengan orang tua 

mereka. Di satu sisi ia menerima tanggung jawab di sekitar rumah, namun di sisi 
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lain ia akan mendongkol ketika orangtuanya selalu mengontrol membatasi gerak 

gerik dan aktivitasnya di luar rumah. Dan yang terakhir yaitu sup-tahap 

Consolidation terjadi pada usia 18-21 tahun dengan karakteristik Remaja 

mengembangkan kesadaran akan identitas personal, yang menjadi dasar bagi 

pemahaman dirinya dan diri orang lain, serta untuk mempertahankan perasaan 

otonomi, indenpenden, dan individualitas. Sumber : Diadaptasi dari Seifert & 

Hoffnung, (1994) dalam Desmita, (2009: 212). 

Menurut Erikson, bahwa salah satu tugas perkembangan selama masa 

remaja adalah menyelesaikan krisis identitas, sehingga diharapkan terbentuk suatu 

identitas diri yang stabil pada akhir masa remaja. Remaja yang berhasil mencapai 

suatu identitas diri yang stabil, akan memperoleh suatu pandangan yang jelas 

tentang dirinya, memahami perbedaan dan persamaannya dengan orang lain, 

menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya, penuh percaya diri, tanggap 

terhadap berbagai situasi, mampu mengambil keputusan penting, mampu 

mengantisipasi tantangan masa depan, serta mengenal perannya dalam masyarakat 

menurut Erikson (1989), sebagaimana dikutip oleh Desmita (2009: 214). 

Kegagalan dalam mengatasi krisis identitas dan dalam mencapai suatu 

identitas yang stabil, akan sangat membahayakan masa depan remaja. Sebab, 

seluruh masa depan remaja sangat ditentukan oleh penyelesaian krisis tersebut. 

Lebih lanjut menurut Marcia, sebagaimana dikutip oleh Desmita, (2009: 215), 

bahwa pembentukan identitas merupakan tugas utama yang harus diselesaikan 

selama masa remaja. 
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b) Perkembangan Hubungan dengan Orang Tua 

Menurut Desmita, (2009: 217) menjelasakan bahwa perubahan-perubahan 

fisik, kognitif dan sosial yang terjadi dalam perkembangan remaja mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap relasi orang tua-remaja. Salah satu ciri yang 

menonjol dari remaja yang mempengaruhi relasinya dengan orang tua adalah 

perjuangan untuk memperoleh otonomi, baik secara fisik dan psikologis. 

Belakangan, para ahli perkembangan mulai menjelajahi peran keterkaitan 

yang aman (secure attachment) dengan orang tua terhadap perkembangan remaja. 

Mereka yakin bahwa keterkaitan dengan orang tua pada masa remaja dapat 

membantu kompetensi sosial dan kesejahteraan sosialnya, seperti tercermin dalam 

ciri-ciri: harga diri, penyesuaian emosional, dan kesehatan fisik. Misalnya, 

seorang remaja yang memiliki hubungan yang nyaman dan harmonis dengan 

orang tua mereka, memiliki harga diri dan kesejahteraan emosional yang lebih 

baik. Sebaliknya, ketidakdekatan (detachment) emosional dengan orang tua 

berhubungan dengan perasaan-perasaan akan penolakan oleh orang tua yang lebih 

besar serta perasaan lebih rendahnya daya tarik sosial dan romantik yang dimiliki 

diri sendiri( Santrock, 1995 dalam Desmita, 2009: 214). 

Dengan demikian, keterkaitan dengan orang tua selama masa remaja dapat 

berfungsi adaptif, yang menyediakan landasan yang kokoh di mana remaja dapat 

menjelajahi dan menguasai lingkungan-lingkungan baru dan suatu dunia sosial 

yang luas dengan cara-cara yang sehat secara psikologis. Keterkaitan yang kokoh 

dengan orang tua akan meningkatkan relasi dengan teman sebaya yang lebih 

kompeten dan hubungan erat yang positif di luar keluarga. Keterkaitan yang 
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kokoh dengan orang tua juga dapat menyangga remaja dari kecemasan dan 

perasaan-perasaan depresi sebagai akibat dari masa transisi dari masa anak-anak 

ke masa dewasa. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keterikatan atau 

kedekatan orang tua dengan anak remaja mereka, maka orang tua harus 

membiarkan mereka bebas untuk berkembang. Ketika seorang remaja menuntut 

otonomi, maka orang tua yang bijaksana harus melepasakan kendali dalam 

bidang-bidang di mana remaja dapat mengambil keputusan-keputusan yang 

masuk akal, di samping terus memberikan bimbingan untuk mengambil 

keputusan-keputusan yang masuk akal pada bidang-bidang di mana pengetahuan 

anak remajanya masih terbatas. 

c) Perkembangan Hubungan dengan Teman Sebaya  

Menurut Desmita, (2009: 219) bahwa perkembangan kehidupan sosial 

remaja juga ditandai dengan gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam 

kehidupan sehari-hari mereka. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk 

berhubungan atau bergaul dengan teman-teman sebaya mereka. 

 Lebih lanjut Desmita, (2009: 220) menjelaskan bahwa pada prinsipnya 

hubungan teman sebaya mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan 

remaja. Dalam literatur psikologi perkembangan diketahui satu contoh klasik 

betapa pentingnya teman sebaya dalam perkembangan sosial remaja. Dua ahli 

teori yang berpengaruh, yaitu Jean Piaget dan harry Stack Sullivan, menekankan 

bahwa melalui hubungan teman sebaya anak dan remaja belajar tentang hubungan 
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timbal balik yang simetris. Anak mempelajari prinsip-prinsip kejujuran dan 

keadilan melalui peristiwa pertentangan dengan teman sebaya. 

Menurut Hartup (1982), sebagaimana dikutip oleh Desmita (2009: 220) 

mencatat bahwa pengaruh teman sebaya memberikan fungsi-fungsi sosial dan 

psikologis yang penting bagi remaja. Bahkan dalam studi lain ditemukan bahwa 

hubungan teman sebaya yang harmonis selama masa remaja, dihubungkan dengan 

kesehatan mental yang positif pada usia setengah baya menurut Higwer (1990), 

sebagaimana dikutip oleh Desmita (2009: 220). 

2.5 Layanan Informasi 

2.5.1 Deskripsi Umum Layanan Informasi 

Menurut Prayitno (2004: 1-2) dijelaskan bahwa informasi diperlukan bagi 

individu sebagai acuan untuk bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, dan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Kegunaan yang dimaksud terkait pula 

dengan adanya berbagai kesempatan di masyarakat sekitar, masyarakat yang lebih 

kuat, maupun masyarakat global. Tanpa informasi yang cukup individu akan tidak 

mampu mengisi kesempatan yang ada itu. Salah pilih sekolah, salah pilih 

pekerjaan, seringkali menjadi akibat dari kurangnya mendapatkan informasi. 

Lebih lanjut menurut Supriyo, (2010: 19) bahwa layanan informasi 

sebagai salah satu komponen dalam program bimbingan dan konseling yang 

membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang data dan fakta di bidang 

pendidikan di sekolah, bidang pekerjaan, bidang perkembangan social dan 

pribadi, agar peserta didik dengan belajar lingkungan hidupnya lebih mampu 
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mengatur dan merencanakan kehidupan sendiri. Selain itu menurut Supriyo, 

(2010: 19) bahwa layanan informasi adalah kegiatan dalam rangka program 

bimbingan dan konseling di sekolah untuk peserta didik dalam mengenal diri dan 

lingkungan terutama kesempatan-kesempatan yang ada di dalam lingkungannya 

yang dapat dimanfaatkan, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. 

Layanan informasi berusaha memenuhi informasi yang diperlukan setiap 

individu. Dalam layanan ini, kepada peserta layanan disampaikan berbagai 

informasi; informasi itu kemudian diolah dan digunakan oleh individu untuk 

kepentingan hidup dan perkembangannya. Layanan informasi diselenggarakan 

oleh konselor dan diikuti oleh seseorang atau lebih peserta. 

2.5.2 Tujuan Layanan Informasi 

2.5.2.1 Tujuan Umum 

Menurut Prayitno (2004: 2) menjelaskan bahwa tujuan umum layanan 

Informasi adalah dikuasainya informasi tertentu oleh peserta layanan. Informasi 

tersebut selanjutnya digunakan oleh peserta untuk keperluan hidupnya sehari-hari 

(dalam rangka effective daily living) dan perkembangan dirinya. 

Menurut Supriyo, (2010: 19) bahwa tujuan layanan informasi tidak hanya 

memberikan informasi, tetapi juga merangsang peserta didik untuk menilai secara 

kritis tentang gagasan-gagasan, kondisi dan kecenderungan agar memperoleh 

pengertian pribadi dan implikasinya untuk masa sekarang dan masa yang akan 

datang. 
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2.5.2.2 Tujuan Khusus  

Menurut Prayitno, (2004: 2-3) tujuan khusus dari layanan informasi ada 

kaitannya dengan fungsi-fungsi konseling. Fungsi pemahaman paling dominan 

dan paling langsung diemban oleh layanan informasi. Peserta layanan memahami 

informasi dengan berbagai seluk –beluknya sebagai isi layanan. Penguasaan 

informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah (apabila peserta 

yang bersangkutan mengalaminya); untuk mencegah timbulnya masalah; untuk 

mengembangkan dan memelihara potensi yang ada; dan untuk memungkinkan 

peserta yang bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya. 

Dalam hal pengembangan kemandirian, pemahaman dan penguasaan 

peserta terhadap informasi yang diperlukannya akan memungkinkan ia mampu 

memahami dan menerima diri dan lingkungan secara objektif, positif dan dinamis; 

mengambil keputusan; mengarahkan diri untuk kegiatan-kegiatan yang berguna 

sesuai dengan keputusan yang diambil; dan akhirnya mengaktualisasikan diri 

secara terintegrasikan. Dengan demikian, meskipun tujuan layanan informasi 

tampak sederhana dan tunggal, apabila penguasaan informasi itu benar-benar 

berkualitas tinggi, tidak mustahil ia dapat digunakan untuk keperluan yang lebih 

luas. 

Senada dengan tujuan khusus yang dijelaskan oleh Prayitno, bahwa 

layanan informasi menurut Supriyo, (2010: 22) bertujuan membantu peserta didik 

agar dapat memperoleh pemahaman dan wawasan yang luas tentang keadaan diri 

dan lingkungannya sehingga dapat membuat perencanaan dan keputusan secara 

tepat bagi masa depannya. Selain itu bertujuan pula untuk membekali dengan 
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berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna didalam 

mengenali diri, merencanakan, dan mengembangkan kehidupan sebagai pelajar, 

anggota keluarga dan masyarakat. 

2.5.3 Komponen Pokok Layanan Informasi 

Menurut Prayitno (2004: 4-7) dalam sebuah layanan informasi melibatkan 

tiga komponen pokok yaitu konselor, peserta, dan informasi yang menjadi isi 

layanan. 

1. Konselor 

Konselor, seseorang yang ahli dalam pelayanan konseling dan 

penyelenggara layanan informasi. Konselor menguasai sepenuhnya 

informasi yang menjadi isi layanan mengenal dengan baik peserta layanan 

dan kebutuhannya akan informasi, dan menggunakan cara-cara yang 

efektif untuk melaksanakan layanan. 

2. Peserta 

Pada dasarnya seseorang bebas untuk mengikuti layanan informasi 

sepanjang isi layanan bersifat terbuka dan tidak menyangkut pribadi-

pribadi tertentu. Kriteria seseorang menjadi peserta layanan informasi 

pertama-tama menyangkut pentingnya isi layanan bagi (calon) peserta 

yang bersangkutan. Namun apabila seseorang tidak memerlukan informasi 

yang menjadi isi layanan informasi, ia tidak perlu menjadi peserta layanan. 

Sebagai penentu seseorang perlu atau layak menjadi peserta layanan 

informasi pertama, (calon) peserta sendiri. Ia mengidentifikasi informasi-

informasi yang ia perlukan. Selanjutnya ia menyampaikan keinginannya 



68 
 

 
 

untuk memperoleh informasi yang diperlukan itu kepada pihak-pihak yang 

menjadi dan/atau memiliki sumber informasi, dalam hal ini konselor.  

Kedua, konselor mengidentifikasikan informasi-informasi penting 

apa yang perlu dikuasai oleh individu-individu yang menjadi tanggung 

jawabnya itu dan menetapkan siapa-siapa yang akan menjadi peserta 

layanan. Ketiga, pihak ketiga, seperti orang tua terhadap anak, kepala 

sekolah, wali kelas dan/guru terhadap siswa-siswa mereka, pimpinan 

organisasi terhadap para anggotanya, dan sebagainya. Pihak ketiga itu 

mengidentifikasi informasi-informasi penting apa yang perlu dikuasai dan 

menetapkan siapa-siapa yang perlu dikuasai dan menetapkan siapa-siapa 

yang perlu menguasai informasi itu, serta bagaimana proses penguasaan 

informasi itu dapat diselenggarakan. 

3. Informasi 

Jenis, luas dan kedalaman informasi yang menjadi isi layanan 

informasi sangat bervariasi, tergantung pada kebutuhan peserta layanan. 

Dalam hal ini, identifikasi keperluan akan penguasaan informasi tertentu 

oleh para (calon) peserta sendiri, konselor, maupun pihak ketiga menjadi 

sangat penting. Pada dasarnya informasi yang dimaksud mengacu kepada 

seluruh bidang pelayanan konseling, yaitu bidang pengembangan diri, 

sosial, kegiatan belajar, perencanaan karir, kehidupan berkeluarga dan 

beragama. 

Untuk keperluan layanan informasi, informasi yang menjadi isi 

layanan harus spesifik dan dikemas secara jelas dan rinci sehingga dapat 
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disajikan secara efektif dan dipahami dengan baik oleh para peserta 

layanan. Informasi dimaksudkan itu sesuai dengan kebutuhan aktual para 

peserta layanan sehingga tingkat kemanfaatan layanan tinggi. 

2.5.4 Asas dalam Layanan Informasi 

Menurut Prayitno (2004: 7) layanan informasi pada umumnya merupakan 

kegiatan yang diikuti oleh sejumlah peserta dalam suatu forum terbuka. Asas 

kegiatan mutlak diperlukan, didasarkan pada kesukarelaan dan keterbukaan, baik 

dari peserta maupun konselor. 

Asas kerahasiaan diperlukan dalam layanan informasi yang 

diselenggarakan untuk peserta atau klien khususnya dengan informasi yang sangat 

mempribadi. Layanan khusus biasanya tergabung ke dalam layanan konseling lain 

yang relevan, seperti konseling perorangan.  

2.5.5 Operasionalisasi Layanan Informasi 

Menurut Prayitno (2004: 15-6) layanan informasi perlu direncanakan oleh 

konselor dengan cermat, baik mengenai informasi yang menjadi isi layanan, 

metode maupun media yang digunakan. Kegiatan peserta, selain mendengar dan 

menyimak, perlu mendapat pengarahan secukupnya. 

1. Perencanaan  

a. Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi subjek (calon) peserta 

layanan. 

b. Menetapkan materi informasi sebagai isi layanan 

c. Menetapkan subjek atau peserta layanan 
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d. Menetapkan nara sumber 

e. Menyiapkan prosedur, perangkat dan media layanan 

f. Menyiapkan kelengkapan administrasi 

2. Pelaksanaan  

a. Mengorganisasikan kegiatan layanan 

b. Mengaktifkan peserta layanan 

c. Mengoptimalkan penggunaan metode dan media 

3. Evaluasi 

a. Menetapkan materi evaluasi 

b. Menetapkan prosedur evaluasi 

c. Menyusun instrumen evaluasi 

d. Mengaplikasikan instrumen evaluasi 

e. Mengolah hasil aplikasi instrumen 

4. Analisis Hasil Evaluasi 

a. Menetapkan norma/standar evaluasi 

b. Melakukan analisis 

c. Menafsirkan hasil analisis 

5. Tindak Lanjut 

a. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut 

b. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada peserta layanan dan 

pihak-pihak terkait 

c. Melaksanakan rencana tindak lanjut 
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6. Laporan 

a. Menyusun laporan pelaksanaan layanan penguasaan konten 

b. Menyampaikan laporan kepada pihak terkait 

c. Mendokumentasikan laporan layanan 

2.5.6 Metode Layanan Informasi di Sekolah 

Menurut Prayitno & Erman Amti (2004: 269: 271) pemberian informasi 

kepada siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti metode ceramah, 

diskusi panel, wawancara, karyawisata, alat-alat peraga dan alat-alat bantu 

lainnya, buku panduan, kegiatan sanggar karier, sosiodarama, penjelasan sebagai 

berikut : 

1. Ceramah  

Ceramah merupakan metode pemberian informasi yang paling 

sederhana, mudah dan murah, dalam arti bahwa metode ini dapat 

dilakukan hampir oleh setiap petugas bimbingan di sekolah. Disamping 

itu, teknik ini juga tidak memerlukan prosedur dan biaya yang banyak. 

Penyajian informasi dapat dilakukan oleh kepala sekolah, konselor, guru-

guru, dan staf sekolah lainnya. Atau dapat juga mendatangkan narasumber. 

2. Diskusi 

Penyampaian informasi pada siswa dapat dilakukan melalui 

diskusi. Diskusi semacam ini dapat diorganisasikan baik oleh siswa sendiri 

mapun oleh konselor, atau guru. Apabila diskusi penyelenggaraannya 

dilakukan oleh para siswa, maka perlu dibuat persiapan yang matang. 

Siswa hendaknya didorong untuk mendapatkan sebanyak mungkin bahan 
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informasi yang akan disajikannya itu, dari tangan yang lebih 

mengetahuinya. Konselor, guru bertindak sebagai pengamat dan sedapat-

dapatnya memberikan pengarahan ataupun melengkapi informasi-

informasi yang di bahasa didalam diskusi tersebut. Selanjutnya, untuk 

menarik perhatian para peserta dapat ditampilkan berbagai contoh dan 

peragaan lainnya. 

3. Karyawisata  

Dalam bidang bimbingan dan konseling karyawisata mempunyai 

dua sumbangan pokok. Pertama, membantu siswa belajar dengan 

menggunakan berbagai sumber yang ada dalam masyarakat yang dapat 

menunjang perkembangan mereka. Kedua, memungkinkan diperolehnya 

informasi yang dapat membantu pengembangan sikap-sikap terhadap 

pendidikan, pekerjaan dan berbagai masalah dalam masyarakat. 

4. Buku Panduan 

Buku-buku panduan (seperti buku panduan sekolah atau perguruan 

tinggi, buku panduan kerja bagi karyawan) dapat membantu siswa dalam 

mendapatkan informasi yang berguna. 

5. Konferensi Karier 

Dalam konferensi karier atau konferensi jabatan, para narasumber 

dari kelompok-kelompok usaha, jawatan atau dinas lembaga pendidikan, 

dan lain-lain yang diundang, mengadakan penyajian tentang berbagai 

aspek program pendidikan dan latihan/pekerjaan yang diikuti oleh para 
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siswa. Penyajian itu dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi yang 

secara langsung melibatkan siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan layanan informasi dengan 

menggunakan metode ceramah, disampaikan dengan menggunakan media power 

point yang akan ditampilkan melalui LCD yang sudah tersedia di dalam ruang 

kelas. Agar kegiatan lebih menyenangkan dan tidak membosankan maka peneliti 

akan menampilkan video pembelajaran tentang pemahaman karakter dasar. 

Dengan disampaikan materi menggunakan media power point dan video 

pembelajaran (audio visual), diharapkan siswa akan belajar dari apa yang telah 

didengar, dilihat dan kemudian dilakukan dalam kehidupannya. 

2.5.7 Rasional Penggunaan Layanan Informasi 

Menurut Supriyo, (2004: 20-21) ada tiga alasan utama pemberian layanan 

informasi sebagai bagian yang penting dari pengorganisasian program bimbingan 

dan konseling di sekolah: 

1) Membekali individu dengan berbagai pengetahuan tentang lingkungan 

yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan 

dengan lingkungan pendidikan, pekerjaan jabatan, maupun sosial budaya. 

Layanan informasi tidak hanya memberikan informasi tetapi juga berusaha 

merangsang individu untuk dapat secara kritis tentang gagasan-gagasan, 

kondisi dan kecenderungan agar memperoleh pengertian pribadi, 

mempelajari berbagai informasi berkaitan dengan hajat hidup dan 

perkembangannya dan implikasinya untuk masa sekarang dan yang akan 

datang. 
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2) Memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya “kemana dia 

ingin pergi” syarat dasar untuk dapat menentukan arah hidup adalah 

apabila ia mengetahui apa (informasi) yang harus dilakukan serta 

bagaimana bertindak secara kreatif dan dinamis berdasar atas informasi 

yang diberikan itu, individu diharapkan dapat membuat rencana-rencana 

dan keputusan tentang masa depannya serta bertanggungjawab atas 

rencana dan keputusan yang dibuatnya itu. 

3) Setiap individu itu unik. Keunikan itu akan membawakan pola-pola 

pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan 

dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu. Pertemuan 

antara keunikan individu dan variasi kondisi yang ada di lingkungan dan 

masyarakat yang lebih luas. Diharapkan dapat menciptakan berbagai 

kondisi baru baik bagi individu yang bersangkutan maupun masyarakat 

yang semuanya itu sesuai dengan keinginan individu dan masyarakat. 

Dengan ketiga alasan itu, layanan informasi merupakan kebutuhan yang 

amat tinggi tingkatannya. Lebih-lebih bila diingat bahwa “masa depan adalah 

abad informasi” maka barang siapa tidak memperoleh informasi, maka ia akan 

tertinggal dan akan kehilangan masa depan. Tidak mampu mengikuti 

perkembangan tekonologi dan informasi yang sangat pesat dan berkembangan 

dengan cepat. 
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2.6 Keterkaitan Pemahaman Karakter Dasar dengan Layanan 

Informasi 

Pemahaman karakter adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui 

suatu informasi mengenai watak seseorang yang telah diketahui dan terjadi secara 

terus menerus sehingga dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi dirinya. 

Dalam kemendiknas (2011) disebutkan bahwa pemahaman karakter bertujuan 

untuk meningkatkan penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang 

mengarah pada pencapaian pemebentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik 

secara untuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 

Pendidikan karakter pada tingkatan institusi mengarah pada pembentukan budaya 

sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian 

dan simbol-simbol yang dipraktikan oleh semua warga sekolah dan masyarakat 

sekitar. 

Nilai-nilai karakter yang dibahas dalam penelitian ini adalah nilai-nilai 

karakter yang berhubungan dengan karakter dasar. Menurut Sudewo (2011: 14-

15) karakter dapat dibedakan atas dua kategori, yakni Karakter Pokok dan 

Karakter Pilihan. Karakter Pokok dibedakan atas tiga bagaian penting, yaitu 

Karakter Dasar, Karakter Unggul, dan Karakter Pemimpin. Karakter Dasar 

menjadi inti dari Karakter Pokok. Karakter ini ditopang oleh tiga nilai yang 

menjadi sifat dasar manusia; yaitu tidak egois, jujur, dan disiplin. Cukup dengan 

memiliki ketiga nilai ini, seseorang sudah baik mengontrol diri untuk jadi orang 

baik.  

Dimana yang dimaksud dengan jujur menurut Kementrian Pendidikan 

Nasional dalam Salahudin & Alkrienciehie (2013: 54) yaitu perilaku yang 
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didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya. Hal ini diwujudkan dalam hal perkataan, tindakan dan perbuatan, baik 

terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nilai kedua yang terkandung dari 

karakter dasar yaitu disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku 

tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kemudian menurut 

Wangid (2010: 7) disiplin adalah kemampuan untuk menunjukkan hal yang 

terbaik dalam segala situasi melalui pengontrolan emosi, kata-kata, dorongan, 

keinginan dan tindakan. Dan nilai ketiga yang terkandung dalam karakter dasar 

adalah tidak egois, menurut Sudewo (2011: 73) tidak egois secara harfiah berarti 

tidak mementingkan diri sendiri. Tidak egois melambangkan perilaku baik dan 

bersahaja. Kesannya rendah hati, mengalah, dan mementingkan pihak yang lebih 

butuh, lebih banyak, dan lebih bermanfaat. Cukup dengan miliki ketiga nilai ini, 

seseorang sudah baik mengontrol diri untuk jadi orang baik. Paling tidak, dia 

sudah sanggup mengurus dirinya sendiri. Karakter Dasar merupakan fondasi. Baik 

buruknya, maju mundurnya, santun liarnya serta dermawan tamaknya seseorang 

ditentukan dari sini. 

Layanan informasi yang diberikan kepada siswa diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman karakter dasar siswa. Dalam layanan ini, siswa akan 

mendapatkan informasi berkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam karakter 

dasar, meliputi jujur, disiplin dan tidak egois sehingga ada pemahaman baru yang 

berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam karakter dasar tersebut. 

Pemberian layanan informasi berkaitan dengan pemahaman karakter dasar 

merupakan usaha menanamkan nilai dalam diri siswa untuk memperbarui tata 



77 
 

 
 

kehidupan bersama untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah yang mengarah pada pencapaian pemahaman karakter dasar secara utuh 

dan seimbang. Pemilihan didalam penggunaan jenis layanan yang sesuai dengan 

penelitian ini yaitu layanan informasi, karena dengan pemberian layanan 

informasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, wawasan baru dan 

menanamkan rasa percaya diri mengenai hidupnya dimasa yang akan datang 

kepada peserta didik, sehingga dapat menggunakan informasi itu untuk 

merencanakan hidupnya diwaktu yang akan datang secara tepat dan wajar yang 

pada akhirnya akan digunakan dalam mengambil keputusan. 

Pemberian layanan informasi yang baik dan menarik dapat membantu 

tersampaikannya informasi kepada siswa. Salah satu yang dapat membuat 

menarik dalam pemberian layanan informasi adalah penggunaan media. Hamalik 

dalam Arsyad (2010: 15) mengemukakan bahwa “pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan 

membawa pengaruh psikologis terhadap siswa”. 

Media powerpoint dan video animasi dapat digunakan untuk membantu 

guru BK dalam memudahkan tercapainya pemahaman baru yang didapat siswa 

dari hasil mengikuti layanan informasi. Pemilihan media powerpoint dan video 

animasi dalam penelitian ini karena media powerpint dan ditambahkan 

penayangan video animasi dikahir pemberian layanan dirasa lebih efektif dalam 

menyampaikan informasi. Penggunaan media powerpoint dan video animasi dapat 

memberikan keuntungan, yaitu penyajiannya mengandung unsur visual dan 
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ditunjang cerita yang menarik membuat siswa terlibat secara emosional, selain itu 

siswa juga akan menyaksikan video animasi yang ditampilkan hingga selesai, 

siswa dapat terbantu dalam mengerti dan memusatkan perhatian pada saat proses 

pemberian layanan, dapat menstimulasi, serta membangkitkan sikap antusias 

dalam mengikuti kegiatan layanan informasi. 

Layanan informasi tentang pemahaman karakter dasar yang disampaikan 

dengan menggunakan media powerpoint dan video animasi diharapkan menjadi 

salah satu alternatif untuk membantu siswa agar dapat meningkatkan pemahaman 

karakter dasar, sehingga siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam karakter dasar dikehidupan sehari-harinya. 

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yang telah dijelaskan di 

atas dapat digambarkan sebagai berikut. 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak Egois Pemberian perlakuan 

berupa layanan 

informasi dengan media 

powerpint dan video 

pembelajaran 

Jujur Pemahaman karakter 

dasar 

Disiplin 

Pemahaman karakter dasar siswa dapat ditingkatkan melalui layanan 

informasi dengan media powerpoint dan video pembelajaran 
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2012: 96). Berdasarkan permasalahan pada 

penelitian ini, maka hipotesis dari penelitian ini adalah “Pemahaman karakter 

dasar pada siswa kelas VIII G di SMP Negeri 34 Semarang dapat ditingkatkan 

melalui pemberian layanan informasi”. 

Peneliti mengajukan hipotesis kerja (Ha) yang akan diterima apabila hasil 

uji t-test menunjukkan thitung> ttabel yaitu ada peningkatan pemahaman karakter 

dasar pada siswa kelas VIII G di SMP Negeri 34 Semarang melalui pemberian 

layanan informasi. Hipotesis nihil (Ho) akan diterima apabila thitung< ttabel yaitu 

tidak ada peningkatan pemahaman karakter dasar pada siswa kelas VIII G di SMP 

Negeri 34 Semarang melalui pemberian layanan informasi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Keberhasilan penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan. Di dalam 

metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang akan dilakukan 

yaitu dengan teknik atau prosedur suatu penelitian yang dilakukan. Hal yang perlu 

diperhatikan bagi peniliti adalah ketepatan penggunaan metode yang sesuai 

dengan objek penelitian dan tujuan yang ingin dicapai agar penelitian dapat 

berjalan baik dan sistematis. Uraian dalam metode penelitian diantaranya: (1) 

jenis penelitian dan desain penelitian, (2) variabel penelitian, (3) populasi dan 

sampel penelitian, (4) metode dan alat pengumpulan data, (5) validitas dan 

reliabilitas, dan (6) analisis data. 

3.1  Jenis Penelitian dan Desain Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen. Penelitian eksperimen menurut Sugiyono (2012: 107), dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Adapun menurut 

Syamsuddin & Damaianti, (2009: 169) bahwa penelitian eksperimental 

merupakan suatu metode yang sistematis dan logis untuk melihat kondisi-kondisi 

yang dikontrol dengan teliti, dengan memanipulasikan suatu perlakuan, stimulus, 

atau kondisi-kondisi tertentu, kemudian mengamati pengaruh atau perubahan yang 

diakibatkan oleh manipulasi. 
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Lebih lanjut menurut Azwar (2007: 108) dalam prosedur eksperimen 

murni, peneliti memiliki kendali atau kontrol penuh untuk memanipulasi variabel 

independen. Manipulasi ini dilakukan dalam bentuk pemberian perlakuan 

(treatment) yang berbeda pada kelompok-kelompok subjek yang semula 

kondisinya setara, dan juga berupa pengendalian agar variabel-variabel yang tidak 

relevan dapat disingkirkan pengaruhnya dari eksperimen. Dengan demikian, 

setiap gejala yang terjadi pada variabel dependen dapat dikembalikan 

penyebabnya pada perbedaan perlakuan yang diberikan. Selain itu metode 

penelitian eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh treatment (perlakuan) tertentu sehingga diperoleh informasi 

mengenai efek variabel satu dengan variabel yang lain. 

Dari ketiga pendapat para ahli dapat dismpulkan bahwa penelitian 

eksperimen (experimental research) merupakan kegiatan penelitian yang 

bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan atau treatment terhadap tingkah 

laku individu atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu 

bila dibandingkan dengan tindakan lain. Penelitian eksperimen yang akan 

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan memberikan perlakuan 

berupa layanan informasi kepada siswa kelas VIII G di SMP Negeri 34 Semarang 

untuk meningkatkan pemahaman karakter dasar. 

3.1.2 Desain Penelitian 

Dalam bukunya Sugiyono (2012: 108-109) disebutkan bahwa terdapat 

beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu: 

Pre-Experimental Design, True Experimental Design, Factorial Design, dan 
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Quasi Experimental Design. Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu Pre-Eksperimental Design. Desain ini belum merupakan eksperimen 

sungguh-sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh 

terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan 

variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. 

Hal ini dapat terjadi, karena tidak adanya kelompok kontrol/kelompok 

pembanding, dan sampel tidak dipilih secara random. 

Sugiyono (2012: 110) menyebutkan bentuk penelitian pre-ekperimental 

designs ada tiga, yaitu: one-shot case study, one-group pretest-posttest design, 

dan intact-group comparison. Dalam penelitian eksperimen ini menggunakan 

one-group pretest-posttest design. Melalui desain ini, penelitian dilakukan hanya 

pada satu kelompok dengan melakukan dua kali pengukuran yaitu pretest (O1) 

untuk mengukur kondisi awal sebelum diberikan perlakuan, selanjutnya diberikan 

perlakuan atau treatment (X). Kemudian pengukuran kedua yaitu posttest (O2) 

untuk mengukur kondisi setelah diberikan perlakuan. Dengan demikian hasil 

perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan keadaan 

sebelum diberi perlakuan (O1) dengan keadaan setelah diberi perlakuan (O2). 

Dalam Sugiyono, (2012: 111) desain ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.1 

Desain penelitian one-group pretest-posttest design 

Keterangan:  

O1 :  Tes yang diberikan pada kelompok eksperimen sebelum diberikan  

O1x O2 
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treatment (pretest atau penilaian awal). 

X  :  Perlakuan yang diberikan kepada  kelompok eksperimen. Perlakuan   

berupa layanan informasi 

O2 :  Tes yang dilakukan setelah diberikan treatment pada kelompok  

eksperimen (posttest atau penilaian akhir) 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.1.2.1 Penilaian Awal (Pretest) 

Penilaian awal (pretest) diberikan kepada siswa kelas VIII G dengan 

instrumen berupa tes. Tujuan penilaian awal dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII G di SMP Negeri 

34 Semarang sebelum diberikan perlakuan (treatment). 

3.1.2.2 Perlakuan (Treatment) 

Perlakuan (treatment) dalam penelitian ini adalah layanan informasi yang 

akan dilaksanakan selama 6 kali pertemuan dan masing-masing pertemuan 

berlangsung selama 50 menit. Tujuan perlakuan (treatment) dalam penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan pemahaman karakter dasar pada siswa kelas VIII G di 

SMP Negeri 34 Semarang. 

3.1.2.3 Materi Treatment 

Pemberian perlakuan (treatment) berupa layanan informasidengan 

menggunakan video pembelajaran bertujuan untuk membuat siswa menjadi lebih 

tertarik mengikuti layanan, menjadi lebih mudah memahami dan mendapatkan 
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gambaran nyata melalui video yang ditampilkan dalam setiap pemberian 

treatment.Materi-materi layanan informasi dan topik video pembelajaran yang 

diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

Tebel 3.1 

Materi dan Topik Video Pembelajaran dalam Layanan Informasi 

Pertemuan Indikator Materi 

Layanan 

Waktu Topik Video 

1 Tidak 

mementingkan 

diri sendiri dengan 

hidup 

berdampingan dan 

saling menghargai 

itu indah 

Menjadi Pribadi 

yang 

Menyenangkan 

dan Tidak 

Selalu 

Mementingkan 

Diri Sendiri 

50 

menit 

 

 

 

 

Video 

Motivasi 

Kartun Anak 

tentang 

Sikap Tolong 

Menolong 

2 Tutur katanya 

sopan, tidak 

memaksa dan 

pembawaannya 

tenang 

Membiasakan 

Diri untuk 

Bersikap Sopan 

Santun agar 

Orang Lain 

Segan 

50 

menit 

Video Orang 

Gila di 

Thailand 

yang 

Mengins-

pirasi 

3 Dapat dipercaya 

dalam perkataan 

dan tindakan 

Kejujuran 

sebagai Kunci 

Sukses Hadapi 

Dunia 

50 

menit 

Buah Manis 

dari 

Kejujuran 

4 Berjiwa besar dan 

bijaksana 

Melatih Hati 

Menjadi Pribadi 

yang Berjiwa 

Besar 

50 

menit 

1) Bersyukur 

dengan Apa 

yang Kita 

Miliki 

2) Tuhan itu 
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Adil 

5 Tepat waktu dan 

taat pada 

peraturan yang 

berlaku 

Membiasakan 

Diri untuk Tepat 

Waktu, Siapa 

Takut! 

50 

menit 

1) Mahmud 

dan Paijo, 

Si Rajin 

dan Si 

Malas 

2) Video 

Motivasi 

Menghargai 

Waktu 

6 Mampu 

mengontrol emosi, 

kata-kata, 

tindakan serta 

memiliki sikap 

tanggung jawab 

Memiliki Sikap 

Tanggung 

Jawab itu 

Cerminan 

Pribadi yang 

Mantap 

50 

menit 

Bentuk 

Tanggung 

Jawab 

Seorang 

Anak 

Terhadap 

Orang Tua 

dimasa 

Depan 

  

Deskripsi singkat masing-masing topik video pembelajaran, yang 

ditampilkan dalam pelaksanaan layanan informasi oleh peneliti sebagai berikut: 

Pertemuan ke-1 topik yang diangkat adalah video motivasi kartun anak 

yang menginspirasi. Video ini menceritakan tentang menjadi pribadi yang 

menyenangkan dan bisa diterima baik oleh orang lain akan memudahkan diri 

dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang akan menimpa kehidupan kita. Video 

ini terdapat dua karakter, terdiri dari kambing dan si gemuk. Walaupun hubungan 

antara keduanya tidak baik, saat mereka tertimpa musibah tetap bersama-sama 
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berupaya untuk bisa keluar dari musibah yang menimpa mereka. Mereka saling 

bekerjasama untuk bisa keluar dari jurang dengan mengerahkan kemampuan dan 

kelebihan yang ada dalam diri mereka. Berkat motivasi yang mereka berikan, rasa 

percaya, dan saling bekerjasama akhirnya mereka berhasil keluar dari jurang yang 

dalam. Hubungan pertemanan diantara mereka juga menjadi baik. 

Pertemuan ke-2 topik yang diangkat dari tayangan video adalah tentang 

orang gila di Thailand yang menginspirasi. Orang gila di Thailand memberikan 

pembelajaran tentang bersikap sopan dan baik harus dilakukan terhadap siapapun, 

dimanapun dan dalam kondisi apapun. Hal itu dikaitkan dengan alur cerita yang 

ada dalam tayangan video ini, tentang seorang bapak yang memiliki toko buku 

dan majalah bersikap kasar terhadap orang gila yang setiap malam hingga pagi 

tidur di depan tokonya. Dia selalu mengusir dengan penuh amarah apabila 

menjumpai orang gila tersebut dipagi hari saat membuka toko. Walaupun orang 

gila itu sudah diperlakukan tidak sopan dan kasar oleh pemilik toko, dia tetap 

melakukan kebaikan untuk pemilik toko. Hingga pada akhirnya pemilik toko 

mengetahui semua kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang gila tersebut selama 

ini lewat rekaman CCTV yang dipasang di depan tokonya. Bapak pemilik toko 

menyesal sudah bersikap kasar oleh orang gila yang sudah berjasa terhadapnya. 

Pertemuan ke-3 topik dari tayangan video dalam layanan informasi adalah 

buah manis dari kejujuran. Video ini menceritakan tentang kisah nyata yang 

dialami oleh beberapa orang tentang buah manis yang didapat dari bersikap jujur. 

Hikmah yang bisa diambil dari berbuat jujur terkadang tidak langsung bisa 
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dirasakan, namun tidak jarang akan mendapatkan berkah dari kejujuran yang 

sudah dilakukan secara langsung. Batin juga menjadi lebih tenang dan nyaman. 

Pertemuan ke-4 topik dari tayangan video dalam layanan informasi adalah 

bersyukur dengan apa yang dimiliki akan membuat hidup lebih indah dan 

menyenangkan. Video ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang 

memiliki fisik lengkap dan sehat namun berasal dari keluarga yang kurang 

mampu. Dia merasa iri dengan seorang anak laki-laki yang dilihat dari kejauhan 

duduk di kursi memakai baju yang rapi dan bersih serta sepatu yang bagus. Anak 

laki-laki sederhana bergumam dalam hati untuk bisa seperti anak laki-laki yang 

dilihatnya. Akhirnya keadaanpun bisa berbalik seketika, anak laki-laki sederhana 

tadi ternyata baru menyadari jika orang yang dilihatnya dari kejauhan, 

kehidupannya tidak seindah yang dia bayangkan karena dia memiliki keterbatasan 

fisik yaitu tidak bisa berjalan dengan normal seperti kebanyakan orang. 

Pertemuan ke-5 topik video yang ditayangkan tentang kebiasaan tepat 

waktu adalah bentuk dari sikap menghargai waktu. Karena sejatinya manusia 

hidup di dunia ini memiliki waktu yang sama yaitu 24 jam atau 1440 menit dalam 

seharinya. Orang-orang sukses yang ada di dunia ini, adalah orang-orang yang 

mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Mereka melakukan 

kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat dalam kesehariannya. Seperti 

halnya Jack Dorsey seorang penemu aplikasi Twitter dan Square, dia 

menghabiskan waktunya dalam sehari, 10 jam untuk bekerja di kantor Twitter, 10 

jam bekerja di kantor Square.com dan hanya tidur sekitar 3-4 jam setiap harinya. 
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Sosok inspiratif kedua yaitu Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat 

yang mulai tidur jam 1 pagi, rata-rata tidurnya perhari hanya 4 jam. 

 Pertemuan ke-6 topik video yang ditayangkan tentang bentuk tanggung 

jawab seorang anak dimasa depan. Dalam tayangan video tersebut menceritakan 

tentang seorang ayah yang hanya tinggal berdua dengan anak laki-lakinya. 

Semasa anaknya masih kecil hingga sudah dewasa bapak tersebut merawat sendiri 

anaknya. Dia membesarkan dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan tanggung 

jawab sebagai orang tua. Diusia senjanya, bapak satu anak tersebut menderita 

penyakit dimatanya yang membuat penglihatannya menjadi sangat berkurang. 

Anak laki-lakinya itu balik merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang, 

kesabaran dan tanggungjawab. 

3.1.2.4 Penilaian Akhir (Posttest) 

Penilaian akhir (posttest) dilakukan setelah pemberian treatment dengan 

menggunakan instrumen berupa tes yang telah digunakan pada saat penilaian awal 

(pretest). Tujuan penilaian akhir dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan treatment yang telah diberikan kepada siswa kelas VIII G dan 

mengetahui seberapa besar perubahan sebelum dan sesudah dilakukan treatment, 

sehingga dapat dilihat peningkatan pemahaman karakter dasar siswa. 

3.2  Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2012: 61) variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 
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yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Dalam penelitian ini terdapat variabel penyebab atau variabel bebas (X) dan 

variabel akibat atau variabel terikat (Y).  

Menurut Sugiyono (2012: 61) Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). Variabel bebas pada penelitian ini adalah layanan informasi, 

karena dapat mempengaruhi timbulnya atau perubahan pada variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 61). Sedangkan variabel 

terikat pada penelitian ini adalah pemahaman karakter dasar karena sebagai akibat 

dari variabel bebas (dipengaruhi oleh variabel bebas). Subvariabeldari variabel 

terikat antara lain: pemahaman tidakegois, pemahaman jujur, pemahaman disiplin. 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati (Azwar, 2007: 74). Dalam penelitian, definisi operasional bertujuan untuk 

menghindari terjadinya ambigu pada variabel penelitian, yakni memliki makna 

ganda atau tidak menunjukkan indikator yang jelas. Dalam penelitian ini, definisi 

operasionalnya adalah pemahaman karakter dasar dan layanan informasi. 

3.2.2.1 Pemahaman Karakter Dasar 

Pemahaman karakter dasar adalah nilai-nilai fondasi yang diaplikasikan 

dalam sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang mencakup tiga nilai, 

yaitu tidak egois, jujur dan disiplin yang diungkap melalui  instrumen tes. 
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3.2.2.2 Layanan Informasi 

Layanan informasi yang diberikan dengan menggunakan media visual 

berupa powerpoint dan video pembelajaran guna membantu peserta didik untuk 

lebih tertarik dalam penerimaan informasi, serta informasi yang diberikan akan 

lebih mudah dipahami oleh siswa. Pemberian layanan informasi sebanyak 6 kali 

pertemuan, untuk alokasi waktu dalam sekali pertemuan selama 50 menit. Setiap 

pemberian layanan informasi, peneliti terlebih dahulu memberikan materi 

pengantar dengan menggunakan powerpoint, setelah itu siswa ditayangkan video 

pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang sudah diberikan sebelumnya. 

3.3 PopulasidanSampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012: 117).  Sedangkan 

menurut Azwar (2007: 77) populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang 

hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok 

subjek ini harus memilki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang 

membedakannya dari kelompok subjek yang lain. Subjek penelitian adalah 

sesuatu yang didalam dirinya melekat atau terkandung objek 

penelitian.Berdasarkan pendapat dari kedua ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik sama 

yang dijadikan sebagai objek penelitian. 
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Dalam penelitian ini, ditujukan pada siswa yang memiliki ciri atau 

karakteristik populasi yang sama. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas VIII SMP Negeri 34 Semarang, hal ini karena karakteristik sikap yang 

muncul dari siswa kelas VIII yang peneliti amati langsung selama PPL mengarah 

pada hasil yang rata-rata sama. Selain itu dari hasil analisis DCM kelas VIII 

menunjukkan bahwa sebagian besar kelas VIII memiliki tingkat pemahaman 

karakter dasar yang cenderung kurang.  

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 34 Semarang yang terdiri dari 8 kelas, yang disajikan dalam bentuk tabel 

berikut: 

                                Tabel 3.2  Data Populasi Penelitian 

No Kelas 
Jumlah 

Jumlah Siswa 
Laki-laki Perempuan 

1. VIII A 14 18 32 

2. VIII B 14 18 32 

3. VIII C 15 15 30 

4. VIII D 14 18 32 

5. VIII E 15 17 32 

6. VIII F 14 18 32 

7. VIII G 16 16 32 

8. VIII H 16 16 32 

Jumlah 118 136 254 

3.3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2012: 118) “sampeladalahbagiandarijumlah dan 

karakteristik yang dimilikiolehpopulasitersebut”. Dengan kata lain sampel adalah 

sebagian objek penelitian dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap 

mewakili seluruh populasi yang diteliti. Sedangkan Sudjana (2010: 71) 

mengemukakan bahwa “sampel adalah proses menarik sebagian subjek, gejala, 
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atau objek yang ada pada populasi”. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, 

bahawa sampel merupakan bagian dari populasi yang menarik sebagian dari 

subjek, gejala atau objek yang ada pada populasi serta yang memiliki karakteristik 

sama dengan populasi dan dipercaya untuk mewakili populasi dalam penelitian. 

Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh 

sampel (contoh) yang benar-benar dapat berfungsi sebagai contoh, atau dapat 

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel 

harus representatif. Selain itu agar diperoleh hasil penelitian lebih baik, 

diperlukan sampel yang baik pula, yakni betul-betul mencerminkan populasi. 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling pada populasi dari penelitian. Purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 

124). Lebih lanjut menurut Arikunto (2010: 183) teknik purposive sampling 

dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random 

atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. 

Pengambilan sampel menggunakan purposive sample yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti alasan keterbatasan 

waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan 

jauh. Menurut Arikunto, (2010: 183) walaupun cara seperti ini diperbolehkan, 

yaitu peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada 

syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

1) Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 
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2) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang 

paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key 

subjectis). 

3) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi 

pendahuluan. 

Tujuan yang ingin dicapai adalah tentang upaya peningkatan pemahaman 

karakter dasar untuk kemudian diberikan perlakuan layanan informasi pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 34 Semarang, maka sampel sumber datanya salah satu 

kelas dari kelas VIII yang dianggap memiliki fenomena seperti yang ada dalam 

penelitian ini. Cara yang digunakan dalam menentukan sampel melalui analisis 

Daftar Cek Masalah (DCM). Dari 220 topik yang ada diDCM terdapat 18 topik 

yang berkaitan dengan karakter dasar.  

Dari 18 topik diDCM yang berkaitan dengan karakter dasar, masing-

masing kelas memiliki presentase yang berbeda-beda untuk jumlah kasus yang 

ditemui yaitu dari kelas VIII A sebesar (10,69%), kelas VIII B sebesar (13,78%), 

kelas VIII C sebesar (12,20%), kelas VIII D sebesar (9,84%), kelas VIII E sebesar 

(10,24%), kelas VIII F sebesar (12,20%), kelas VIII G sebesar (24,41%), dan 

kelas VIII H sebesar (20.08%). Dari hasil analisis DCM diperoleh hasil kelas VIII 

G memiliki presentase paling tinggi yang berarti kelas VIII G memiliki tingkat 

pemahaman karakter dasar paling rendah dibandingkan kelas VIII lainnya. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 

kelas VIII G. 

3.4 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012: 193) terdapat dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instumen penelitian 
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dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan 

validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan 

dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Terdapat 

beberapa teknik pengumpulan data yaitu angket, tes, interview, observasi dan 

dokumentasi, serta skala psikologis.  

Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah pemahaman 

karakter dasar, responden yang akan menjadi sumber data berjumlah 32 siswa. 

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, dimana 

pemahaman termasuk didalam aspek kognitif, dari pertimbangan tersebut 

dipilihlah tes sebagai metode pengumpulan data. 

3.4.1 Alat Pengumpulan Data 

Penentuan alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

ditentukan oleh variabel yang akan diamati yaitu pemahaman karakter dasar 

melalui layanan informasi. Alat pengumpulan data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah jenis tes. Menurut Arikunto (2006: 223) menjelaskan bahwa 

tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta 

besarnya kemampuan objek yang akan diteliti. Instrumen berupa tes dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pemahaman serta pencapaian 

atau prestasi.  

Senada dengan yang sudah dijelaskan di atas menurut Mardapi (2008: 67) 

bahwa tes merupakan sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar 

atau salah. Tes diartikan juga sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan 

jawaban, atau sejumlah pernyataan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan 
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mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari 

orang yang dikenai tes. Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman karakter dasar siswa. 

Menurut Arikunto (2012: 177) bentuk-bentuk tes dibedakan menjadi dua 

yaitu tes subjektif, yang pada umumnya berbentuk esai, dan tes objektif, yaitu tes 

yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Lebih lanjut menurut 

Mardapi (2008: 69) bahwa tes objektif yaitu siapa saja yang memeriksa lembar 

jawab tes akan menghasilkan skor yang sama. Bentuk tes objektif yang sering 

digunakan adalah tes benar-salah (true-false), tes pilihan ganda (multiple choice 

test), menjodohkan (matching test), tes isian (completion test). Dalam penelitian 

ini bentuk tes yang digunakan adalah “benar-salah” (true- false). Menurut 

Mardapi (2008: 71) tes benar salah adalah bentuk tes yang terdiri atas sejumlah 

pernyataan yang bernilai benar dan salah. Tugas testee adalah menentukan 

pernyataan-pernyataan tersebut benar atau salah. 

3.5 Penyusunan Instrumen 

Menurut Arikunto, (2010: 212) bahwa untuk memperoleh instrumen yang 

valid peneliti harus bertindak hati-hati sejak awal penyusunannya. Dengan 

mengikuti langkah-langkah penyusunan instrumen, yakni memecahkan variabel 

menjadi sub-variabel dan indikator baru memuaskan butir-butir pertanyaannya, 

peneliti sudah bertindak hati-hati. Apabila cara dan isi tindakan ini sudah betul, 

dapat dikatakan bahwa peneliti sudah boleh berharap memperoleh instrumen yang 

memiliki validitas logis. Dikatakan validitas logis karena validitas ini diperoleh 



96 
 

 
 

dengan suatu usaha hati-hati melalui cara-cara yang benar sehingga menurut 

logika akan dicapai suatu tingkat validitas yang dikehendaki. 

Alat ukur yang baik sangat diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah. 

Alat ukur yang dipakai dalam penelitian dinamakan sebagai instrumen penelitian. 

Peneliti menyusun sendiri instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

melihat teori-teori yang mendasari variabel penelitian. Prosedur penyusunan 

instrumen penelitian sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.2 

Prosedur Penyusunan Instrument 

Menurut Sugiyono, (2012: 149) menjelaskan bahwa titik tolak dari 

penyusunan adalah variabel-variabel penelitian yang ditetapkan untuk diteliti. 

Dari variabel-variabel tersebut diberikan definisi operasional, dan selanjutnya 

ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan 

menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Untuk memudahkan penyusunan 

instrumen, maka perlu digunakan “matrik pengembangan instrumen” atau “kisi-

kisi instrumen”. Instrumen yang telah dibuat diuji cobakan sebelum digunakan 

sebagai pengumpulan data. Tujuan dari uji coba ini untuk melihat validitas dan 

reliabelitas instrumen tersebut. Setelah dilakukan uji coba kemudian dilakukan 

perbaikan pada instrumen yang sebelumnya. Hasil isntrumen yang telah direvisi 

(instrumen jadi) akan digunakan untuk memperoleh data penelitian. 

Kisi-kisi 

pengembangan 

instrumen 

penelitian 

Instrumen Instrumen 

Jadi 

Revisi Uji Coba 
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Penelitian ini menggunakan instrumen tes dimana tes yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman karakter dasar siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 34 Semarang. Adapun model skala yang digunakan dalam 

penelitian ini skala Guttman, yaitu skala pengukuran dengan tipe jawaban tegas 

terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan, yaitu “benar-salah” (Sugiyono, 

2012: 139). Jawaban dapat dibuat skor tertinggi satu dan terendah nol. Dalam 

penskoran jawaban yang benar adalah skor 1, dan apabila salah skornya adalah 0. 

Dalam penyusunan instrumen tes yang akan dipakai penelitian, maka peneliti 

membuat kisi-kisi instrumen sebagai acuan dalam pembuatan instrumen sebagai 

berikut: 

TABEL 3.3 

KISI-KISI INSTRUMEN TES PENELITIAN PEMAHAMAN KARAKTER 

DASARPRE-TEST DAN POST-TEST 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

(B)  (S) 

Pemahaman 

Karakter 

Dasar 

 

1. Memahami  

    Tidak  

    Egois 

1. Tidak  

     mementing- 

     kan diri  

     sendiri 

1. Mementingkan pihak 

yang lebih banyak 

2. Memahami pentingnya 

menjadi seseorang yang 

bermanfaat untuk orang 

lain 

3. Mementingkan pihak 

yang lebih 

membutuhkan 

1 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 2. Tidak suka 

menyakiti 

orang lain 

 

 

4. Memahami pentingnya 

menjaga perasaan orang  

5. Memahami pentingnya 

dalam berucap tidak 

menyakiti hati orang 

lain 

6. Membuat orang lain 

nyaman 

 

 

 

 

 

 

8 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 3. Tidak 

bertingkah 

yang 

7. Memahami pentingnya 

menjaga sikap agar 

tidak merugikan orang 

 

 

 

9 
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mengundang 

perkara 

lain 

8. Memahami pentingnya 

dalam bersikap tidak 

semaunya sendiri 

9. Memiliki lebih banyak 

teman dibanding lawan 

 

10 

 

 

12 

 

11 

 

 

 

 

 4. Mensyukuri 

hidup dan 

mensyukuri 

apa yang 

dimiliki 

10. Memahami pentingnya 

merasa cukup dengan 

apa yang dimiliki 

11. Memahami pentingnya 

memandang kehidupan 

dari hal positif 

12. Mensyukuri 

keberhasilan yang 

sudah diraih 

13 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 5. Senantiasa    

      mendorong   

      kemajuan  

      pihak lain 

13. Memahami pentingnya 

memotivasi pihak lain 

untuk bisa berkembang 

14. Memahami pentingnya 

berbagi ilmu dan 

pengalaman untuk 

kemajuan pihak lain 

15. Memahami pentingnya 

menerima kritikan atau 

masukan dari orang lain 

sebagai perbaikan diri 

17 

 

 

19 

 

 

 

21 

18 

 

 

20 

 

 

 

 

2. Memahami  

    Jujur 

6. Dapat 

dipercaya 

dalam 

perkataan 

dan tindakan 

16. Memahami pentingnya 

berkata sesuai 

kebenaran dan 

kenyataan 

17. Kejujujuran dapat 

menumbuhkan sikap 

percaya 

18. Memahami keselarasan 

antara perkataan dan 

tindakan 

 

 

 

 

23 

 

 

26 

 

22 

 

 

 

24 

 

 

25 

 7. Apa yang  

      dilakukan  

      berdasarkan   

      kenyataan 

 

 

19. Memahami pentingnya 

bersikap apa adanya 

tanpa ada yang ditutup-

tutupi 

20. Memahami pentingnya 

melakukan segala 

sesuatu sesuai dengan 

kemampuan 

21. Kejujuran memiliki 

kaitan erat dengan 

27 

 

 

 

28 

 

 

 

29 
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kebenaran dan moralitas  

  8. Hati dan  

      ucapannya  

      sama 

 

22. Ketika berbicara sikap 

dan bahasa tubuh 

terlihat sama serta alami 

23. Ucapam selaras dengan 

kenyataan 

24. Berbuat jujur 

merupakan tindakan 

untuk menghindarkan 

dirinya dari perasaan 

bersalah 

30 

 

 

32 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

33 

 

  9. Berjiwa 

besar  

dan  

bijaksana 

 

25. Setiap keputusan dan  

pilihan yang diambil 

mencerminkan keadilan 

dan kebenaran 

26. Mengedepankan 

kepentingkan orang 

banyak 

27. Siap menerima 

konsekuensi dari setiap 

keputusan yang diambil 

 

 

 

 

35 

 

 

38 

 

34 

 

 

 

36 

 

 

37 

  10. Tutur 

katanya 

sopan tidak 

memaksa 

 

 

 

28. Memahami pentingnya 

berkomunikasi dan 

berinteraksi secara jujur 

29. Memahami pentingnya 

berbicara menggunakan 

bahasa yang sopan dan 

bersikap santun dengan 

orang lain 

30. Menghargai orang lain 

39 

 

 

40 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Pembawaan- 

      nya tenang 

 

 

31. Memahami pentingnya 

melakukan interaksi 

dengan orang lain 

penuh percaya diri dan 

apa adanya 

32. Upaya yang dilakukan 

untuk menjadi pribadi 

yang memiliki 

pembawaan tenang 

33. Membiasakan diri 

bersikap jujur 

42 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

45 

 

 

 

46 

 

 3. Memahami   

    Disiplin 

12. Tepat waktu 

 

 

34. Memahami pentingnya 

membiasakan diri untuk 

datang tidak terlambat 

35. Memahami manfaat 

dari tidak menunda-

47 

 

 

 

 

 

 

 

48 
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nunda pekerjaan 

36. Memahami pentingnya 

menghargai waktu 

 

49 

 

 

 

 

  13. Taat pada  

      norma atau   

      aturan 

      yang   

      berlaku 

37. Memahami aturan-

aturan sosial yang 

berlaku dalam sekolah 

dan lingkungan yang 

lebih luas 

38. Memahami norma yang 

berlaku di masyarakat 

39. Memahami konsekuensi 

yang didapat jika 

melanggar peraturan 

51 

 

 

 

 

52 

 

 

50 

 

 

 

 

53 

 

54 

 

  14. Mampu  

      mengontrol  

      emosi dan  

      kata-kata 

 

40. Memahami makna dari 

berbicara yang baik dan 

bermanfaat 

41. Memahami     

pentingnya menjadi 

pribadi yang tidak 

mudah marah atau 

terpancing emosinya 

42. Menjadi pribadi yang 

mampu membawa diri 

dengan baik 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

  15. Mampu  

      Mengontrol   

      keinginan  

      dan  

      tindakan 

 

 

43. Memahami pentingnya 

bersikap sesuai dengan 

norma yang berlaku 

44. Memahami pentingnya 

bersikap sewajarnya 

dan mampu 

mengendalikan perilaku 

45. Memahami pentingnya 

memiliki sikap tegas 

terhadap diri sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

60 

58 

 

 

59 

 

 

 

 

 

  16. Memiliki  

      sikap  

      tanggung 

      jawab 

 

 

46. Memahami pentingnya 

menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab 

47. Memahami pentingnya 

melaksanakan 

kewajiban yang harus 

dikerjakan dengan 

sebaik mungkin 

48. Memahami pentingnya 

menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab 

 

 

 

62 

 

 

 

 

64 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

  17. Sikap  49. Memahami pentingnya 65 66 
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     disiplin  

      sebagai   

     landasan  

     dalam  

     berperilaku 

sikap disiplin 

50. Upaya menumbuhkan 

disiplin   

51. Tujuan sikap disiplin 

 

67 

 

 

 

 

 

68 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Kriteria instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting 

yaitu valid dan reliabel. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara 

data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti. Arikunto (2012:  211) menjelaskan bahwa sebuah instrumen dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instumen dikatakan 

valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud. 

 Untuk menentukan validitas dan reliabilitas dapat dilakukan seperti yang 

dijelaskan dibawah ini: 

3.6.1 Validitas Instrumen 

Menurut Arikunto, (2012: 211) menjelaskan bahwa validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang 

tinggi. Sebaliknya instrumen yang  kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

Lebih lanjut menurut Sugiyono (2012: 173) bahwa valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Sedangkan menurut Azwar (2007: 5) validitas mempunyai arti sejauhmana 
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ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur (tes) dalam melakukan 

fungsi ukurannya.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas konstruk, judgment 

experts yaitu setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek yang akan diukur 

dengan berlandaskan teori, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan pendapat 

ahli (Sugiyono, 2012: 177). Konstruksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pemahaman karakter dasar. Instrumen yang telah dikembangkan dalam bentuk 

item, maka akan diuji kevalidannya menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment oleh Pearson. Teknik uji Pearson Correlation adalah cara yang 

digunakan untuk mengetahui validitas suatu alat dengan mengkorelasikan skor 

yang diperoleh setiap item dengan skor total.  

Rumus korelasi yang digunakan untuk menguji validitas instrumen 

penelitian adalah dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment 

(Arikunto, 2010: 213). 

 

 

Keterangan :  

     = korelasi skor antar skor item dengan skor total validitas 

   = jumlah responden 

∑X  = jumlah skor item X 

∑Y  = jumlah skor item Y 

∑Xy = jumlah perkalian skor item X danY 

    = jumlah kuadrat skor item 

 



103 
 

 
 

    = jumlah skor kuadrat total  (Arikunto, 2010: 213) 

Dalam peneliti ini menggunakan validitas analisis butir dengan taraf 

signifikansi sebesar 5%, dengan cara yaitu skor-skor yang ada dalam butir soal 

dikorelasikan dengan skor total kemudian dibandingkan pada taraf signifikansi 

5%. Analisis butir dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya setiap butir 

soal dalam instrumen dengan pasti, butir-butir manakah yang tidak memenuhi 

syarat ditinjau dari validitasnya kemudian peneliti dapat mengganti ataupun 

merevisi butir-butir yang dimaksud (Arikunto, 2012: 221).  

Berdasarkan hasil tryout yang dilaksanakan di kelas VIII A dengan jumlah 

responden 32 siswa dan dianalisis menggunakan rumus Pearson Correlation 

dengan bantuan program Statistic Packages for Social science (SPSS), maka 

diperoleh hasil yaitu dari 102 item ada 34 item yang tidak valid. Item yang tidak 

valid adalah nomor 3, 6, 7, 9, 14, 18, 19, 21, 30, 31, 38, 39, 42, 45, 48, 50, 56, 57, 

59, 66, 67, 69, 72, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 89, 92, 94, 100 dan 102. Karena item-

item pernyataan yang tidak valid menyebar, maka pada masing-masing indikator 

masih terdapat item pernyataan yang mewakili, oleh sebab itu item-item yang 

tidak valid tersebut dihapus atau tidak digunakan. Sedangkan item pernyataan 

yang valid digunakan untuk pretest dan posttest, yaitu sejumlah 68 item. 

Adapun media powerpoint dan video pembelajaran dalam penelitian ini 

dibuat oleh peneliti dan diukur kevalidannya melalui uji validitas muka oleh para 

ahli (dosen pembimbing). Validitas muka yaitu uji validitas yang didasarkan pada 

penilaian terhadap format penampilan (appearance) tes (Azwar, 2007: 46). 
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3.6.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena  instrumen 

itu sudah baik (Arikunto, 2010: 221). Instrumen yang baik tidak akan bersifat 

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. 

Instrumen yang dapat dipercaya, yang reliabel memang benar sesuai dengan 

kenyataannya, maka beberapa kalipun diambil, tetap akan sama. Reliabel artinya, 

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2010: 221).  

Untuk mengukur reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Alpha. Rumus ini dipilih karena skornya menggunakan rentang antara 

beberapa nilai. Rumus Alpha sebagi berikut: 

 

 

Keterangan : 

    = reliabilitas instrumen 

  = banyaknya butir instrumen 

   
 
 = jumlah varian butir 

  
  = varian total  (Arikunto, 2010: 239) 

Adapun keseluruhan item instrumen berbentuk tes setelah menggunakan 

Statistic Packages for Social Science (SPSS) yaitu dengan rumus Alpha 

didapatkan output sebagai berikut: 

 



105 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha 

terhadap 32 responden, instrumen tentang pemahaman karakter dasar siswa 

dinyatakan reliabel, karena r11> rtabel yaitu untuk soal pemahaman r11 sebesar 

0,941 sedangkan rtabelyaitu sebesar 0,349. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ilmiah metode analisis data merupakan salah satu bagian 

terpenting karena dengan metode analisis data, kita dapat menguraikan data 

menurut unsur-unsur yang ada didalamnya sehingga dapat dibaca dan dipaparkan. 

Data yang diperoleh dari lapangan harus diolah untuk mengetahui kebenaran 

sehingga diperoleh hasil yang meyakinkan. Dalam penelitian ini data yang 

diperoleh berupa angka, maka analisis yang digunakan adalah analisis statistik. 

Tabel 3.4 Hasi Perhitungan Reliabilitas 

 

 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

 

Valid 32 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 32 100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.941 68 
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Ada dua teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik 

analisis deskriptif presentase untuk menguji apakah ada peningkatan pemahaman 

karakter dasar siswa sebelum dan setelah diberikan layanan informasi dan teknik 

analisis data kuantitatif dengan menggunakan uji beda t-test untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan, dan metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.7.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yaitu 

statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan 

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2012: 207). Analisis data ini digunakan untuk menganalisa data 

dengan melihat distribusi jawaban responden dalam jawaban instrumen tes yang 

telah disebarkan dalam penelitian, baik sebelum (pretest) dan sesudah (posttest). 

Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif persentase adapun rumus yang 

digunakan, yaitu : 

  

Keterangan : 

%  : Nilai 

F : Jumlah frekuensi/skor total hasil data 

N : Data tertinggi dari pensekoran/jumlah total responden 

% = F : N x 100 
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Dalam mendiskripsikan pemahaman karakter dasar siswa, menggunakan 

skor 0 dan 1. Untuk menentukan panjang kelas interval kriteria peningkatan 

pemahaman karakter dasar adalah sebagai berikut: 

Presentase skor maksimum = (1 : 1) x 100% = 100% 

Presentase skor minimum  = (0 : 1) x 100% = 0% 

Rentang presentase skor  = 100% - 0%  = 100% 

Banyaknya kriteria = 5 (sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, 

sangat tinggi)   

Panjang kelas interval  = rentang : banyaknya = 100% : 5 = 20% 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka kriteria pemahaman karakter dasar 

siswa dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Kategori Tingkat Pemahaman Karakter Dasar 

Interval Kriteria 

81% skor  100% Sangat tinggi 

61% skor  80% Tinggi 

41% skor  60% Sedang 

21% skor  40% Rendah 

0% skor  20% Sangat rendah 

Dengan menggunakan kategori tingkat pemahaman karakter dasar tersebut 

maka akan mempermudah peneliti dalam menentukan presentase gambaran 

tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah diberi layanan informasi. 

3.7.2 Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data dalam penelitian ini selain menggunakan deskriptif 

persentase juga menggunakan analisis kuantitatif. Hal ini dikarenakan data yang 
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diperoleh dalam penelitian ini berbentuk angka. Rumus yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu rumus uji t-test yaitu teknik analisis data yang digunakan 

untuk menguji beda nilai rata-rata hasil antara pre-test dan post-tes one group 

design, maka menggunakan rumus uji beda atau t-test (Arikunto, 2010: 349). Uji 

t-test dilakukan untuk menguji apakah ada perubahan pemahaman karakter dasar 

antara sebelum dan sesudah diberi diberikan layanan informasi dengan media 

powerpoint dan video pembelajaran. Uji t-test dipilih karena penelitian ini 

merupakan statistik parametris dengan jumlah sampel > 30 orang, diasumsikan 

akan membentuk kurve normal, sehingga uji beda dilakukan dengan t-test. 

Sebelum uji t-test dilakukan, maka terlebih dahulu dilakukan analisis prasyarat 

yaitu uji normalitas data. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah skor-skor 

terhadap sampel sebenarnya normal/tidak.  

Adapun rumus t-test adalah sebagai berikut (Arikunto, 2010: 349): 

t = 
  

√
    

 (   )

 

Keterangan: 

    : Mean dari devisi (d) antara posttest dan pretest 

    : Perbedaan deviasi dengan mean deviasi  

     : Jumlah kuadrat deviasi 

N  : Banyaknya subyek 

Df atau d.b  : N-1 

Dari hasil hitung tersebut dikonsultasikan dengan menggunakan indeks 

tabel t-test. Jika hasil analisis lebih besar dari indeks tabel t-test, maka 

pemahaman karakter dasar dapat ditingkatkan melalui layanan informasi dengan 



109 
 

 
 

media powerpoint dan video pembelajaran. Guna mengambil keputusan 

menggunakan pendekatan dengan taraf signifikan 5% dengan ketentuan:  

1) Ho ditolak dan Ha diterima apabila thitung ≥ ttabel 

2) Ho diterima dan Ha ditolak apabila thitung< ttabel 

3.8 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan gambaran mengenai langkah-langkah atau 

proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang diselenggarakan 

oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen yang 

berjudul “Meningkatkan Pemahaman Karakter Dasar Melalui Layanan 

Informasi”. Penelitian ini melampaui proses dari mencari latar belakang masalah 

penelitian, identifikasi masalah, membuat hipotesis, menentukan tujuan untuk 

mencapai hipotesis, menggunakan teori untuk mendukung hipotesis, merancang 

metodologi penelitian untuk menguji hipotesis, kemudian mengumpulkan sumber 

data dan menganalisis data yang diperoleh, kesimpulan yang diperoleh kemudian 

disesuaikan dengan tujuan penelitian dan teori yang digunakan. Adapun kerangka 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Gambar 3.3Kerangka Penelitian Kuantitatif Eksperimen Meningkatkan 

Pemahaman Karakter Dasar Melalui Layanan Informasi 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

disertai hasil analisis data dan pembahasan mengenai penelitian ini, yaitu 

meningkatkan pemahaman karakter dasar pada siswa kelas VIII G melalui 

layanan informasi di SMP Negeri 34 Semarang. Adapun penjelasan rinci bab ini 

sebagai berikut: 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian ini akan diuji melalui dua analisis yaitu teknik 

analisis deskriptif presentase dan teknik analisis kuantitatif. Berikut pemaparan 

analisis deskriptif dari kegiatan penelitian yang dilakukan pada siswa kelas VIII G 

di SMP Negeri 34 Semarang yaitu :(1) pemahaman karakter dasar pada siswa 

kelas VIII G di SMP Negeri 34 Semarang sebelum mengikuti layanan informasi, 

(2) pemahaman karakter dasar pada siswa kelas VIII G di SMP Negeri 34 

Semarang sesudah mengikuti layanan informasi, (3) perbedaan pemahaman 

karakter dasar pada siswa kelas VIII G di SMP Negeri 34 Semarang sebelum dan 

sesudah mengikuti layanan informasi, dan analisis kuantitatif menggunakan 

rumus t-test(4) hasil uji hipotesis penelitian. 

4.1.1 Pemahaman Karakter Dasar pada Siswa Kelas VIII G Di SMP Negeri  

         34Semarang Sebelum (Pre-test) Mengikuti Layanan Informasi  

Untuk mengetahui peningkatan pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII 

G di SMP Negeri 34 Semarang yang dijadikan sebagai obyek penelitian melalui 

layanan informasi dengan menggunakan media video pembelajaran, perlu 
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dilakukan terlebih dahulu perhitungan pemahaman karakter dasar sebelum 

memperoleh layanan. Perhitungan pre-test dengan menggunakan instrumen tes 

adalah cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Dari jumlah 32 siswa 

yang dijadikan sampel pada penelitian ini, diperoleh hasil pre-test layanan 

informasi dengan media video pembelajaran dari instrumen tes dapat dilihat dari 

tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 

Perhitungan Hasil Tes Pemahaman Karakter Dasar Siswa Sebelum 

(Pretest) Pelaksanaan Layanan Informasi 

 Instrumen Tes  

R Skor % Ktegori R Skor % Ktegori 

R1 46 67,65 Tinggi R17 39 57,35 Sedang 

R2 48 70,59 Tinggi R18 50 73,53 Tinggi 

R3 51 75 Tinggi R19 40 58,82 Sedang 

R4 52 76,47 Tinggi  R20 49 72,06 Tinggi 

R5 46 67,65 Tinggi R21 47 69,18 Tinggi 

R6 50 73,53 Tinggi R22 48 70,59 Tinggi 

R7 42 61,76 Tinggi R23 46 67,65 Tinggi 

R8 46 67,65 Tinggi R24 46 67,65 Tinggi 

R9 43 63,23 Tinggi R25 49 72,06 Tinggi 

R10 47 69,12 Tinggi R26 51 75 Tinggi 

R11 48 70,59 Tinggi R27 45 66,18 Tinggi 

R12 49 72,06 Tinggi R28 47 69,12 Tinggi 

R13 48 70,59 Tinggi R29 48 70,59 Tinggi 

R14 50 73,53 Tinggi R30 47 69,12 Tinggi 

R15 49 72,06 Tinggi R31 50 73,53 Tinggi 

R16 49 72,06 Tinggi R32 46 67,65 Tinggi 

 

Responden dengan jumlah 32 siswa yang menjadi subjek dalam penelitian 

memiliki tingkat pemahaman karakter dasar yang berbeda-beda. Berdasarkan 

tabel 4.1 tersebut, sebelum mengikuti layanan informasi dengan media video 

pembelajaran  (pre-test) dengan presentase terendah dari instrumen tes adalah R17 
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dengan jumlah skor 39 dengan presentase 57,35% termasuk dalam kategori 

sedang. Sedangkan untuk responden yang memiliki presentase tertinggi adalah R4 

dengan jumlah skor 52 dengan presentase 76,47% termasuk dalam kategori tinggi. 

Berikut diagram distribusi frekuensi pemahaman karakter dasar siswa sebelum 

(pre-test)pemberian layanan informasi dengan media video pembelajaran. 

 

Diagram 4.1 

Distribusi Frekuensi Pemahaman Karakter Dasar Siswa Sebelum 

(Pre-test) Mengikuti Layanan Informasi 

Berdasarkan diagram 4.1 di atas maka dapat diketahui bahwa sebelum 

diberikan layanan informasi dengan media video pembelajaran terdapat 30 siswa 

(93,75%) memiliki tingkat pemahaman karakter dasar pada kategori tinggi dan 2 

siswa (6,25%) dengan tingkat pemahaman karakter dasar pada kategori sedang. 

Hal tersebut bisa terjadi karena sebelum diberikan layanan informasi, siswa masih 

memiliki pemahaman karakter dasar berdasarkan pengalaman yang didapat dari 

kesehariannya atau lingkungan. Berikut ini adalah gambaran tingkat pemahaman 

karakter dasar siswa sebelum mengikuti layanan informasi dengan media video 

pembelajaran berdasarkan sub-variabel dalam instrumen tes secara keseluruhan 
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yaitu antara lain pemahaman tidak egois, pemahaman jujur, dan pemahaman 

disiplin. 

 

 

Diagram 4.2 

Analisis Masing-masing Sub-variabel Pemahaman Karakter Dasar Siswa 

Sebelum Mengikuti Layanan Informasi 

Dari diagram 4.2 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat 

pemahaman karakter dasar siswa tentang pemahaman jujur berada pada kategori 

sedang. Sedangkan pemahaman karakter dasar siswa yang tertinggi yaitu 

pemahaman disiplin dengan kategori tinggi. Pemahaman jujur berada pada 

kategori sedang karena siswa masih belum memiliki kesadaran penuh, akan 

manfaat dan pentingnya kebiasaan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. 

Karena kebiasaan jujur bisa terwujud apabila ada niat dan komitmen yang kuat 

untuk senantiasa melakukannya dalam keseharian, dimanapun berada dan 

kapanpun waktunya untuk melakukan kejujuran itu.  

Selain analisis secara keseluruhan di atas, berikut ini akan disajikan 

analisis perindikator dari tiap pemahaman karakter dasar siswa.  
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4.1.1.1 Pemahaman Siswa Tentang Sikap Tidak Egois (Pre-test) 

Sikap egois adalah perilaku yang menunjukan seseorang hanya 

memikirkan kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, sikap tidak egois merupakan 

perilaku seseorang yang memiliki perilaku tidak mementingkan diri sendiri. Tidak 

menyakiti orang lain, tidak bertingkah merugikan orang lain, bersyukur terhadap 

semua hal yang dimiliki, dan mendorong orang lain untuk maju dan berkembang. 

Berikut ini akan disajikan analisis tiap indikator pada pemahaman tentang sikap 

tidak egois sebelum mengikuti layanan informasi. 

 

Diagram 4.3 

Grafik Analisis Pemahaman Karakter Dasar Siswa Kelas VIII G Tentang 

Sikap Tidak Egois Sebelum (Pre-test)Mengikuti Layanan Informasi di SMP 

Negeri 34 Semarang 

Berdasarkan diagram 4.3 di atas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan indikator 

pemahaman tentang sikap tidak egois pada 32 siswa kelas VIII G di SMP Negeri 

34 Semarang, berada pada kategori tinggi. Dengan presentase paling tinggi yaitu 
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indikator tidak mementingkan diri sendiri, dengan kategori tinggi.Sedangkan 

indikator yang paling rendah yaitu, tidak menyakiti orang lain dengan kategori 

sedang. Hal tersebut dapat terjadi karena terkadang siswa tidak menyadari bahwa 

sikap atau perkataannya kepada orang lain, membuat orang lain tidak berkenan 

atau merasa sakit hati. 

4.1.1.2 Pemahaman Siswa Tentang Sikap Jujur (Pre-test) 

Sikap jujur sangat penting artinya bagi kehidupan setiap manusia. Begitu 

pula bagi para siswa, sikap jujur harus dibiasakan semenjak dini. Mereka harus 

mengetahui indikator perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini akan 

disajikan analisis tiap indikator tentang pemahaman sikap jujur siswa sebelum 

mengikuti layanan informasi dengan media video pembelajaran. 

 

Diagram 4.4 

Grafik Analisis Pemahaman Siswa Kelas VIII G Tentang Sikap Jujur 

Sebelum (Pre-test)Mengikuti Layanan Informasi di SMP Negeri 34 Semarang 
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 Berdasarkan diagram 4.4 menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman 

tentang sikap jujur siswa kelas VIII G di SMP 34 Semarang berada pada kategori 

tinggi. Persentase tertinggi berada pada indikator, apa yang dilakukan berdasarkan 

kenyataan, dengan kategori tinggi. Sedangkan indikator yang paling rendah yaitu, 

berjiwa besar dan bijaksana dengan kategori sedang. Indikator yang paling rendah 

adalah berjiwa besar dan bijaksana karena siswa belum bisa membiasakan diri 

untuk berjiwa besar dan bersikap bijaksana. Hal tersebut disebabkan oleh 

membiasakan diri untuk berjiwa besar dan bersikap bijaksana tidaklah mudah. 

Dibutuhkan komitmen tinggi dan pembiasaan diri untuk senantiasa berlapang 

dada dalam menghadapi setiap persoalan dan menerima kekurangan dalam diri. 

4.1.1.3 Pemahaman Siswa Tentang Sikap Disiplin (Pre-test) 

Para siswa harus selalu diberi pengertian dan perilaku nyata untuk 

senantiasa berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Karena faktor kedisiplinan 

akan menentukan sukses atau tidak sukses seseorang dalam bekerja. Para siswa 

harus mengetahui hal-hal mendasar tentang perilaku disiplin beserta indikator-

indikator yang jelas dan mudah dipahami. Berikut ini akan disajikan analisis tiap 

indikator pada pemahaman tentang sikap disiplin siswa sebelum mengikuti 

layanan informasi dengan media video pembelajaran. 
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Diagram 4.5 

Grafik Analisis (Pre-test)Pemahaman Karakter Dasar Siswa Kelas VIII G 

Tentang Sikap Disiplin di SMP Negeri 34 Semarang 

Berdasarkan penyajian diagram 4.5 di atas dapat diketahui bahwa dari 

keseluruhan indikator pemahaman tentang sikap disiplin pada 32 siswa kelas VIII 

G di SMP Negeri 34 Semarang, berada pada kategori tinggi. Presentase indiaktor 

paling tinggi yaitu, memiliki sikap tanggung jawab, dengan kategori tinggi. 

Sedangkan indikator yang paling rendah yaitu, sikap disiplin sebagai landasan 

dalam berperilaku sehari-hari dengan kategori tinggi. 

 

4.1.2 Pemahaman Karakter Dasar pada Siswa Kelas VIII G di SMP Negeri 

34 Semarang Sesudah (Post-test) Mengikuti Layanan Informasi  

 

 Berdasarkan pada tujuan kedua yaitu untuk mengetahui tingkat 

pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII G SMP Negeri 34 Semarang sesudah 

diberikan layanan informasi dengan media video pembelajaran. Siswa diberikan 

treatment sebanyak 6 kali kemudian diberi post-test untuk mengetahui pengaruh 
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layanan informasi dengan media video pembelajaran terhadap tingkat pemahaman 

karakter dasar siswa. 

Dari jumlah 32 siswa yang dijadikan sampel pada penelitian ini, diperoleh 

hasil post-test layanan informasi dengan media video pembelajaran dari instrumen 

tes dapat dilihat dari tabel 4.7 berikut: 

 Tabel 4.2  

Perhitungan Hasil Tes Pemahaman Karakter Dasar Siswa Sesudah 

(Post-test)Pelaksanaan Layanan Informasi  

 

 Instrumen Tes  

R Skor % Kategori R Skor % Kategori 

R1 61 89,71 ST R17 55 80,88 T 

R2 63 92,65 ST R18 64 94,12 ST 

R3 64 94,12 ST R19 53 77,94 T 

R4 68 100 ST R20 64 94,12 ST 

R5 59 86,76 ST R21 62 91,18 ST 

R6 67 98,53 ST R22 60 88,23 ST 

R7 58 85,25 ST R23 59 86,76 ST 

R8 62 91,18 ST R24 66 97,06 ST 

R9 58 85,29 ST R25 66 97,06 ST 

R10 63 92,65 ST R26 62 91,18 ST 

R11 61 89,70 ST R27 54 79,41 T 

R12 63 92,65 ST R28 66 97,06 ST 

R13 65 95,59 ST R29 65 95,59 ST 

R14 63 92,65 ST R30 66 97,06 ST 

R15 61 89,70 ST R31 60 88,23 ST 

R16 64 94,12 ST R32 55 80,88 T 

 

Keterangan : (ST) : sangat tinggi dan (T) : tinggi 

Berikut distribusi frekuensi pemahaman karakter dasar siswa sesudah 

pemberian layanan informasi dengan media video pembelajaran disajikan dalam 

bentuk diagram. 
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Diagram 4.6 

Distribusi Frekuensi Pemahaman Karakter Dasar Siswa Sesudah 

(Post-test)Mengikuti Layananan Informasi 

Berdasarkan diagram 4.6 di atas dapat disimpulkan bahwa setelah 

diberikan layanan informasi dengan media video pembelajaran dari jumlah sampel 

32 siswa, didapatkan hasil dari post-tes bahwa tidak ada siswa yang memiliki 

pemahaman karakter dasar rendah dan sangat rendah. Hal itu ditunjukkan dari 

hasil post-tes ada peningkatan pemahaman siswa tentang karakter dasar yang 

meliputi tidak egois, jujur dan disiplin. Siswa yang memiliki pemahaman karakter 

dasar yang sangat tinggi berjumlah 28 siswa (87,5%) dan 4 siswa (12,5%) 

termasuk dalam kategori tinggi.  

Lebih lanjut akan dijelaskan mengenai gambaran tingkat pemahaman 

karakter dasar siswa sesudah mengikuti layanan informasi dengan media video 

pembelajaran berdasarkan sub-variabel dalam instrumen tes. 
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Diagram 4.7 

Analisis Masing-masing Subvariabel Pemahaman Karakter Dasar Siswa 

Sesudah (Post-test) Mengikuti Layanan Informasi 

Berdasarkan diagram 4.7 di atas dapat diketahui bahwa sub-variabel 

pemahaman karakter dasar yang terendah sesudah diberikan layanan informasi 

dengan media video pembelajaran adalah sub-variabel pemahaman jujur dengan 

kategori sangat tinggi. Kemudian sub-variabel yang tertinggi adalah pemahaman 

disiplin yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

Selain analisis secara keseluruhan di atas, berikut ini akan disajikan 

presentase untuk masing-masing sub-variabel yang terdiri dari beberapa indikator. 

Untuk mengetahui lebih rinci terkait presentase masing-masing indikator yang 

terdapat didalam tiga sub-variabel dari pemahaman karakter dasar. 

4.1.2.1 Pemahaman Siswa Tentang Sikap Tidak Egois (Post-test) 

Sikap tidak egois merupakan perilaku seseorang yang memiliki perilaku 

tidak mementingkan diri sendiri. Beberapa contoh sikap tidak egois seperti  tidak 

menyakiti orang lain, tidak bertingkah merugikan orang lain, bersyukur terhadap 
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semua hal yang dimiliki, dan mendorong orang lain untuk maju dan berkembang. 

Berikut ini akan disajikan analisis tiap indikator pada pemahaman tentang sikap 

tidak egois setelah mengikuti layanan informasi dengan media video 

pembelajaran. 

 

Diagram 4.8 

Grafik Analisis (Post-test)Pemahaman Karakter Dasar Siswa Kelas VIII G 

Tentang Sikap Tidak Egois di SMP Negeri 34 Semarang 

Berdasarkan diagram 4.8 di atas dapat diketahui bahwa dari keseluruhan 

indikator pemahaman tentang sikap tidak egois dari 32 siswa kelas VIII G di SMP 

Negeri 34 Semarang setelah mengikuti layanan informasi dengan media video 

pembelajaran, berada pada kategori sangat tinggi. Dengan persentase paling tinggi 

yaitu indikator senantiasa mendorong kemajuan pihak lain, yang termasuk dalam 

kategori sangat tinggi. Sedangkan indikator yang paling rendah yaitu tidak 

menyakiti pihak lain, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. 
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4.1.2.2 Pemahaman Siswa Tentang Sikap Jujur (Post-test) 

Perilaku hidup yang diwarnai kejujuran di segala hal, harus diajarkan dan 

dicontohkan kepada para siswa. Mereka harus mengetahui indikator-indikator 

perilaku jujur dalam kehidupan. Berikut ini akan disajikan analisis tiap indikator 

tentang pemahaman sikap jujur siswa setelah mengikuti layanan informasi dengan 

media video pembelajaran. 

 

 

Diagram 4.9 

Grafik Analisis (Post-test)Pemahaman Karakter Dasar Siswa Kelas VIII G 

Tentang Sikap Jujur di SMP Negeri 34 Semarang 

 

 Berdasarkan diagram 4.9 di atas menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman 

tentang sikap jujur siswa kelas VIII G di SMP 34 Semarang, berada pada kategori 

sangat tinggi. Persentase indikator tertinggi yaitu, apa yang dilakukan berdasarkan 

kenyataan, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan indikator yang 

paling rendah yaitu, dapat dipercaya dalam setiap perkataan dan tindakan, yang 

termasuk dalam kategori tinggi. 
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4.1.2.3 Pemahaman Siswa Tentang Sikap Disiplin (Post-test) 

Para siswa harus selalu diberi pengertian dan perilaku nyata untuk 

senantiasa berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Karena faktor kedisiplinan 

akan menentukan sukses atau tidak sukses seseorang dalam bekerja. Para siswa 

harus mengetahui hal-hal mendasar tentang perilaku disiplin beserta indikator-

indikator yang jelas dan mudah dipahami. Berikut ini akan disajikan analisis tiap 

indikator pada pemahaman tentang sikap disiplin siswa setelah mengikuti layanan 

informasi dengan media video pembelajaran. 

 

Diagram 4.10 

Grafik Analisis (Post-test)Pemahaman Karakter Dasar Siswa Kelas VIII G 

Tentang Sikap Disiplin di SMP Negeri 34 Semarang 

Berdasarkan diagram 4.10  di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan 

indikator pemahaman tentang sikap disiplin dari 32 siswa kelas VIII G di SMP 

Negeri 34 Semarang, setelah mengikuti layanan informasi dengan media video 

pembelajaran berada pada kategori sangat tinggi. Dengan persentase paling tinggi 
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yaitu indikator memiliki sikap tanggung jawab, dengan kategori sangat tinggi. 

Sedangkan indikator yang paling rendah yaitu, sikap disiplin sebagai landasan 

dalam berperilaku sehari-hari dengan kategori sangat tinggi. 

4.1.3 Perbedaan Pemahaman Karakter Dasar pada Siswa Kelas VIII G di 

SMP Negeri 34 Semarang Sebelum dan Setelah Diberikan Layanan  

Informasi dengan Media Video Pembelajaran 

Pemahaman karakter dasar dapat ditingkatkan melalui layanan informasi 

dengan media video pembelajaran. Di bawah ini akan dipaparkan perbedaan 

pemahaman karakter dasar berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase dan uji     

beda t-test, hasilnya menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ke kategori sangat 

tinggi. Hal ini berarti adanya perbedaan pemahaman karakter dasar siswa sebelum 

dan setelah mengikuti layanan informasi dengan media video pembelajaran. 

Perbedaan hasil antara pretest dan posttest dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 

Hasil Presentase Skor Sebelum(Pre-test) dan Sesudah(Post-test) 

Memperoleh Layanan Informasi pada Siswa Kelas VIII G di SMP Negeri  

34 Semarang 

Resp 
Pre-test Post-test 

Kenaikan 
Persentase Kategori Persentase Kategori 

R1 67,65% Tinggi 89,71% Sangat Tinggi 22.06% 

R2 70,59% Tinggi 92,65% Sangat Tinggi 22.06% 

R3 75% Tinggi 94,12% Sangat Tinggi 19.12% 

R4 76,47% Tinggi 100% Sangat Tinggi 23.53% 

R5 67,65% Tinggi 86,76% Sangat Tinggi 19.11% 

R6 73,53% Tinggi 98,53% Sangat Tinggi 25% 

R7 61,76% Tinggi 85,25% Sangat Tinggi 23.53% 

R8 67,65% Tinggi 91,18% Sangat Tinggi 23.53% 

R9 63,23% Tinggi 85,29% Sangat Tinggi 22.06% 

R10 69,12% Tinggi 92,65% Sangat Tinggi 23.53% 

R11 70,59% Tinggi 89,70% Sangat Tinggi 19.11% 

R12 72,06% Tinggi 92,65% Sangat Tinggi 20.63% 
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R13 70,59% Tinggi 95,59% Sangat Tinggi 25% 

R14 73,53% Tinggi 92,65% Sangat Tinggi 19.12% 

R15 72,06% Tinggi 89,70% Sangat Tinggi 17.65% 

R16 72,06% Tinggi 94,12% Sangat Tinggi 22.06% 

R17 57,35% Sedang 80,88% Sangat Tinggi 23.53% 

R18 73,53% Tinggi 94,12% Sangat Tinggi 20.59% 

R19 58,82% Sedang 77,94% Tinggi 19.12% 

R20 72,06% Tinggi 94,12% Sangat Tinggi 22.06% 

R21 69,18% Tinggi 91,18% Sangat Tinggi 22% 

R22 70,59% Tinggi 88,23% Sangat Tinggi 17.64% 

R23 67,65% Tinggi 86,76% Sangat Tinggi 19.11% 

R24 67,65% Tinggi 97,06% Sangat Tinggi 29.41% 

R25 72,06% Tinggi 97,06% Sangat Tinggi 25% 

R26 75% Tinggi 91,18% Sangat Tinggi 16.18% 

R27 66,18% Tinggi 79,41% Tinggi 13.23% 

R28 69,12% Tinggi 97,06% Sangat Tinggi 27.94% 

R29 70,59% Tinggi 95,59% Sangat Tinggi 25% 

R30 69,12% Tinggi 97,06% Sangat Tinggi 28% 

R31 73,53% Tinggi 88,23% Sangat Tinggi 14.70% 

R32 67,65% Tinggi 80,88% Sangat Tinggi 13.23% 

Rata2 69.48% Tinggi 90.85% Sangat Tinggi 21.37% 

Sumber: data yang diolah 

Keterangan: R1, dan seterusnya : kode responden berdasarkan nomor persensi 

siswa 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pemahaman 

karakter dasar siswa kelas VIII G mengalami peningkatan. Dari perhitungan 

presentase, rata-rata pemahaman karakter dasar sebelum mendapatkan perlakuan 

yaitu layanan informasi dengan media video pembelajaran adalah 69.48% dan 

masuk dalam kategori tinggi. Namun setelah mendapatkan perlakuan layanan 

informasi dengan media video pembelajaran, presentase rata-ratanya mengalami 

peningkatan sebesar 21.37% dan menjadi 90.85% yang termasuk dalam kategori 

sangat tinggi. 
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 Selain perbedaan tingkat pemahaman karakter dasar siswa yang menjadi 

subjek penelitian, disajikan pula hasil perbandingan antara evaluasi awal (pre-test) 

dan evaluasi akhir (post-test) pada tiap-tiap sub-variabel. Berikut adalah 

perbandingan hasil evaluasi awal (pre-test) dan evaluasi akhir (post-test) pada 

tiap-tiap sub-variabel. Disajikan dalam bentuk diagram hasil perbandingan antara 

evaluasi awal (pre-test) dan evaluasi akhir (post-test) tentang pemahaman karakter 

dasar siswa, berikut diagram yang dimaksud: 

 

Diagram 4.11 

Hasil Presentase Skor Pre-test dan Post-testSiswa Kelas VIII G Berdasarkan 

Sub-Variabel Pemahaman Karakter Dasar 

 

Berdasarkan penyajian data di atas, dapat dilihat bahwa untuk masing-

masing sub-variabel mengalami peningkatan. Masing-masing sub-variabel 

memiliki perbedaan antara satu sub-variabel yang satu dan lainnya. Dari data di 

atas dapat ditarik satu kesimpulan sementara, bahwa pemahaman karakter dasar 

siswa dapat ditingkatkan melalui layanan informasi dengan media 
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videopembelajaran. Namun jawaban sementara tersebut perlu dilakukan 

pembuktian untuk mengetahui perbedaan pemahaman karakter dasar siswa 

sebelum dan sesudah diberikan treatment, untuk itu perlu dilakukan uji statistik 

parametris yaitu uji t-test. 

4.1.3.2 Hasil Analisis Uji Beda (T-test) 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman karakter dasar siswa, peneliti 

menggunakan rumus uji beda (t-test). Uji t-test dipilih karena penelitian ini 

merupakan statistik parametris dengan jumlah sampel 32 siswa, diasumsikan akan 

membentuk kurve normal, sehingga uji beda dilakukan dengan t-test. Adapun 

langkah yang ditempuh sebelum melaksanakan analisis uji t-test adalah uji 

normalitas data sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi dengan media 

video pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah skor-skor 

terhadap sampel sebarannya normal/tidak. Pada taraf signifikansi 5% diperoleh 

hasil uji kolmograv smirnov Z. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data 

tentang pemahaman karakter dasar siswa berdistribusi normal. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pre-test Post-test 

                                                  N 32 32 

Normal Parameters(a,b) 
Mean 47.2500 61.7813 

Std. Deviation 3.00537 3.87493 

Most Extreme Differences Absolute .182 .123 

Positive .086 .085 

Negative -.182 -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.032 .698 

Asymp. Sig. (2-tailed) .237 .714 

a  Test distribution is Normal 
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Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji normalitas dengan bantuan komputer 

program SPSS, pemahaman karakter dasar siswa menunjukkan data distribusi 

normal karena data signifikansi lebih besar dari 0,05. Nilai data signifikansi untuk 

data pre-test sebesar 0,237 dan data post-test sebesar 0,714 yang melebihi 0.05 

maka data tentang pemahaman karakter dasar siswa tersebut berdistribusi normal 

sehingga dapat digunakan statistik parametrik yaitu uji t-test. 

 Dalam penelitian ini, hipotesis kerja (Ha) yang diajukan adalah ada 

peningkatan pemahaman karakter dasar pada siswa kelas VIII G di SMP Negeri 

34 Semarang melalui pemberian layanan informasi dengan media video 

pembelajaran. Guna mengetahui ada atau tidaknya peningkatan pemahaman 

karakter dasar siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan digunakan rumus uji 

beda atau t-test. Hasil analisis data uji beda (t-test) dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Analisis Uji Beda (T-test) 

Pemahaman Karakter Dasar Mean df thitung P 

Posttest-Pretest  14,53125 31 30,312 <.001 

 

Berdasarkan hasil uji perbedaan (t-test) tingkat pemahaman karakter dasar 

siswa menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang signifikan antara 

pemahaman karakter dasar siswa sebelum dan sesudah mendapatkan layanan 

informasi dengan media video pembelajaran. (t (31) = 30,312, p<.01). Dengan 

demikian, terbukti bahwa pemahaman karakter dasar siswa dapat ditingkatkan 

melalui layanan informasi dengan media video pembelajaran. 
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4.1.4 Deskripsi Perkembangan Pemahaman Karakter Dasar Siswa Selama  

Mengikuti Layanan Informasi  

Untuk hasil analisis dari pengamatan yang dilaksanakan selama penelitian, 

maka akan dijelaskan hasil pengamatan secara umum proses pemberian layanan 

informasi dengan media video pembelajaran dari pertemuan pertama sampai 

pertemuan keenam. Adapun penjelasan rinci mengenai deskripsi perkembangan 

siswa selama mengikuti layanan informasi adalah sebagai berikut. 

4.1.4.1 Pertemuan Pertama  

Pada pertemuan pertama materi layanan yang diberikan pada siswa yaitu 

tentang “Menjadi Pribadi yang Menyenangkan dan Tidak Selalu Mementingkan 

Diri Sendiri”. Sebelum peneliti memberikan layanan tentang materi tersebut, 

Siswa masih memiliki pemahaman bahwa mengutamakan kepentingan pribadi di 

atas kepentingan bersama itu sesuatu hal yang wajar dan dibenarkan dalam situasi 

apapun. Namun setelah peneliti memberikan layanan Siswa menjadi lebih 

memahami bahwa mengutamakan kepentingan pihak yang lebih butuh, lebih 

banyak, lebih bermanfaat itu menjadi kebiasaan yang harus diterapkan dalam diri 

pribadi masing-masing. 

4.1.4.2 Pertemuan Kedua 

Pada pertemuan kedua materi layanan yang diberikan pada siswa 

mengenai “Membiasakan Diri untuk Bersikap Sopan Santun agar Orang Lain 

Segan”. Sebelum peneliti memberikan layanan tentang materi tersebut, Siswa 

masih memiliki pemahaman bahwa sikap sopan santun hanya perlu dilakukan 

kepada orang tua saja. Namun setelah diberikan layanan ada peningkatan 
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pemahaman yaitu Siswa menjadi lebih memahami bahwa sikap sopan santun itu 

perlu diterapkan dalam situasi apapun dan kepada siapa saja, tidak hanya kepada 

orang tua saja. Namun kepada yang lebih tua, kepada teman dan yang lebih muda 

perlu dilakukan juga. 

4.1.4.3 Pertemuan Ketiga  

Pada pertemuan ketiga materi layanan yang diberikan pada siswa 

mengenai “Kejujuran sebagai Kunci Sukses Hadapi Dunia”. Sebelum peneliti 

memberikan layanan tentang materi tersebut, Siswa masih memiliki pemahaman 

bahwa mencontek saat ulangan bukan merupakan kebiasaan yang salah dan wajar 

saja. Hal itu bukan termasuk dalam kebiasaan tidak jujur yang perlu dihilangkan 

dan tidak akan merugikan diri sendiri. Sedangkan setelah diberikan layanan 

dengan materi tentang Kejujuran sebagai Kunci Sukses Hadapi Dunia”, Siswa 

menjadi paham dan menyadari bahwa kebiasaan mencontek saat ulangan, 

merupakan tindakan yang salah dan dapat merugikan diri sendiri. Selain itu siswa 

menjadi lebih paham bahwa jujur adalah hal yang perlu ada dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari. 

4.1.4.4 Pertemuan Keempat 

Pada pertemuan keempat materi layanan yang diberikan peneliti pada 

siswa mengenai “Melatih Hati Menjadi Pribadi yang Berjiwa Besar”. Sebelum 

peneliti memberikan layanan informasi dengan media video pembelajaran dengan 

materi “Melatih Hati Menjadi Pribadi yang Berjiwa Besar”, Siswa belum 

memahami apa yang diamksud dengan menjadi pribadi yang berjiwa besar, apa 

manfaat dari menjadi pribadi yang berjiwa besar, dan hal apa saja yang perlu ada 
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untuk dapat menjadi pribadi yang berjiwa besar. Sedangkan setelah diberikan 

layanan Siswa menjadi paham bahwa memiliki kebiasaan untuk selalu berpikir 

positif, memiliki sikap pemaaf, toleransi antar sesama dan berusaha memberikan 

manfaat untuk orang lain merupakan cerminana dari pribadi yang berjiwa besar. 

Selain itu siswa juga menjadi lebih paham bahwa Orang-orang yang berjiwa besar 

akan dengan lapang dada menerima masalah yang di datangkan Tuhan. 

4.1.4.5 Pertemuan Kelima 

Pada pertemuan kelima materi layanan yang diberikan peneliti pada siswa 

mengenai “Membiasakan Diri untuk Tepat Waktu itu Mudah”. Sebelum peneliti 

memberikan layanan informasi dengan media vido pembelajaran tentang 

“Membiasakan Diri untuk Tepat Waktu itu Mudah”, Siswa masih memiliki 

pemahaman bahwa menjadi pribadi yang selalu melakukan kegiatan sesuai jadwal 

dan waktu yang ditentukan itu hal yang sulit dan tidak begitu memberikan 

dampak positif yang berarti dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan setelah 

diberikan layanan Siswa menjadi paham bahwa membiasakan diri untuk tepat 

waktu butuh proses dan tekad yang kuat untuk dapat mewaujudkan memiliki 

kebiasaan tepat waktu. Karena mereka memahami bahwa sesuatu yang besar 

berawal dari kebiasaan yang kecil dan sederhana, seperti memiliki kebiasaan tepat 

waktu sejak dini akan memberikan dampak yang positif dan bermanfaat untuk 

kehidupan ke depan nantinya. 

4.1.4.6 Pertemuan Keenam  

Pada pertemuaan keenaam materi layanan yang diberikan peneliti pada 

siswa mengenai “Memiliki Sikap Tanggung Jawab itu Cerminan Pribadi yang 
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Mantap”. Sebelum peneliti memberikan layanan informasi dengan media vido 

pembelajaran tentang“Memiliki Sikap Tanggung Jawab itu Cerminan Pribadi 

yang Mantap”, siswa masih memiliki anggapan bahwa menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab berarti harus mampu menanggung beban berat dan kewajiban 

besar. Selain itu mereka juga kurang memahami makna sebenarnya dari pribadi 

yang bertanggung jawab seperti apa. Sedangkan setelah diberikan layanan siswa 

menjadi paham bahwa kesadaran akan memenuhi kewajiban yang dimiliki dan 

melaksanakam tugas dengan baik merupakan waujud dari sikap tanggung jawab. 

Selain itu mereka juga menyadari bahwa tanggung jawab bersifat kodrati, yag 

artinya tanggung jawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.  

4.2 Pembahasan  

 Setelah memperoleh hasil penelitian, maka langkah selanjutnya peneliti 

akan membahas lebih mendalam mengenai gambaran pemahaman karakter dasar 

siswa sebelum dan sesudah mendapatkan layanan informasi dengan media video 

pembelajaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII G di SMP 

Negeri 34 Semarang setelah mengikuti layanan informasi dengan media video 

pembelajaran. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman karakter 

dasar siswa sebelum dan sesudah diberikan layanan informasi dengan media video 

pembelajaran. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui apakah pemahaman 

karakter dasar siswa dapat ditingkatkan melalui pemberian layanan informasi 

dengan media video pembelajaran.  
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Karakter dapat didefinisikan sebagai kumpulan sifat baik yang menjadi 

perilaku sehari-hari, sebagai perwujudan kesadaran menjalankan peran, fungsi, 

dan tugasnya dalam mengemban amanah dan tanggung jawab. Sedangkan yang 

dimaksud dengan memiliki karakter dasar adalah seseorang individu yang 

memiliki nilai-nilai fondasi yang diaplikasikan dalam sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Seseorang yang 

memiliki karakter dasar mengetahui bagaimana cara mengaplikasikan nilai 

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku agar sesuai dengan kaidah 

moral yang ada dalam kehidupan ini. Karakter dasar memiliki tiga aspek 

didalamnya yaitu tidak egois, jujur dan disiplin. Dengan adanya pemahaman 

tentang pentingnya karakter dasar untuk senantiasa diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari, diharapkan siswa terbentuk menjadi pribadi yang memiliki 

budi pekerti yang baik serta dapat mengendalikan diri didalam bergaul dengan 

teman-teman di sekolah dan masyarakat luas. 

Dari hasil pre-test tersebut, diperoleh hasil bahwa rata-rata pemahaman 

karakter dasar siswa sebelum diberi layanan informasi dengan media video 

pembelajaran memperoleh persentase sebesar 69.48% dan termasuk dalam 

kategori tinggi. Hal ini disebabkan karena siswa belum memiliki pemahaman 

karakter dasar yang baik. Siswa belum memiliki pemahaman tentang pentingnya 

karakter dasar untuk senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

hal ini praktikan memberikan siswa layanan informasi dengan media video 

pembelajaran, untuk mengetahui apakah layanan informasi dengan media 
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videopembelajaran ini dapat berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman 

karakter dasar siswa. 

Layanan informasi menurut Supriyo, (2010: 19) adalah sebagai salah satu 

komponen dalam program bimbingan dan konseling yang membekali peserta 

didik dengan pengetahuan tentang data dan fakta di bidang pendidikan di sekolah, 

bidang pekerjaan, bidang perkembangan social dan pribadi, agar peserta didik 

dengan belajar lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan merencanakan 

kehidupan sendiri. Selain itu menurut Supriyo, (2010: 19) bahwa layanan 

informasi adalah untuk peserta didik lebih mengenal diri dan lingkungan terutama 

kesempatan-kesempatan yang ada didalam lingkungannya yang dapat 

dimanfaatkan, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Praktikan 

menggunakan media video pembelajaran sebagai upaya efektif dalam pemberian 

perlakuan. 

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami revolusi yang sangat 

cepat, hal ini berdampak signifikan terhadap kemajuan pola pikir masyarakat 

secara makro. Dalam bidang pendidikan, perubahan-perubahan ini telah 

memberikan pengalaman baru sekaligus merupakan tantangan bagi para praktisi 

untuk memanfaatkan perubahan tersebut menjadi salah satu modal penting 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang lebih efisien dan efektif. Dalam hal 

ini, peneliti menggunakan pendekatan teknologis menjadi bagian yang penting 

dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pemberian layanan. 

Pendekatan teknologis diperlukan dalam rangka membantu proses pemberian 

layanan terhadap siswa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu siswa 
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mampu menjadi manusia yang berpengetahuan dan berbudi luhur. Sehingga siswa 

memiliki kehidupan yang normal, adanya keseimbangan antara kecerdasan dalam 

hal akademik, sosial dan emosional. 

Seorang guru BK, didalam melaksanakan kompetensi pedagogik dituntut 

untuk memiliki kemampuan secara metodologis dalam hal perancangan dan 

pelaksanaan pembelajaran. Termasuk didalamnya penguasaan, pemanfaatan dan 

penciptaan media pembelajaran yang sesuai. Penggunaan media pembelajaran 

disadari akan sangat membantu aktivitas pemberian layanan, baik didalam 

maupun di luar kelas. Oleh sebab itu, peneliti memberikan layanan informasi 

kepada siswa yang dilengkapi dengan penggunaan media video pembelajaran. 

Diharapkan dari penggunaan media didalam memberikan layanan, guru BK lebih 

mudah dalam menyampaikan maksud dari tujuan pemberian layanan. Siswa juga 

menjadi lebih mudah dalam menangkap maksud dari layanan yang sudah 

diberikan oleh guru BK, sehingga dalam pengaplikasian dikehidupan sehari-hari 

lebih mudah dilakukan.  

Alasan peneliti menggunakan media dalam bentuk video pembelajaran 

karena ada banyak kelebihan video ketika digunakan sebagai media pembelajaran, 

diantaranya menurut Nugent (2005) dalam Smaldino dkk. (2008: 310), video 

merupakan media yang cocok untuk berbagai bentuk pembelajaran, seperti kelas, 

kelompok kecil, bahkan satu siswa sekalipun. Hal itu, tidak dapat dilepaskan dari 

kondisi para siswa saat ini yang tumbuh berkembang dalam dekapan budaya 

televisi dan jangkauan internet yang mudah diakses oleh siswa diera modern 

seperti saat ini.Hal tersebut dapat dibuktikan dari kebiasaan siswa menonton 
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televisi paling tidak setiap 30 menit menyaksikan program televisi dalam 

seharinya. Dari itu, video dengan durasi yang hanya beberapa menit mampu 

memberikan keluwesan lebih bagi guru dan dapat mengarahkan pembelajaran 

secara langsung pada kebutuhan siswa. 

Video juga bisa dimanfaatkan untuk hampir semua topik, tipe siswa yang 

berbeda-beda, dan setiap ranah: kognitif, afektif, psikomotorik, dan interpersonal. 

Pada ranah kognitif, siswa bisa mengobservasi rekreasi dramatis dari kejadian 

sejarah masa lalu dan rekaman aktual dari peristiwa terkini, karena unsur warna, 

suara dan gerak di sini mampu membuat karakter berasa lebih hidup. Selain itu 

menonton video, setelah atau sebelum membaca, dapat memperkuat pemahaman 

siswa terhadap materi layanan. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian media video 

pembelajaran berdampak terhadap peningkatan pemahaman karakter dasar siswa, 

hal tersebut disebabkan karena siswa menjadi lebih mudah mendapatkan 

pemahamn dari media audio visual. Siswa belajar dari apa yang didengar, dilihat 

dan nantinya akan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang penting siswa 

menjadi mudah memahami secara keseluruhan materi pokok dan penjabaran dari 

apa yang disampaikan praktikan dalam layanan informasi. Media video 

pembelajaran membantu mendorong siswa mendapatkan pemahaman lebih 

mendalam dari contoh aplikasi karakter dasar dalam kehidupan saat berada di 

sekolah dan lingkungan masyarakat. 

 Layanan informasi yang dipadukan dengan media video pembelajaran 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan pemahaman karakter dasar siswa. 
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Adanya pengaruh tersebut didasarkan atas hasil sebelum diberikan layanan 

informasi dengan media video pembelajaran dengan sesudah diberikan layanan 

informasi dengan media video pembelajaran. Pemberian layanan informasi 

dengan media video pembelajaran dilakukan sebanyak 6 kali pertemuan. 

 Data yang diperoleh yaitu rata-rata tingkat pemahaman karakter dasar 

siswa kelas VIII G di SMP Negeri 34 Semarang setelah diberikan layanan 

informasi dengan media video pembelajaran (post-test) adalah 90,85% yang 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil analisis data pre-test dan 

post-test maka dapat diketahui adanya pengaruh layanan informasi dengan media 

video pembelajaran terhadap peningkatan pemahaman karakter dasar siswa, 

karena sebelum diberikan layanan informasi dengan media video pembelajaran 

(pre-test) persentase rata-rata pemahaman karakter dasar siswa adalah 69.48% dan 

termasuk dalam kategori tinggi. 

 Dari hasil pre-test pemahaman karakter dasar berada pada kategori tinggi. 

Hal ini ditunjukkan dengan masih sering dijumpai siswa yang datang terlambat 

untuk masuk sekolah, masih sering dijumpai pelanggaran tata tertib sekolah, 

selain itu siswa tidak menerapkan secara sungguh-sungguh kebiasaan jujur saat 

menghadapi ulangan atau mendapat tugas dari guru. Setelah diberikan layanan 

informasi dengan media video pembelajaran (post-test) terjadi perubahan pada 

tingkat pemahaman karakter dasar siswa seperti yang diharapkan. Adapun siswa 

yang termasuk dalam kategori sangat tinggi ada 28 siswa dan 4 siswa termasuk 

dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa setelah diberikan layanan 
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informasi dengan media video pembelajaran selama 6 kali pertemuan terjadi 

peningkatan. 

 Adanya peningkatan pemahaman karakter dasar siswa tidak hanya dilihat 

dari adanya peningkatan skor hasil pre-test saja, akan tetapi juga tampak dari 

adanya peningkatan pada tiap sub-variabel pemahaman karakter dasar. Pada sub-

variabel pertama yaitu pemahaman tidak egois hasil pre-test menunjukkan 

presentase sebesar 68,30% dan hasil post-tes presentase meningkat menjadi 

91,22%. Subvariabel kedua, yaitu pemahaman jujur dengan persentase hasil pre-

test sebesar 56,63% dan hasil post-test  meningkat menjadi 88,12%. Sedangkan 

subvariabel ketiga yaitu pemahaman disiplin menunjukkan persentase pre-test 

sebesar 73,72%  setelah diberikan layanan informasi dengan media video 

pembelajaran hasil post-test persentasenya mengalami peningkatan menjadi 

93,61%. 

 Peningkatan pemahaman karakter dasar siswa yang lebih spesifik 

ditunjukkan dari hasil perhitungan dengan menunjukkan uji beda T-test yang 

menunjukkan thitung= 30,312 dan > ttabel = 2,042 jadi nilai thitung>ttabel. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh didalam pemberian layanan informasi terhadap 

peningkatan pemahaman karakter dasar siswa sebelum dan sesudah mendapatkan 

layanan informasi dengan media video pembelajaran. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII G di 

SMP Negeri 34 Semarang setelah diberikan layanan informasi dengan media 

video pembelajaran mengalami peningkatan dari pada sebelumnya.  
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4.3  Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan semaksimal mungkin, akan 

tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Pada pertemuan pertama terdapat kendala dalam ketersediaan alat bantu 

berupa LCD, sehingga peneliti mengalami kendala dalam pemberian 

layanan pada pertemuan pertama. Hal itu berdampak terhadap kurang 

fokusnya siswa siswi dalam menerima layanan yang saya berikan pada 

hari itu. Namun pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam berjalan 

dengan baik karena kendala dalam penggunaan LCD dapat diantisipasi. 

2) Pada pertemuan kelima jadwal penelitian bersamaan dengan sehari setelah 

siswa pulang dari mengikuti kegiatan study tour Jakarta Bandung, 

menyebabkan siswa nampak kelelahan. Kondisi ini menjadikan peneliti 

didalam memberikan layanan kurang maksimal, dikarenakan hanya 

beberapa siswa yang nampak aktif dan fokus memperhatikan saat 

pemberian layanan. 

3) Penggunaan instrumen test tanpa adanya instrumen pendukung lain seperti 

lembar observasi, sehingga kurang mengungkap lebih dalam lagi. 

4) Poin pemaparan dalam pemberian layanan informasi yang mungkin 

kurang mendalam karena keterbatasan wawasan peneliti. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

secara umum bahwa pemahaman karakter dasar pada siswa kelas VIII G di SMP 

Negeri 34 Semarang tahun ajaran 2015/2016 dapat ditingkatkan melalui 

pemberian layanan informasi dengan media video pembelajaran. Berdasarkan 

simpulan umum di atas dapat dijabarkan menjadi tiga simpulan khusus sebagai 

berikut: 

1) Pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII G di SMP Negeri 34 

Semarang sebelum diberikan layanan informasi dengan media video 

pembelajaran berada pada kategori tinggi. 

2) Pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII G SMP Negeri 34 Semarang 

sesudah diberikan layanan informasi dengan media video pembelajaran 

berada pada kategori sangat tinggi. 

3) Pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII G SMP Negeri 34 Semarang 

setelah mendapatkan layanan informasi dengan media video pembelajaran 

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 21.37%. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mengikuti 

layanan informasi dengan media video pembelajaran berpengaruh terhadap 

peningkatan pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII G SMP Negeri 34 

Semarang. 

 



142 
 

 
 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan 

beberapa saran untuk guru BK di SMP Negeri 34 Semarang dan beberapa pihak 

sebagai berikut : 

1) Berdasarkan hasil penelitian ini, dinyatakan bahwa pemahaman karakter 

dasar siswa dapat ditingkatkan melalui layanan informasi dan penggunaan 

media video pembelajaran yang dianggap lebih efektif. Hasil penelitian ini 

dapat menjadi masukan bagi guru BK di sekolah sebagai upaya untuk 

meningkatkan pemahaman karakter dasar siswa dalam pengaplikasian 

dikehidupan sehari-hari. Guru BK dapat menggunakan media video 

pembelajaran ketika memberikan layanan informasi untuk memudahkan 

siswamenerima maksud dari pemberian layanan. Hal tersebut membuat siswa 

merasa lebih senang dalam mengikuti layanan dan tidak merasacepat bosan 

ketika mengikuti layanan informasi. Dengan disampaikan materi 

menggunakan media power point dan didukung dengan penayangan video 

pembelajaran (audio visual), diharapkan siswa akan belajar dari apa yang 

telah didengar, dilihat dan kemudian dilakukan dalam kehidupannya. 

Selain itu diharapkan guru BK lebih mengembangkan kemampuannya 

dalam bidang informasi teknologi (IT). Upaya tersebut akan lebih 

memudahkan guru BK dalam pengaplikasian penggunaan media video 

pembelajaran disetiap layanan yang diberikan ke siswa. Alasan lain adalah 

karena ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami revolusi yang sangat 

cepat, hal ini berdampak signifikan terhadap kemajuan pola pikir masyarakat 
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secara makro. Dalam bidang pendidikan, perubahan-perubahan ini telah 

memberikan pengalaman baru sekaligus merupakan tantangan bagi para 

praktisi untuk memanfaatkan perubahan tersebut menjadi salah satu modal 

penting penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang lebih efisien dan efektif. 

2) Saran untuk siswa agar memulai membiasakan diri untuk menerapkan nilai-

nilai karakter dasar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembiasaan 

perilaku sehari-hari di sekolah dari hal yang sederhana. Seperti membiasakan 

diri untuk memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya, tidak 

mengandalkan teman saat mendapat tugas dari guru dan saat ulangan, saat 

membeli makanan dan minimuan di kantin atau koperasi sekolah membayar 

sesuai dengan habisnya. 

3) Saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

kajian awal untuk meneliti tentangkarakter dasar pada nilai karakter jujur dan 

nilai karakter displin secara lebih mendalam dan pada kasus yang lain. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII G 
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26. 6062 R-26 P Tarisa Desy Fitriani 
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Laki-laki 16 

Perempuan 16 



148 
 

 
 

Lampiran 2 

 

 

NO. TOPIK 

KELAS : VIII A KELAS : VIII B KELAS : VIII C KELAS : VIII D 

JUMLAH SISWA : 32 JUMLAH SISWA : 32 JUMLAH SISWA : 30 JUMLAH SISWA : 32 

NM 

(Nm : 

N) x 

100% 

Derajat  

Masalah 
NM 

(Nm : 

N) x 

100% 

Derajat 

Masalah 
NM 

(Nm : 

N) x 

100% 

Derajat 

Masalah 
NM 

(Nm : 

N) x 

100% 

Derajat 

Masalah 

85 
Sering berdusta/tidak 

jujur 
5 15.6% C 5 15.6% C 2 6.7% B 1 3.1% B 

86 

Ucapan dan perbuatan 

saya sering tidak sesuai 

dengan norma agama 

5 15.6% C 10 31.3% D 6 20.0% C 3 9.4% B 

87 

Sering terdorong untuk 

mengambil barang 

orang lain 

0 0.0% A 0 0.0% A 1 3.3% B 0 0.0% A 

88 

Saya sering tidak 

mengembalikan barang 

pinjaman 

0 0.0% A 1 3.1% B 0 0.0% A 0 0.0% A 

89 

Saya sering 

mempermainkan orang 

lain 

2 6.3% B 0 0.0% A 3 10.0% B 0 0.0% A 

HASIL ANALISIS PER BUTIR SOAL DCM SISWA KELAS VIII TAHUN AJARAN 2015/2106 
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91 

Saya merasa tidak 

berkewajiban untuk 

menghormati tiap-tiap 

agama 

0 0.0% A 0 0.0% A 1 3.3% B 0 0.0% A 

101 
Tidak senang bermain 

dalam kelompok 
0 0.0% A 1 3.1% B 0 0.0% A 0 0.0% A 

102 

Sering gagal dalam 

usaha mencari kawan 

dekat 

1 3.1% B 3 9.4% B 1 3.3% B 2 6.3% B 

103 Saya sukar bergaul 3 9.4% B 5 15.6% C 0 0.0% A 3 9.4% B 

107 
Saya sukar 

menyesuaikan diri 
0 0.0% A 3 9.4% B 4 13.3% C 2 6.3% B 

108 
Saya mudah 

tersinggung 
7 21.9% C 5 15.6% C 7 23.3% C 9 28.1% D 

113 
Sukar menerima 

kekalahan 
3 9.4% B 1 3.1% B 1 3.3% B 3 9.4% B 

114 
Selalu ingin berkuasa 

dalam pergaulan 
0 0.0% A 0 0.0% A 1 3.3% B 0 0.0% A 

125 
Sukar untuk 

mendapatkan kawan 
1 3.1% B 1 3.1% B 0 0.0% A 1 3.1% B 
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130 
Bersikap kaku dan 

tidak toleransi 
0 0.0% A 0 0.0% A 0 0.0% A 0 0.0% A 

131 
Bersifat dingin dalam 

pergaulan 
0 0.0% A 0 0.0% A 2 6.7% B 1 3.1% B 

171 
Saya sering datang 

terlambat 
0 0.0% A 0 0.0% A 2 6.7% B 0 0.0% A 

172 
Saya sering absen 

(tidak masuk sekolah) 
0 0.0% A 0 0.0% A 0 0.0% A 0 0.0% A 

JUMLAH 27  3 35 
 

4 31 
 

3 25 
 

1 
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NO. TOPIK 

KELAS : VIII E KELAS : VIII F KELAS : VIII G KELAS : VIII H 

JUMLAH SISWA : 31 JUMLAH SISWA : 32 JUMLAH SISWA : 32 JUMLAH SISWA : 32 

NM 

(Nm : 

N) x 

100% 

Derajat 

Masalah 
NM 

(Nm : 

N) x 

100% 

Derajat 

Masalah 
NM 

(Nm : 

N) x 

100% 

Derajat 

Masalah 
NM 

(Nm : 

N) x 

100% 

Derajat 

Masalah 

85 Sering berdusta/tidak jujur 2 6.5% B 7 21.9% C 12 37.5% D 7 21.9% C 

86 

Ucapan dan perbuatan saya 

sering tidak sesuai dengan 

norma agama 

3 9.7% B 4 12.5% C 6 18.8% C 7 21.9% C 

87 
Sering terdorong untuk 

mengambil barang orang lain 
0 0.0% A 0 0.0% A 1 3.1% B 0 0.0% A 

88 

Saya sering tidak 

mengembalikan barang 

pinjaman 

0 0.0% A 0 0.0% A 1 3.1% B 0 0.0% A 

89 
Saya sering mempermainkan 

orang lain 
0 0.0% A 0 0.0% A 1 3.1% B 0 0.0% A 

91 

Saya merasa tidak 

berkewajiban untuk 

menghormati tiap-tiap agama 

0 0.0% A 0 0.0% A 0 0.0% A 1 3.1% B 

101 
Tidak senang bermain dalam 

kelompok 
0 0.0% A 0 0.0% A 1 3.1% B 1 3.1% B 

HASIL ANALISIS PER BUTIR SOAL DCM SISWA KELAS VIII TAHUN AJARAN 2015/2106 
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102 

Sering gagal dalam usaha 

mencari kawan dekat 1 3.2% B 4 12.5% C 2 6.3% B 3 9.4% B 

103  Saya sukar bergaul  4 12.9% C 1 3.1% B 6 18.8% C 6 18.8% C 

107 Saya sukar menyesuaikan diri 3 9.7% B 3 9.4% B 5 15.6% C 5 15.6% C 

108 Saya mudah tersinggung  8 25.8% D 7 21.9% C 14 43.8% D 11 34.4% D 

113 Sukar menerima kekalahan 1 3.2% B 4 12.5% C 2 6.3% B 5 15.6% C 

114 
Selalu ingin berkuasa dalam 

pergaulan 
0 0.0% A 0 0.0% A 0 0.0% A 1 3.1% B 

125 

Sukar untuk mendapatkan 

kawan 1 3.2% B 1 3.1% B 1 3.1% B 1 3.1% B 

130 

 Bersikap kaku dan tidak 

toleransi 1 3.2% B 0 0.0% A 1 3.1% B 0 0.0% A 

131 

Bersifat dingin dalam 

pergaulan     2 6.5% B 0 0.0% A 4 12.5% C 3 9.4% B 

171 Saya sering datang terlambat 0 0.0% A 0 0.0% A 3 9.4% B 0 0.0% A 

172 
Saya sering absen (tidak 

masuk sekolah) 
0 0.0% A 0 0.0% A 2 6.3% B 0 0.0% A 

 
JUMLAH 26 

 
2 31 

 
5 62 

 
6 51 

 
6 
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Lampiran 3 

 

KISI-KISI TRY OUTINSTRUMEN PENELITIAN PEMAHAMAN KARAKTER 

DASAR 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

(B)  (S) 

Pemahaman 

Karakter 

Dasar 

 

1. Memahami  

    Tidak  

    Egois 

1. Tidak  

     mementing- 

     kan diri  

     sendiri 

1. Mementingkan pihak 

yang lebih banyak 

2. Memahami pentingnya 

menjadi seseorang yang 

bermanfaat untuk orang 

lain 

3. Mementingkan pihak 

yang lebih 

membutuhkan 

1 

 

4 

 

 

 

6 

2 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 2. Tidak suka 

menyakiti 

orang lain 

 

 

4. Memahami pentingnya 

menjaga perasaan orang  

5. Memahami pentingnya 

dalam berucap tidak 

menyakiti hati orang 

lain 

6. Membuat orang lain 

nyaman 

7 

 

9 

 

 

 

12 

 

8 

 

10 

 

 

 

11 

 

 3. Tidak 

bertingkah 

yang 

mengundang 

perkara 

7. Memahami pentingnya 

menjaga sikap agar 

tidak merugikan orang 

lain 

8. Memahami pentingnya 

dalam bersikap tidak 

semaunya sendiri 

9. Memiliki lebih banyak 

teman dibanding lawan 

14 

 

 

 

15 

 

 

17 

13 

 

 

 

16 

 

 

18 

 

 4. Mensyukuri 

hidup dan 

mensyukuri 

apa yang 

dimiliki 

10. Memahami pentingnya 

merasa cukup dengan 

apa yang dimiliki 

11. Memahami pentingnya 

memandang kehidupan 

dari hal positif 

20 

 

 

21 

 

 

19 

 

 

22 
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12. Mensyukuri 

keberhasilan yang 

sudah diraih 

24 

 

23 

 

 5. Senantiasa    

      mendorong   

      kemajuan  

     pihak lain 

13. Memahami pentingnya 

memotivasi pihak lain 

untuk bisa berkembang 

14. Memahami pentingnya 

berbagi ilmu dan 

pengalaman untuk 

kemajuan pihak lain 

15. Memahami pentingnya 

menerima kritikan atau 

masukan dari orang lain 

sebagai perbaikan diri 

25 

 

 

28 

 

 

 

29 

26 

 

 

27 

 

 

 

30 

2. Memahami  

    Jujur 

6. Dapat 

dipercaya 

dalam 

perkataan 

dan tindakan 

16. Memahami pentingnya 

berkata sesuai 

kebenaran dan 

kenyataan 

17. Kejujujuran dapat 

menumbuhkan sikap 

percaya 

18. Memahami keselarasan 

antara perkataan dan 

tindakan 

31 

 

 

 

33 

 

 

36 

 

32 

 

 

 

34 

 

 

35 

 7. Apa yang  

       dilakukan  

      berdasarkan   

      kenyataan 

 

 

19. Memahami pentingnya 

bersikap apa adanya 

tanpa ada yang ditutup-

tutupi 

20. Memahami pentingnya 

melakukan segala 

sesuatu sesuai dengan 

kemampuan 

21. Kejujuran memiliki 

kaitan erat dengan 

kebenaran dan moralitas 

37 

 

 

 

40 

 

 

 

41 

 

 

38 

 

 

 

39 

 

 

 

42 

 

  8. Hati dan  

      ucapannya  

      sama 

 

22. Ketika berbicara sikap 

dan bahasa tubuh 

terlihat sama serta alami 

23. Ucapam selaras dengan 

kenyataan 

43 

 

 

46 

 

44 

 

 

45 
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24. Berbuat jujur 

merupakan tindakan 

untuk menghindarkan 

dirinya dari perasaan 

bersalah 

48 

 

 

47 

 

  9. Berjiwa 

besar  

     dan  

      bijaksana 

 

25. Setiap keputusan dan  

pilihan yang diambil 

mencerminkan keadilan 

dan kebenaran 

26. Mengedepankan 

kepentingkan orang 

banyak 

27. Siap menerima 

konsekuensi dari setiap 

keputusan yang diambil 

50 

 

 

 

51 

 

 

54 

 

49 

 

 

 

52 

 

 

53 

  10. Tutur 

katanya 

sopan tidak 

memaksa 

 

 

 

28. Memahami pentingnya 

berkomunikasi dan 

berinteraksi secara jujur 

29. Memahami pentingnya 

berbicara menggunakan 

bahasa yang sopan dan 

bersikap santun dengan 

orang lain 

30. Menghargai orang lain 

55 

 

 

58 

 

 

 

 

60 

56 

 

 

57 

 

 

 

 

59 

  11. Pembawaan- 

      nya tenang 

 

 

31. Memahami pentingnya 

melakukan interaksi 

dengan orang lain 

penuh percaya diri dan 

apa adanya 

32. Upaya yang dilakukan 

untuk menjadi pribadi 

yang memiliki 

pembawaan tenang 

33. Membiasakan diri 

bersikap jujur 

61 

 

 

 

 

63 

 

 

 

66 

62 

 

 

 

 

64 

 

 

 

65 

 

 3. Memahami   

    Disiplin 

12. Tepat waktu 

 

 

34. Memahami pentingnya 

membiasakan diri untuk 

datang tidak terlambat 

35. Memahami manfaat 

dari tidak menunda-

68 

 

 

69 

 

67 

 

 

70 
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nunda pekerjaan 

36. Memahami pentingnya 

menghargai waktu 
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  13. Taat pada  

       norma atau   

aturan 

       yang   

       berlaku 

37. Memahami aturan-

aturan sosial yang 

berlaku dalam sekolah 

dan lingkungan yang 

lebih luas 

38. Memahami norma yang 

berlaku di masyarakat 

39. Memahami konsekuensi 

yang didapat jika 

melanggar peraturan 

74 

 

 

 

 

75 

 

78 

73 

 

 

 

 

76 

 

77 

 

  14. Mampu  

      mengontrol  

      emosi dan  

      kata-kata 

 

40. Memahami makna dari 

berbicara yang baik dan 

bermanfaat 

41. Memahami     

pentingnya menjadi 

pribadi yang tidak 

mudah marah atau 

terpancing emosinya 

42. Menjadi pribadi yang 

mampu membawa diri 

dengan baik 
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  15. Mampu  

      Mengontrol   

      keinginan  

     dan  

     tindakan 

 

 

43. Memahami pentingnya 

bersikap sesuai dengan 

norma yang berlaku 

44. Memahami pentingnya 

bersikap sewajarnya 

dan mampu 

mengendalikan perilaku 

45. Memahami pentingnya 

memiliki sikap tegas 

terhadap diri sendiri 
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  16. Memiliki  
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      tanggung 

      jawab 
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menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab 
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dikerjakan dengan 

sebaik mungkin 

48. Memahami pentingnya 

menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab 
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     disiplin  
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Lampiran 4 

 

INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR SISWA  

A. PENGANTAR 

Dalam rangka membuat tugas akhir (skripsi) sebagai persyaratan untuk kelulusan S1 

Bimbingan dan Konseling diadakan penelitian ini.Penelitian ini menggunakan instrumen 

yang berisi tentang teori karakter dasar.Maksud dan tujuan disusunnya instrumen ini untuk 

mengatahui sejauh mana tingkat pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII SMP Negeri 34 

Semarang. Selain itu dengan dilakukan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

meningaktkan mutu bimbingan dan konseling di sekolah.  

Sehubungan dengan tujuan tersebut diatas dimohon untuk mengisi pertanyaan pada 

instrumen ini sesuai dengan kemampuan Anda yang sebenarnya. Jawaban Anda bersifat 

pribadi, tidak akan mempengaruhi nilai akhir semester Anda serta akan dijamin 

kerahasiannya dari pihak-pihak yang tidak berwenang. 

 Atas kesediaan dan partisipasi yang telah Anda berikan, saya mengucapkan 

terimakasih.  

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas pada lembar jawab yang sudah disediakan, dengan benar. 

2. Berikut ini terdapat pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pemahaman 

karakter dasar.Setiap pernyataan diikuti dengan 2 pilihan jawaban sebagai berikut: 

B : Bila pernyataan tersebut menurut Anda Benar  

S : Bila pernyataan tersebut menurut Anda Salah 

3. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda sesuai, dengan cara memberi tanda (√) 

pada kolom lembar jawab yang telah disediakan. 

4. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab ketika Anda mengumpulkan 

kembali. 

 

C. CONTOH PENGISIAN 

NO 
Jawaban 

B S 

 1. √  

        Jika Anda merasa bahwa dengan menepati setiap janji yang telah dibuat, akan membuat   

        orang-orang menghargai dan menaruh kepercayaan kepada Anda, maka berilah tanda    

        centang (√) pada kolom Benar (B). 

 

1. Menepati setiap janji yang telah dibuat, 

akan membuat orang-orang menghargai 

dan menaruh kepercayaan kepada kita. 
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No Pernyataan 

1 Membatalkan rencana main karena disaat yang bersamaan ada jadwal mengerjakan 

tugas kelompok dengan teman, merupakan pilihan yang tepat 

2 Apabila menguasai materi dalam mata pelajaran, dan tidak ingin menjelaskan ke 

teman lain yang bertanya merupakan tindakan yang tepat  

3 Apabila memberikan bantuan kepada orang lain berharap mendapatkan imbalan dan 

balasan dari orang yang sudah dibantu itu kebiasaan yang baik  

4 Memberikan pendapat dan kritikan yang membangun dapat memberikan manfaat 

untuk orang lain 

5 Ketika sedang pergi menggunakan bus, ada ibu hamil yang tidak dapat tempat 

duduk dan terpaksa berdiri kita pura-pura tidak tahu dan membiarkan saja karena 

bila kita yang berdiri akan capek  

6 Menyisihkan sedikit rejeki kita untuk berbagi kepada orang yang membuthkan 

adalah tindakan yang perlu dibiasakan 

7 Berusaha untuk berbicara dengan nada rendah saat sedang emosi adalah salah satu 

upaya untuk menjaga perasaan orang lain 

8 Saat diadakan diskusi kelompok, sebagai ketua kelompok menampung semua 

pendapat dan masukan dari anggota kelompok sebelum akhirnya diambil 

kesepakatan bersama merupakan tindakan yang salah  

9 Bersikap ramah dengan orang lain akan membuat nyaman orang-orang yang berada 

di sekitar kita 

10 Mengingatkan atau memberi masukan kepada teman saat kondisi banyak orang 

(ramai), adalah tindakan yang wajar dan tidak ada yang salah 

11 Bertemu dengan orang baru atau belum mengenal sebelumnya tidak perlu bersikap 

baik, bila berbicara seperlunya saja  

12 Apabila meminta bantuan kepada oarang lain tidak dengan memaksa 

13 Setiap keinginan yang ada dalam diri ini harus terpenuhi atau terwujud  

14 Berani meminta maaf apabila melakukan kesalahan, tidak hanya mencari alasan 
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15 Manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain, 

oleh sebab itu saling tolong menolong dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari 

16 Tidak bersedia untuk mengakui kesalahannya adalah solusi yang tepat dibanding 

harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan 

17 Orang yang tidak egois akan memiliki banyak teman dibanding musuh atau lawan  

18 Orang yang tidak egois itu, tidak menyenangkan untuk diajak berteman karena 

pemikirannya sering tidak sejalan dan menjadi seseorang yang membosankan 

19 Merasa iri setiap kali melihat teman dibelikan HP baru adalah sikap yang wajar  

20 Memiliki teman dan keluarga yang sayang dan peduli dengan kita, merupakan 

bentuk nikmat yang patut untuk disyukuri 

21 Dibalik kegagalan ada keberhasilan yang tertunda, yang terpenting harus tetap 

berusaha untuk mewujudkannya 

22 Apabila ada teman yang bersikap tidak menyenangkan dan cuek, kita harus 

menjauhinya karena teman itu berarti tidak ingin berteman 

23 Apabila menjadi seseorang yang sukses atau berhasil, itu semata-mata hasil dari 

perjuangan dan kerja keras kita saja tanpa ada campur tangan dari orang lain 

24 Keberhasilan seseorang adalah buah manis dari usaha yang sudah dilakukan dengan 

sungguh-sungguh 

25 Memberikan semangat dan menemani dengan setia saat teman menghadapi masalah, 

tujuannya untuk memotivasi agar dia bisa bangkit lagi dan memiliki semangat baru 

26 Teman yang terpuruk dibiarkan saja karena nanti juga akan bangkit dengan 

sendirinya 

27 Berbagi ilmu dan pengalaman kepada teman justru akan menjadikan dia saingan kita 

nantinya dan justru akan merugikan kita 

28 Mengajarkan kepada teman materi pelajaran yang dikuasai apabiala ada teman yang 

bertanya akan membuat ilmu yang kita punya menjadi lebih berkembang 

29 Menampung kritikan dan masukan dari orang lain tentang diri kita adalah bentuk 

perbaikan diri untuk menjadi lebih baik lagi 

30 Kritikan dan saran dari orang lain itu hanya akan menjadi penghambat, untuk 

menjadikan kita lebih berkembang dan maju  
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31 Jujur adalah ungkapan sepenuh hati tanpa menutupi sesuatu sedikitpu 

32 Jujur adalah ungkapan sederhana yang tidak membutuhkan tekat dan komitmen 

tinggi dalam menjalankannya 

33 Kepercayaan adalah imbas positif dari sikap jujur 

34 Kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita, adalah amanah yang tidak perlu 

untuk dijaga  

35 Sangat mudah melakukan kejujuran dalam bentuk sikap dan perkataan dalam situasi  

apapun  

36 Jujur adalah ungkapan yang mudah diucapkan namun sulit untuk direalisasikan atau 

dilakukan 

37 Perilaku jujur dapat menghantarkan manusia yang melakukannya menuju 

kesuksesan dunia dan akhirat 

38 Dengan berbohong masalah yang kita hadapi akan terselesaikan dengan baik  

39 Mencontek merupakan salah satu solusi yang tepat dan baik untuk memperoleh nilai 

tinggi atau lulus ujian dengan mudah dan memuaskan  

40 Dengan belajar dan jujur saat mengikuti ujian atau ulangan, kita dapat mengukur 

kemampuan diri lewat hasil ujian 

41 Jujur merupakan sebuah keberanian untuk berbuat benar dan tidak berbohong saat 

melakukan apapun 

42 Jujur identik dengan kebohongan  

43 Sikap dan ekspresi dari anggota tubuh akan menunjukkan kita berkata jujur atau 

berbohong 

44 Saat bersikap tidak jujur atau berkata bohong, tidak akan terlihat dari ekspresi wajah 

dan bahasa tubuh kita  

45 Ketika ucapan tak sesuai dengan kenyataan, hati merasakan ketenangan  

46 Berkata jujur merupakan tindakan seseorang untuk menghindarkan dirinya dari 

perasaan bersalah atau menipu hati nuraninya 

47 Bersikap jujur itu sangat melelahkan dan membebani hati nurani, hidup menjadi 

tidak nyaman dan diselubungi rasa was-was  

48 Orang yang jujur akan bersikap bijaksana dan berani dalam menghadapi hidup 

49 Kejujuran dapat menghilangkan sikap percaya orang lain terhadap diri kita  
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50 Orang yang jujur tidak pernah melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain 

51 Menjalani UN tanpa kecurangan akan menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri 

52 Keberuntungan adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan walaupun harus 

mengorbankan kejujuran  

53 Prestasi yang diperoleh dengan cara mengabaikan kejujuran akan membuat diri 

merasa puas dan bangga  

54 Orang yang suka berbohong cenderung emosional atau mudah marah 

55 Jujur membuat seseorang senantiasa berkata dan berbuat baik 

56 Orang yang jujur akan dijauhi temannya 

57 Orang yang berkata jujur biasanya tutur katanya tidak sopan dan memaksa  

58 Dengan kejujuran, kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita 

59 Mencuri atau mengambil barang bukan hak kita, merupakan tindakan melanggar 

norma kejujuran dan dapat merugikan orang lain  

60 Saat kita berbuat salah atau tidak jujur kemudian diingatkan teman kita, sebaiknya 

kita tidak mempedulikan itu dan bersikap cuek saja 

61 Orang yang jujur akan mudah bergaul dan pasti akan disenangi banyak orang 

62 Orang yang jujur pembawaannya gelisah atau tidak tenang  

63 Diam dan bergaul bersama orang-orang yang jujur akan menjadikan hati kita aman, 

nyaman, dan tentram 

64 Orang yang memiliki kebiasaan bersikap jujur itu aneh 

65 Perilaku jujur itu mudah, tidak dibutuhkan waktu untuk membiasakan dalam 

kehidupan keluarga dan masyarakat  

66 Kejujuran merupakan persoalan karakter sehingga untuk berlaku jujur dibutuhkan 

pembiasaan 

67 Tidak ada dampak yang ditimbulkan dari kebiasaan datang terlambat ke sekolah 

atau dalam setiap kegiatan  

68 Membiasakan diri berangkat ke sekolah lebih awal, merupakan solusi yang tepat 

agar tidak tergesa-gesa 

69 Dengan adanya rasa disiplin, maka rasa malas dan keinginan menentang dapat 

dengan mudah diatasi 
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70 Akibat yang ditimbulkan dari bersikap disiplin, adalah setiap tugas tidak selesai 

tepat waktu dan hati menjadi gelisah karena tergesa-gesa  

71 Membuat jadwal kegiatan sehari-hari adalah untuk menciptakan hidup yang tertib 

dan teratur 

72 Akibat dari bersikap disiplin adalah kegiatan menjadi terhambat dan prestasi belajar 

menurun  

73 Memberikan tata tertib merupakan upaya yang tidak sesuai dalam mendisiplinkan 

siswa  

74 Tujuan sekolah menerapkan disiplin adalah untuk memberi dukungan bagi 

terciptanya perilaku yang tidak menyimpang dari tata tertib 

75 Tujuan utama disiplin adalah mengajarkan tentang tingkah laku yang dapat diterima 

oleh masyarakat dan sesuai dengan norma yang berlaku 

76 Peraturan dibuat untuk dilanggar bukan untuk dipatuhi  

77 Mendisiplinkan seseorang tujuannya hanya untuk menghukum dan mengatur saja  

78 Tujuan dari diberikan hukuman apabila siswa melanggar aturan sekolah adalah 

untuk membuat siswa sadar bahwa dirinya bersalah dan agar tidak mengulanginya 

lagi 

79 Menceritakan keburukan dan kesalahan orang lain tanpa mau mengoreksi dirinya 

sendiri merupakan tindakan yang tepat 

80 Berbagi pengalaman hidup yang menarik dapat menginspirasi orang lain 

81 Orang yang suka berbohong cenderung emosional dan mudah marah 

82 Saat merasakan kekesalan dan kekecewaan, melampiaskan kemarah kepada orang 

lain adalah solusi yang tepat untuk dilakukan  

83 Disiplin adalah bagian dari perilaku positif, yang idealnya dimiliki setiap orang dan 

diterapkan dimanapun kita berada 

84 Sikap disiplin tidak akan mempengaruhi dalam pergaulan dan dan pencapaian 

prestasi belajar siswa 

85 Mendisiplinkan seseorang yaitu mengajarkan untuk dapat mengendalikan 

perilakunya dan menerapkan norma yang sudah ada 

86 Tujuan utama disiplin adalah mengajarkan seseorang tingkah laku yang 
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menyimpang  

87 Aturan sekolah seperti ketepatan waktu, aturan tentang standar berpakaian, perilaku 

sosial dan etika belajar perlu dipatuhi setiap siswa 

88 Melakukan pelanggaran tata tertib yang dibuat sekolah, menjadi kebanggaan dan 

tantangan tersendiri 

89 Setiap saran dan ajakan apapun yang diberikan oleh teman dekat kita, dilakukan saja 

karena sudah percaya dengan dia 

90 Disiplin tumbuh dari rasa tanggung jawab yang tinggi dari seorang siswa 

91 Lari dari tanggung jawab yang telah diberikan membuat diri kita menjadi lebih 

berkembang 

92 Apabila mengalami kegagalan, bersikap tanggung jawab dengan tidak menyalahkan 

orang lain 

93 Tanggung jawab merupakan keharusan untuk melakukan sesuatu, atau kesediaan 

untuk menerima konsekuensi dari setiap perbuatannya 

94 Tugas dan kewajiban yang diberikan kepada kita, akan menjadi beban berat yang 

sulit untuk dilakukan  

95 Bersikap tanggung jawab itu melelahkan dan tidak menguntungkan  

96 Tanggung jawab merupakan tanda kematangan diri  

97 Semakin disiplin, hidup semakin mudah untuk dijalani 

98 Sikap disiplin tidak membutuhkan keteladanan atau contoh dari orang lain 

99 Langkah awal pendisiplinan memang harus dipaksakan sehingga akan menjadi 

sebuah kebiasaan 

100 Dalam menerapkan nilai nilai kedisiplinan itu tanpa kendala atau kesulitan 

101 Bersikap disiplin akan membuat hidup penuh aturan dan larang 

102 Tujuan dipupuk sikap disiplin di sekolah adalah untuk menciptakan keamanan dan 

lingkungan belajar yang nyaman terutama saat di kelas 

 

Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya 
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Lampiran 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-10 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0

R-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

R-15 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1

R-16 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

R-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

R-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

R-22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

R-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

R-24 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1

R-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

R-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-28 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0

R-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-31 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-32 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

r tabel 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349

r hitung 0.52433 0.52433 0.03666 0.52433 0.52433 0.113932 0.0204691 0.499743 -0.147483 0.42703 0.42781 0.43186

Kriteria valid valid tidak valid valid tidak tidak valid tidak valid valid valid

TABULASI HASIL TRY OUT INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR

Responden INDIKATOR 1 INDIKATOR 2

BUTIR SOAL
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

R-1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

R-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1

R-4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

R-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

R-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

R-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-8 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

R-9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

R-11 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-14 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1

R-15 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1

R-16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-17 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

R-18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

R-19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

R-20 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-21 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

R-22 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1

R-23 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1

R-24 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1

R-25 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

R-26 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-27 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

R-28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0

R-29 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-30 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-31 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-32 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

r tabel 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349

r hitung 0.467762 -0.08942 0.399147 0.436974 0.51584 0.003674 -0.1144 0.442022 0.295017 0.524325 0.4677194 0.45145

Kriteria valid tidak valid valid valid tidak tidak valid tidak valid valid valid

TABULASI HASIL TRY OUT INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR

INDIKATOR 4
R

INDIKATOR 3

BUTIR SOAL
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25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

R-1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1

R-3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1

R-4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

R-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

R-8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1

R-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

R-10 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

R-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

R-13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-14 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1

R-15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-16 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0

R-17 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

R-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

R-19 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-20 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1

R-21 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1

R-22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0

R-23 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

R-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-28 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0

R-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-31 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

R-32 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0

r tabel 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349

r hitung 0.361173 0.527906 0.423025 0.490963 0.430225 -0.12751 0.029426 0.461415 0.427812 0.48899 0.36528 0.371334

Kriteria valid valid valid valid valid tidak tidak valid valid valid valid valid

TABULASI HASIL TRY OUT INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR

INDIKATOR 6

BUTIR SOAL

R
INDIKATOR 5
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

R-1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-3 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

R-4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

R-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

R-8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-10 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

R-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-14 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

R-15 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

R-16 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1

R-17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

R-18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

R-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

R-21 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0

R-22 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

R-26 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

R-27 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-28 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0

R-29 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

R-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-32 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

r tabel 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349

r hitung 0.526848 -0.06351 -0.0971 0.403668 0.693403 0.077209 0.546729 0.40323 0.0166047 0.411213 0.42781 0.07721

Kriteria valid tidak tidak valid valid tidak valid valid tidak valid valid tidak

TABULASI HASIL TRY OUT INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR

INDIKATOR 8

BUTIR SOAL

R
INDIKATOR 7
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49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

R-1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1

R-2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

R-3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

R-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1

R-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

R-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1

R-11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

R-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

R-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-16 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

R-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-20 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

R-21 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

R-22 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

R-23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

R-24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-25 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

R-28 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0

R-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-32 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1

r tabel 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349

r hitung 0.678288 -0.11373 0.547957 0.461415 0.520221 0.355379 0.355379 0.017354 0.08765 0.5238879 0.02047 0.43768

Kriteria valid tidak valid valid valid valid valid tidak tidak valid tidak valid

TABULASI HASIL TRY OUT INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR

INDIKATOR 10

BUTIR SOAL

R
INDIKATOR 9
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

R-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1

R-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

R-7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-8 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

R-9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-10 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-17 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

R-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-19 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

R-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-21 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-22 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-23 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1

R-24 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

R-25 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-28 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1

R-29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

R-30 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-32 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1

r tabel 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349

r hitung 0.41574 0.598084 0.557982 0.443406 0.377809 -0.130688 0.140272 0.524325 0.171626 0.355379 0.56413 -0.0971

Kriteria valid valid valid valid valid tidak tidak valid tidak valid valid tidak

TABULASI HASIL TRY OUT INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR

BUTIR SOAL

INDIKATOR 12
R

INDIKATOR 11
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73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

R-1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

R-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0

R-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-8 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1

R-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

R-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

R-14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

R-15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1

R-16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

R-17 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1

R-18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

R-22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-23 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0

R-24 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

R-25 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

R-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-27 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

R-28 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0

R-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-32 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1

r tabel 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349

r hitung 0.669259 0.507791 0.524325 0.580225 0.669259 -0.080302 0.377523 0.1716259 0.404674 -0.00679 0.10445 0.47072

Kriteria valid valid valid valid valid tidak valid tidak valid tidak tidak valid

TABULASI HASIL TRY OUT INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR

BUTIR SOAL

INDIKATOR 14
R

INDIKATOR 13
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85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

R-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

R-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

R-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

R-14 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1

R-15 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

R-16 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

R-17 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1

R-18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-21 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1

R-22 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

R-23 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0

R-24 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

R-25 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

R-28 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1

R-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

R-32 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1

r tabel 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349

r hitung -0.130688 0.497711 -0.11389 0.427812 -0.04671 0.459502 0.399609 0.05406 0.367451 -0.13069 0.427812 0.42765

Kriteria tidak valid tidak valid tidak valid valid tidak valid tidak valid valid

BUTIR SOAL

R
INDIKATOR 15 INDIKATOR 16
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Jumlah

Total

97 98 99 100 101 102

R-1 1 1 0 1 0 0 91

R-2 1 1 1 1 1 1 96

R-3 1 0 0 1 0 0 63

R-4 0 1 1 1 1 1 95

R-5 1 1 1 1 1 1 97

R-6 1 1 1 1 1 1 96

R-7 1 1 1 1 1 1 99

R-8 1 1 1 1 1 1 89

R-9 1 1 1 1 1 1 99

R-10 1 1 1 1 1 1 84

R-11 1 1 1 1 0 1 97

R-12 1 1 1 1 1 1 98

R-13 1 1 1 0 1 1 92

R-14 1 1 1 1 1 1 85

R-15 0 1 1 1 1 0 83

R-16 1 1 0 1 1 1 87

R-17 1 1 1 0 1 1 88

R-18 1 1 1 0 1 1 95

R-19 1 1 1 1 1 1 97

R-20 1 1 1 1 1 1 93

R-21 1 1 1 1 1 1 85

R-22 1 1 1 1 1 1 88

R-23 0 1 0 1 0 1 79

R-24 1 0 1 1 1 1 86

R-25 1 1 1 1 1 1 94

R-26 1 1 1 1 1 1 98

R-27 1 1 0 1 0 1 93

R-28 0 0 0 0 0 1 60

R-29 1 1 1 1 1 1 95

R-30 1 1 1 1 1 1 98

R-31 1 1 1 1 1 1 97

R-32 1 1 1 1 0 1 58

r tabel 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349 0.349

r hitung 0.35234 0.58806 0.46653 0.19329 0.59047 0.30734

Kriteria valid valid valid tidak valid tidak

INDIKATOR 17

BUTIR SOAL

R



174 
 

 
 

Lampiran 6 

KISI-KISI INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR PRE-TEST 

DAN POST-TEST 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 
Item 

(B)  (S) 

Pemahaman 

Karakter 

Dasar 

 

1. Memahami  

    Tidak  

    Egois 

1. Tidak  

     mementing- 

     kan diri  

     sendiri 

1. Mementingkan pihak 

yang lebih banyak 

2. Memahami pentingnya 

menjadi seseorang yang 

bermanfaat untuk orang 

lain 

3. Mementingkan pihak 

yang lebih 

membutuhkan 

1 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 2. Tidak suka 

menyakiti 

orang lain 

 

 

4. Memahami pentingnya 

menjaga perasaan orang 

5. Memahami pentingnya 

dalam berucap tidak 

menyakiti hati orang 

lain 

6. Membuat orang lain 

nyaman 

 

 

 

 

 

 

8 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

 

 3. Tidak 

bertingkah 

yang 

mengundang 

perkara 

7. Memahami pentingnya 

menjaga sikap agar 

tidak merugikan orang 

lain 

8. Memahami pentingnya 

dalam bersikap tidak 

semaunya sendiri 

9. Memiliki lebih banyak 

teman dibanding lawan 

 

 

 

 

10 

 

 

12 

9 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 4. Mensyukuri 

hidup dan 

mensyukuri 

apa yang 

dimiliki 

10. Memahami pentingnya 

merasa cukup dengan 

apa yang dimiliki 

11. Memahami pentingnya 

memandang kehidupan 

dari hal positif 

12. Mensyukuri 

keberhasilan yang 

sudah diraih 

13 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

 

 5. Senantiasa    

      mendorong   

      kemajuan  

      pihak lain 

13. Memahami pentingnya 

memotivasi pihak lain 

untuk bisa berkembang 

14. Memahami pentingnya 

17 

 

 

19 

18 

 

 

20 
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berbagi ilmu dan 

pengalaman untuk 

kemajuan pihak lain 

15. Memahami pentingnya 

menerima kritikan atau 

masukan dari orang lain 

sebagai perbaikan diri 

 

 

 

21 

 

 

 

 

2. Memahami  

    Jujur 

6. Dapat 

dipercaya 

dalam 

perkataan 

dan tindakan 

16. Memahami pentingnya 

berkata sesuai 

kebenaran dan 

kenyataan 

17. Kejujujuran dapat 

menumbuhkan sikap 

percaya 

18. Memahami keselarasan 

antara perkataan dan 

tindakan 

 

 

 

 

23 

 

 

26 

 

22 

 

 

 

24 

 

 

25 

 7. Apa yang  

      dilakukan  

      berdasarkan   

      kenyataan 

 

 

19. Memahami pentingnya 

bersikap apa adanya 

tanpa ada yang ditutup-

tutupi 

20. Memahami pentingnya 

melakukan segala 

sesuatu sesuai dengan 

kemampuan 

21. Kejujuran memiliki 

kaitan erat dengan 

kebenaran dan moralitas 

27 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8. Hati dan  

      ucapannya  

      sama 

 

22. Ketika berbicara sikap 

dan bahasa tubuh 

terlihat sama serta alami 

23. Ucapam selaras dengan 

kenyataan 

24. Berbuat jujur 

merupakan tindakan 

untuk menghindarkan 

dirinya dari perasaan 

bersalah 

30 

 

 

32 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

33 

 

  9. Berjiwa 

besar  

 dan  

 bijaksana 

 

25. Setiap keputusan dan  

pilihan yang diambil 

mencerminkan keadilan 

dan kebenaran 

26. Mengedepankan 

kepentingkan orang 

banyak 

27. Siap menerima 

 

 

 

 

35 

 

 

38 

34 

 

 

 

36 

 

 

37 
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konsekuensi dari setiap 

keputusan yang diambil 

 

  10. Tutur 

katanya 

sopan tidak 

memaksa 

 

 

 

28. Memahami pentingnya 

berkomunikasi dan 

berinteraksi secara jujur 

29. Memahami pentingnya 

berbicara menggunakan 

bahasa yang sopan dan 

bersikap santun dengan 

orang lain 

30. Menghargai orang lain 

39 

 

 

40 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11. Pembawaan- 

      nya tenang 

 

 

31. Memahami pentingnya 

melakukan interaksi 

dengan orang lain 

penuh percaya diri dan 

apa adanya 

32. Upaya yang dilakukan 

untuk menjadi pribadi 

yang memiliki 

pembawaan tenang 

33. Membiasakan diri 

bersikap jujur 

42 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

45 

 

 

 

46 

 

 3. Memahami   

    Disiplin 

12. Tepat waktu 

 

 

34. Memahami pentingnya 

membiasakan diri untuk 

datang tidak terlambat 

35. Memahami manfaat 

dari tidak menunda-

nunda pekerjaan 

36. Memahami pentingnya 

menghargai waktu 

47 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

  13. Taat pada  

      norma atau   

      aturan 

      yang   

      berlaku 

37. Memahami aturan-

aturan sosial yang 

berlaku dalam sekolah 

dan lingkungan yang 

lebih luas 

38. Memahami norma yang 

berlaku di masyarakat 

39. Memahami konsekuensi 

yang didapat jika 

melanggar peraturan 

51 

 

 

 

 

52 

 

 

50 

 

 

 

 

53 

 

54 

 

  14. Mampu  

      mengontrol  

      emosi dan  

      kata-kata 

 

40. Memahami makna dari 

berbicara yang baik dan 

bermanfaat 

41. Memahami     

pentingnya menjadi 

pribadi yang tidak 

 

 

 

56 

 

 

55 
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mudah marah atau 

terpancing emosinya 

42. Menjadi pribadi yang 

mampu membawa diri 

dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

  15. Mampu  

      Mengontrol   

      keinginan  

      dan  

      tindakan 

 

 

43. Memahami pentingnya 

bersikap sesuai dengan 

norma yang berlaku 

44. Memahami pentingnya 

bersikap sewajarnya 

dan mampu 

mengendalikan perilaku 

45. Memahami pentingnya 

memiliki sikap tegas 

terhadap diri sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

60 

58 

 

 

59 

 

 

 

 

 

  16. Memiliki  

      sikap  

      tanggung 

      jawab 

 

 

46. Memahami pentingnya 

menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab 

47. Memahami pentingnya 

melaksanakan 

kewajiban yang harus 

dikerjakan dengan 

sebaik mungkin 

48. Memahami pentingnya 

menjadi pribadi yang 

bertanggung jawab 

 

 

 

62 

 

 

 

 

64 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

63 

 

  17. Sikap  

     disiplin  

      sebagai   

      landasan  

     dalam  

      berperilaku 

49. Memahami pentingnya 

sikap disiplin 

50. Upaya menumbuhkan 

disiplin   

51. Tujuan sikap disiplin 

65 

 

67 

 

 

66 

 

 

 

68 
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Lampiran 7 

  INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR SISWA  

 

A. PENGANTAR 

 

Dalam rangka membuat tugas akhir (skripsi) sebagai persyaratan untuk kelulusan S1 

Bimbingan dan Konseling diadakan penelitian ini.Penelitian ini menggunakan instrumen 

yang berisi tentang teori karakter dasar. Maksud dan tujuan disusunnya instrumen ini untuk 

mengatahui sejauh mana tingkat pemahaman karakter dasar siswa kelas VIII SMP Negeri 34 

Semarang. Selain itu dengan dilakukan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

meningaktkan mutu bimbingan dan konseling di sekolah.  

Sehubungan dengan tujuan tersebut diatas dimohon untuk mengisi pertanyaan pada 

instrumen ini sesuai dengan kemampuan Anda yang sebenarnya. Jawaban Anda bersifat 

pribadi, tidak akan mempengaruhi nilai akhir semester Anda serta akan dijamin 

kerahasiannya dari pihak-pihak yang tidak berwenang. 

 Atas kesediaan dan partisipasi yang telah Anda berikan, saya mengucapkan 

terimakasih.  

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas pada lembar jawab yang sudah disediakan, dengan benar. 

2. Berikut ini terdapat pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan pemahaman 

karakter dasar. Setiap pernyataan diikuti dengan 2 pilihan jawaban sebagai berikut: 

B : Bila pernyataan tersebut menurut Anda Benar  

S : Bila pernyataan tersebut menurut Anda Salah 

3. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut Anda sesuai, dengan cara memberi tanda 

(√) pada kolom lembar jawab yang telah disediakan. 

4. Pastikan tidak ada pernyataan yang belum dijawab ketika Anda mengumpulkan 

kembali. 

 

C. CONTOH PENGISIAN 

 NO 
Jawaban 

B S 

 1. √  

        Jika Anda merasa bahwa dengan menepati setiap janji yang telah dibuat, akan membuat   

        orang-orang menghargai dan menaruh kepercayaan kepada Anda, maka berilah tanda    

        centang (√) pada kolom Benar (B). 

 

1. Menepati setiap janji yang telah dibuat, 

akan membuat orang-orang menghargai 

dan menaruh kepercayaan kepada kita. 
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No Pernyataan 

1 Membatalkan rencana main karena disaat yang bersamaan ada jadwal 

mengerjakan tugas kelompok dengan teman, merupakan pilihan yang tepat 

2 Apabila menguasai materi dalam mata pelajaran, dan tidak ingin menjelaskan 

ke teman lain yang bertanya merupakan tindakan yang tepat  

3 Memberikan pendapat dan kritikan yang membangun dapat memberikan 

manfaat untuk orang lain 

4 Ketika sedang pergi menggunakan bus, ada ibu hamil yang tidak dapat tempat 

duduk dan terpaksa berdiri kita pura-pura tidak tahu dan membiarkan saja 

karena bila kita yang berdiri akan capek  

5 Saat diadakan diskusi kelompok, sebagai ketua kelompok menampung semua 

pendapat dan masukan dari anggota kelompok sebelum akhirnya diambil 

kesepakatan bersama merupakan tindakan yang salah  

6 Mengingatkan atau memberi masukan kepada teman saat kondisi banyak orang 

(ramai), adalah tindakan yang wajar dan tidak ada yang salah 

7 Bertemu dengan orang baru atau belum mengenal sebelumnya tidak perlu 

bersikap baik, bila berbicara seperlunya saja  

8 Apabila meminta bantuan kepada oarang lain tidak dengan memaksa 

9 Setiap keinginan yang ada dalam diri ini harus terpenuhi atau terwujud  

10 Manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari bantuan orang 

lain, oleh sebab itu saling tolong menolong dibutuhkan dalam kehidupan 

sehari-hari 

11 Tidak bersedia untuk mengakui kesalahannya adalah solusi yang tepat 

dibanding harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan 

12 Orang yang tidak egois akan memiliki banyak teman dibanding musuh atau 

lawan  

13 Memiliki teman dan keluarga yang sayang dan peduli dengan kita, merupakan 

bentuk nikmat yang patut untuk disyukuri 

14 Apabila ada teman yang bersikap tidak menyenangkan dan cuek, kita harus 
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menjauhinya karena teman itu berarti tidak ingin berteman 

15 Apabila menjadi seseorang yang sukses atau berhasil, itu semata-mata hasil 

dari perjuangan dan kerja keras kita saja tanpa ada campur tangan dari orang 

lain 

16 Keberhasilan seseorang adalah buah manis dari usaha yang sudah dilakukan 

dengan sungguh-sungguh 

17 Memberikan semangat dan  menemani dengan setia saat teman menghadapi 

masalah, tujuannya untuk memotivasi agar dia bisa bangkit lagi dan memiliki 

semangat baru 

18 Teman yang terpuruk dibiarkan saja (tidak usah dipedulikan) karena nanti juga 

akan bangkit dengan sendirinya  

19 Berbagi ilmu dan pengalaman kepada teman justru akan menjadikan dia 

saingan kita nantinya dan justru akan merugikan kita 

20 Mengajarkan kepada teman materi pelajaran yang dikuasai apabiala ada teman 

yang bertanya akan membuat ilmu yang kita punya menjadi lebih berkembang 

21 Menampung kritikan dan masukan dari orang lain tentang diri kita adalah 

bentuk perbaikan diri untuk menjadi lebih baik lagi 

22 Jujur adalah ungkapan sederhana yang tidak membutuhkan tekat dan komitmen 

tinggi dalam menjalankannya 

23 Kepercayaan adalah imbas atau dampak positif dari sikap jujur 

24 Kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita, adalah amanah yang tidak 

perlu untuk dijaga  

25 Sangat mudah melakukan kejujuran dalam bentuk sikap dan perkataan dalam 

situasi  apapun  

26 Jujur adalah ungkapan yang mudah diucapkan namun sulit untuk direalisasikan 

atau dilakukan 

27 Perilaku jujur dapat menghantarkan manusia yang melakukannya menuju 

kesuksesan dunia dan akhirat 

28 Dengan belajar dan jujur saat mengikuti ujian atau ulangan, kita dapat 

mengukur kemampuan diri lewat hasil ujian yang kita dapat 
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29 Jujur merupakan sebuah keberanian untuk berbuat benar dan tidak berbohong 

saat melakukan apapun 

30 Sikap dan ekspresi dari anggota tubuh akan menunjukkan kita berkata jujur 

atau berbohong 

31 Saat bersikap tidak jujur atau berkata bohong, tidak akan terlihat dari ekspresi 

wajah dan bahasa tubuh kita 

32 Berkata jujur merupakan tindakan seseorang untuk menghindarkan dirinya dari 

perasaan bersalah atau menipu hati nuraninya 

33 Bersikap jujur itu sangat melelahkan dan membebani hati nurani, hidup 

menjadi tidak nyaman dan diselubungi rasa was-was  

34 Kejujuran dapat menghilangkan rasa percaya orang lain terhadap diri kita  

35 Menjalani UN tanpa kecurangan akan menumbuhkan rasa percaya pada diri 

sendiri 

36 Keberuntungan adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan walaupun 

harus mengorbankan kejujuran  

37 Prestasi yang diperoleh dengan cara mengabaikan kejujuran akan membuat diri 

merasa puas dan bangga  

38 Tidak takut apabila berbuat dan berkata jujur, akan membuat teman-teman 

menjadi benci atau tidak suka terhadap kita 

39 Jujur membuat seseorang senantiasa berkata dan berbuat baik 

40 Dengan kejujuran, kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita 

41 Saat kita berbuat salah atau tidak jujur kemudian diingatkan teman kita, 

sebaiknya kita tidak mempedulikan itu dan bersikap cuek saja 

42 Orang yang jujur akan mudah bergaul dan pasti akan disenangi banyak orang 

43 Orang yang jujur pembawaannya gelisah atau tidak tenang  

44 Diam dan bergaul bersama orang-orang yang jujur akan menjadikan hati kita 

aman, nyaman, dan tentram 

45 Orang yang memiliki kebiasaan bersikap jujur itu aneh 

46 Perilaku jujur itu mudah, tidak dibutuhkan waktu untuk membiasakan dalam 

kehidupan keluarga dan masyarakat  
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47 Membiasakan diri berangkat ke sekolah lebih awal, merupakan solusi yang 

tepat agar tidak tergesa-gesa 

48 Akibat yang ditimbulkan dari bersikap disiplin, adalah setiap tugas tidak selesai 

tepat waktu dan hati menjadi gelisah karena tergesa-gesa  

49 Membuat jadwal kegiatan sehari-hari adalah upaya untuk menciptakan hidup 

yang tertib dan teratur 

50 Memberikan tata tertib merupakan upaya yang tidak sesuai dalam 

mendisiplinkan siswa  

51 Tujuan sekolah menerapkan disiplin adalah untuk memberi dukungan bagi 

terciptanya perilaku yang tidak menyimpang dari tata tertib 

52 Tujuan utama disiplin adalah mengajarkan tentang tingkah laku yang dapat 

diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan norma yang berlaku 

53 Peraturan dibuat untuk dilanggar bukan untuk dipatuhi  

54 Mendisiplinkan seseorang tujuannya hanya untuk menghukum dan mengatur 

saja  

55 Menceritakan keburukan dan kesalahan orang lain tanpa mau mengoreksi 

dirinya sendiri merupakan tindakan yang tepat 

56 Orang yang suka berbohong cenderung emosional dan mudah marah 

57 Sikap disiplin tidak akan mempengaruhi dalam pergaulan dan pencapaian 

prestasi belajar siswa 

58 Tujuan utama disiplin adalah mengajarkan seseorang tingkah laku yang 

menyimpang  

59 Melakukan pelanggaran tata tertib yang dibuat sekolah, menjadi kebanggaan 

dan tantangan tersendiri 

60 Disiplin tumbuh dari rasa tanggung jawab yang tinggi dari seorang siswa 

61 Lari dari tanggung jawab yang telah diberikan membuat diri kita menjadi lebih 

berkembang 

62 Tanggung jawab merupakan keharusan untuk melakukan sesuatu, atau 

kesediaan untuk menerima konsekuensi dari setiap perbuatannya 

63 Bersikap tanggung jawab itu melelahkan dan tidak menguntungkan  
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64 Tanggung jawab merupakan tanda kematangan diri  

65 Semakin disiplin, hidup semakin mudah untuk dijalani 

66 Sikap disiplin tidak membutuhkan keteladanan atau contoh dari orang lain 

67 Langkah awal pendisiplinan memang harus dipaksakan sehingga akan menjadi 

sebuah kebiasaan 

68 Bersikap disiplin akan membuat hidup penuh aturan dan larangan 

 

 Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya  
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Lampiran  8 

TABULASI DATA PRE-TEST HASIL ANALISIS INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR 

 

1 2 3 4 JML 5 6 7 8 JML 9 10 11 12 JML 13 14 15 16 JML

R-1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2

R-2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3

R-3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 1 3

R-4 0 1 0 1 2 1 0 1 1 3 1 1 0 1 3 1 0 1 0 2

R-5 1 0 1 1 3 1 0 0 1 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3

R-6 1 1 1 0 3 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3

R-7 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2

R-8 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3

R-9 0 1 1 1 3 0 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 3

R-10 1 1 0 1 3 1 0 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3

R-11 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2

R-12 1 1 1 0 3 0 1 1 1 3 0 1 0 1 2 1 0 1 1 3

R-13 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3

R-14 1 1 1 0 3 1 0 1 1 3 1 1 0 1 3 1 0 0 1 2

R-15 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 0 1 1 1 3

R-16 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 0 2

R-17 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3

R-18 1 0 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3

R-19 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1

R-20 1 0 1 1 3 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 1 1 0 1 3

R-21 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 0 1 1 0 2 1 1 0 1 3

R-22 1 1 0 1 3 0 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3

R-23 1 1 1 0 3 1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2

R-24 1 0 1 1 3 1 1 0 1 3 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2

R-25 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 0 1 1 1 3

R-26 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3

R-27 1 0 1 1 3 1 1 0 1 3 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2

R-28 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 1 0 1 1 3

R-29 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3

R-30 1 1 0 1 3 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3

R-31 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3

R-32 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3

JUMLAH 25 20 25 26 96 18 11 18 29 76 14 30 17 25 86 28 13 17 27 85

INDIKATOR 1 INDIKATOR 2 INDIKATOR 3 INDIKATOR 4

BUTIR SOAL BUTIR SOAL

R
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17 18 19 20 21 JML 22 23 24 25 26 JML 27 28 29 JML 30 31 32 33 JML

1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 4

1 0 1 1 1 4 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 3

0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 0 3

1 1 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 0 1 1 3

1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 2

1 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 0 3

1 1 1 0 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 0 2

1 1 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 0 2 0 0 1 1 2

1 1 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 0 1 2

1 1 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 0 1 3

0 1 1 1 1 4 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 3

1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 1 4

1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 1 3

1 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 0 1 3

1 1 0 1 1 4 1 0 1 0 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 2

0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 0 1 3

1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 0 1 3

1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 1 3

0 1 1 0 1 3 0 1 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 1 0 3

1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 4 1 1 1 3 1 0 0 1 2

1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 1 3

1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 0 3 1 0 1 2 1 1 1 0 3

0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 1 0 1 0 2

1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 0 1 1 2 0 0 1 0 1

1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 1 3

1 0 1 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 1 0 3

1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 1 3 1 0 1 2 1 1 1 0 3

1 1 1 0 1 4 0 0 1 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 1 3

1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 4 1 0 1 2 1 1 0 1 3

1 0 1 1 1 4 0 1 1 0 0 2 1 1 1 3 1 1 0 1 3

1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 0 1 1 3

27 25 14 26 24 116 7 30 24 6 26 93 28 25 24 77 30 19 19 22 90

INDIKATOR 5 INDIKATOR 6 INDIKATOR 8

BUTIR SOALBUTIR SOAL

INDIKATOR 7
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34 35 36 37 38 JML 39 40 41 JML 42 43 44 45 46 JML 47 48 49 JML

1 0 0 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 1 3

1 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 1 1 1 1 5 1 0 1 2

1 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

1 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 1 1 0 0 3 1 1 0 2

1 1 0 1 0 3 1 1 1 3 1 1 0 1 0 3 1 0 1 2

0 1 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 3 1 0 1 2

1 1 0 1 1 4 1 1 0 2 1 1 1 0 0 3 1 1 0 2

1 1 1 0 0 3 1 0 1 2 1 1 1 1 1 5 0 1 1 2

1 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 1 0 3 1 1 0 2

1 1 0 1 0 3 1 1 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 1 3

1 1 1 0 0 3 1 1 0 2 1 1 0 1 1 4 1 1 1 3

1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 0 1 1 0 3 1 1 0 2

1 1 0 1 0 3 1 1 1 3 1 1 0 1 0 3 1 1 0 2

1 0 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 3

0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 3

0 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 1 0 1 2

1 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

1 1 0 1 0 3 1 1 0 2 1 1 0 1 0 3 1 0 1 2

1 0 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 3

1 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 1 0 1 0 3 1 1 0 2

1 0 1 1 0 3 1 1 1 3 1 0 1 1 0 3 1 0 1 2

1 1 1 0 0 3 1 1 0 2 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1

1 1 0 1 0 3 0 1 1 2 1 0 1 1 1 4 1 1 0 2

1 0 1 1 0 3 1 1 0 2 1 1 1 0 1 4 1 1 1 3

1 1 0 1 0 3 1 0 1 2 1 1 0 1 0 3 0 1 1 2

0 1 1 0 0 2 1 1 1 3 1 0 1 1 0 3 1 0 1 2

0 1 0 1 1 3 1 0 1 2 1 1 0 1 0 3 1 1 0 2

0 1 1 0 0 2 1 1 1 3 1 0 1 0 1 3 1 1 0 2

1 1 0 1 0 3 1 1 1 3 0 1 0 1 1 3 1 1 1 3

1 1 0 1 0 3 1 1 1 3 1 0 1 1 0 3 1 1 0 2

0 1 0 1 0 2 1 1 1 3 1 1 0 1 0 3 1 1 1 3

25 22 15 24 5 91 29 25 22 76 30 25 20 24 8 107 29 25 21 75

TABULASI DATA HASIL PRETEST  INSTRUMEN TES PEMAHAMAN TABULASI DATA HASIL PRETEST  INSTRUMEN TES PEMAHAMAN

INDIKATOR 10 INDIKATOR 11 INDIKATOR 12INDIKATOR 9

BUTIR SOAL BUTIR SOAL
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50 51 52 53 54 JML 55 56 57 JML 58 59 60 JML

1 0 1 1 0 3 0 1 1 2 1 1 1 3

0 0 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3

1 0 1 1 1 4 0 1 1 2 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 0 1 4 1 0 1 2 1 1 1 3

1 1 0 1 0 3 1 1 1 3 1 1 1 3

0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 0 1 2

1 1 1 0 0 3 1 0 1 2 0 0 1 1

1 0 1 1 0 3 1 1 0 2 0 1 0 1

1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 1 1 0 2

1 1 1 0 1 4 1 1 1 3 0 1 1 2

1 1 0 1 1 4 1 0 1 2 0 1 1 2

1 1 0 1 1 4 1 1 0 2 1 1 1 3

0 1 1 1 1 4 0 1 0 1 0 1 1 2

0 1 1 1 0 3 1 1 0 2 1 1 1 3

1 1 0 1 1 4 1 0 1 2 1 0 1 2

1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1

1 1 1 1 1 5 1 1 0 2 1 1 1 3

1 0 1 1 1 4 1 0 0 1 0 1 1 2

1 0 1 1 1 4 0 1 1 2 1 1 1 3

1 0 1 1 0 3 1 0 1 2 1 1 0 2

0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0 1 1 2

1 0 1 1 1 4 1 0 1 2 1 1 1 3

1 0 1 1 1 4 1 1 0 2 0 1 1 2

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0 1 1 2

1 1 0 1 1 4 1 0 0 1 1 0 1 2

1 1 0 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 3

1 0 1 0 1 3 1 1 0 2 1 1 0 2

1 0 1 1 0 3 0 1 1 2 1 1 1 3

1 1 1 0 1 4 1 0 1 2 1 0 1 2

27 20 26 26 20 119 25 21 20 66 22 26 28 76

BUTIR SOAL

TABULASI DATA HASIL PRETEST  INSTRUMEN TES PEMAHAMAN

INDIKATOR 14 INDIKATOR 15INDIKATOR 13
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61 62 63 64 JML 65 66 67 68 JML

1 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 46 67.6471

2 1 1 0 1 3 1 1 1 0 3 48 70.5882

3 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 51 75

4 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 52 76.4706

5 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 46 67.6471

6 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 50 73.5294

7 1 1 1 0 3 1 0 1 1 3 42 61.7647

8 1 1 0 1 3 0 1 0 1 2 46 67.6471

9 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 43 63.2353

10 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 47 69.1176

11 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 48 70.5882

12 1 1 1 0 3 1 0 1 1 3 49 72.0588

13 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 48 70.5882

14 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 50 73.5294

15 1 1 1 1 4 0 0 0 1 1 49 72.0588

16 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 49 72.0588

17 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 39 57.3529

18 1 1 1 1 4 1 0 1 0 2 50 73.5294

19 1 1 0 1 3 1 0 0 0 1 40 58.8235

20 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 49 72.0588

21 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 47 69.1176

22 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 48 70.5882

23 1 1 1 0 3 1 0 1 1 3 46 67.6471

24 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 46 67.6471

25 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 49 72.0588

26 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 51 75

27 1 1 0 1 3 1 0 1 0 2 45 66.1765

28 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 47 69.1176

29 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 48 70.5882

30 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 47 69.1176

31 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 50 73.5294

32 1 0 1 0 2 1 0 0 1 2 46 67.6471

Jumlah 28 24 26 25 103 28 15 22 15 80 1512 69.4853

BUTIR SOAL

TABULASI DATA HASIL PRETEST  INSTRUMEN TES PEMAHAMAN

%INDIKATOR 17

R

INDIKATOR 16 TOTAL
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Lampiran 9 TABULASI DATA POST-TEST HASIL ANALISIS INSTRUMEN TES PEMAHAMAN KARAKTER DASAR 

 

1 2 3 4 JML 5 6 7 8 JML 9 10 11 12 JML 13 14 15 16 JML

R-1 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4

R-4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-5 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4

R-6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-7 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2

R-8 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-9 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 0 3 1 1 0 1 3

R-10 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-11 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-12 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 0 1 0 1 2 1 1 1 1 4

R-13 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3

R-14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3

R-15 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4

R-16 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4

R-17 1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3

R-18 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3

R-19 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 1 1 4

R-20 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4

R-21 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4

R-22 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-23 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3

R-24 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4

R-25 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-26 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4

R-27 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2

R-28 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4

R-29 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-30 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-31 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4

R-32 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3

JUMLAH 31 31 31 32 125 27 17 28 32 104 19 32 30 29 110 32 27 26 32 117

BUTIR SOAL

INDIKATOR 4Responden

BUTIR SOAL

INDIKATOR 1 INDIKATOR 2 INDIKATOR 3
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17 18 19 20 21 JML 22 23 24 25 26 JML 27 28 29 JML 30 31 32 33 JML

1 1 1 1 1 5 0 1 1 0 0 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 0 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 0 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 1 1 1 3 0 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 0 1 3

1 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 0 1 1 0 0 2 1 1 1 3 1 0 1 1 3

1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 0 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 0 1 3

1 1 1 1 1 5 0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 0 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 0 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 0 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 1 1 0 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 5 0 1 1 0 0 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4

1 1 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3 1 1 1 3 1 0 1 1 3

32 32 30 31 32 157 17 32 31 18 26 124 32 32 32 96 31 28 27 31 117

INDIKATOR 8

BUTIR SOAL

INDIKATOR 7INDIKATOR 5 INDIKATOR 6

BUTIR SOAL
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34 35 36 37 38 JML 39 40 41 JML 42 43 44 45 46 JML 47 48 49 JML

1 0 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

1 0 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 0 1 0 3 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 0 0 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

1 1 0 1 0 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 0 1 4 1 1 1 3

1 1 0 0 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 0 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 0 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

1 1 1 0 0 3 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 0 1 0 3 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

0 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 0 1 1 0 3 1 0 1 2

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 0 1 1 1 4 1 1 1 3

0 1 0 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 3

29 29 27 29 13 127 32 32 30 94 32 30 32 31 22 147 32 31 32 95

INDIKATOR 9 INDIKATOR 10

BUTIR SOAL

INDIKATOR 12INDIKATOR 11

BUTIR SOAL
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50 51 52 53 54 JML 55 56 57 JML 58 59 60 JML

1 0 1 1 1 4 0 1 1 2 1 1 1 3

1 0 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3

1 0 1 1 1 4 0 1 1 2 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

0 1 1 1 1 4 1 1 0 2 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0 0 1 1

1 0 1 1 1 4 1 1 1 3 0 1 1 2

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 0 1 1 2

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 0 1 1 2 0 1 1 2

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 0 1 1 2

1 0 1 1 1 4 0 1 1 2 1 1 1 3

1 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 1 1 3

0 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0 1 1 2

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 0 1 1 2

1 1 1 1 1 5 1 0 1 2 1 0 1 2

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

1 0 1 1 1 4 0 1 1 2 1 1 1 3

1 1 1 1 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3

29 26 32 32 31 150 27 30 30 87 25 30 32 87

BUTIR SOAL

TABULASI DATA HASIL POSTTEST  INSTRUMEN TES PEMAHAMAN

INDIKATOR 13 INDIKATOR 14 INDIKATOR 15
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61 62 63 64 JML 65 66 67 68 JML TOTAL

1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 61 89.70588235

2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 63 92.64705882

3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 64 94.11764706

4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 68 100

5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 59 86.76470588

6 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 67 98.52941176

7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 58 85.29411765

8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 62 91.17647059

9 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 58 85.29411765

10 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 63 92.64705882

11 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 61 89.70588235

12 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 63 92.64705882

13 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 65 95.58823529

14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 63 92.64705882

15 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 61 89.70588235

16 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 64 94.11764706

17 1 1 1 1 4 1 0 1 0 2 55 80.88235294

18 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 64 94.11764706

19 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 53 77.94117647

20 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 64 94.11764706

21 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 62 91.17647059

22 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 60 88.23529412

23 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 59 86.76470588

24 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 66 97.05882353

25 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 66 97.05882353

26 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 62 91.17647059

27 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 54 79.41176471

28 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 66 97.05882353

29 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 65 95.58823529

30 1 1 1 1 4 1 1 1 0 3 66 97.05882353

31 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 60 88.23529412

32 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 55 80.88235294

JML 32 32 32 32 128 32 26 30 24 112 1977 90.85477941

TABULASI DATA HASIL POSTTEST  INSTRUMEN TES PEMAHAMAN

INDIKATOR 16

R

Rata-rataINDIKATOR 17

BUTIR SOAL
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Lampiran 10 

 

Uji Normalitas 

 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 Sesudah Sebelum 

N 32 32 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 61.7813 47.2500 

Std. Deviation 3.87493 3.00537 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .123 .182 

Positive .085 .086 

Negative -.123 -.182 

Kolmogorov-Smirnov Z .698 1.032 

Asymp. Sig. (2-tailed) .714 .237 

a  Test distribution is Normal. 
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Lampiran 11 

Uji Beda T-test 

 Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

 Sesudah 61.7813 32 3.87493 .68500 

 Sebelum 47.2500 32 3.00537 .53128 

 

 Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

 Sesudah & Sebelum 32 .717 .000 

 Paired Samples Test 

 

 

 

Paired Differences 

t 

 

df 

 

Sig. (2-tailed) 

 
Mean 

 

Std. Deviation 

 

Std. Error 

Mean 

 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

 Sesudah - Sebelum 14.53125 2.71179 .47938 13.55354 15.50896 30.312 31 .000 
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Lampiran 12 

RPLBK DAN MATERI LAYANAN INFORMASI 

 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 34 SEMARANG 

Jalan Tlogomulyo Pedurungan, Semarang. Phone 024.6710576 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN 

KONSELING 

 

1. Topik Bahasan  : Menjadi Pribadi yang Menyenangkan 

2. Bidang Bimbingan   : Pribadi 

3. Jenis Layanan  : Informasi 

4. Fungsi Layanan   : Pemahaman dan Pengembangan 

5. Sasaran Layanan/Semester   : Kelas VIII G/ Semeseter 2  

6. Tempat Penyelenggaraan   : Ruang Kelas VIII G SMP N 34  

Semarang 

7. Tanggal Layanan  : Jumat, 29 Januari 2016 

8. Alokasi Waktu   : 1 x 50 Menit  

9. Metode     : Diskusi dan tanya jawab 

10. Tujuan Layanan  :  

1) Siswa dapat memahami pentingnya menjadi pribadi yang menyenangkan   

   untuk diajak berkawan dan kerjasama dalam hal kebaikan 

2) Siswa mampu membiasakan diri untuk mampu mengontrol ego dalam diri  

  agar mampu menjadi pribadi yang senantiasa menyenangkan dalam     

  bergaul 

11. Materi    :  

1)  Menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan 

2)  Cara menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan 
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12. Uraian Kegiatan/Skenario  :  

a. Kegiatan Pendahuluan           : 

1) Pembimbing membuka kegiatan layanan  

2) Pembimbing mengecek kehadiran siswa (presensi) 

3) Pembimbing memberikan apersepsi kepada siswa tentang 

pentingnya membiasakan diri untuk tepat waktu 

4) Pembimbing menyampaikan maksud dan tujuan diberikannya materi 

layanan 

b.     Kegiatan Inti   : 

   Eksplorasi   : 

5) Menanyakan pada siswa mengenai pentingnya menjadi pribadi yang 

menyenangkan dalam bergaul dengan teman 

6) Bertanya kepada siswa tentang pemahaman menjadi pribadi yang 

menyenangkan dalam bergaul dengan teman 

Elaborasi : 

7) Pembimbing memberikan materi kepada siswa dengan media 

powerpint dan vidio pembelajaran sebagai penunjang layanan 

8) Siswa bersama pembimbing mengadakan tanya jawab dari materi 

yang telah  dibahas 

Konfirmasi  : 

9) Pembimbing memfasilitasi evaluasi hasil eksplorasi oleh siswa 

10) Siswa bersama pembimbing menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan 

     c. Kegiatan Akhir  :  

11) Pembimbing memberikan motivasi terhadap siswa 

12) Pembimbing menutup kegiatan layanan 

13. Sumber/Bahan, Media, dan Alat   :  

a. Sumber :   

1) Prayitno. Amti, erman. 1999. Dasar-dasar Bimbingan dan 

Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.  
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2) Tridhonanto, Al. 2012. Membangun Karakter Sejak Dini. Jakarta: 

Gramedia 

b. Media : Power Point dan Vidio pembelajaran 

c. Alat : LCD, Leptop, Alat tulis, dan Laiseg 

 

14. Rencana Penilaian : penilaian hasil dan proses 

a. Penialaian Proses  

1. Melakukan observasi tindakan siswa saat diberikan layanan 

2. Mengungkap kembali pemahaman siswa mengenai materi yang sudah  

    disampaikan 

b. Penilaian Hasil (Laiseg) : 

1) Pengetahuan (Understanding) 

2) Sikap/perasaan positif (Comfortable) 

3) Ketrampilan/rencana kegiatan (Action) 

(Format penilaian hasil terlampir)  

15. Catatan Khusus  : Hal- hal yang sangat penting, yang terjadi selama proses  

   kegiatan berlangsung untuk menjadi perhatian berikutnya. 

        

     Semarang, 22 Januari 2016 

Mengetahui,   

Guru Pamong         Perencana Layanan, 

 

Dra. Sri Sunarti     Cempaka Wuryani Kusuma 

NIP : 19631104 199203 2 006    NIM : 1301411098 
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  MATERI PERTEMUAN I 

 

A. Menjadi Pribadi yang Menarik dan Menyenangkan 

 

Mungkin bagi sebagian orang, bisa memiliki teman atau rekan yang 

menarik (dalam arti teman yang bisa membuat kita terhibur atau merasa nyaman 

didekatnya)  adalah hal yang pasti akan sangat menyanangkan. Apalagi pribadi 

menarik tersebut ada dalam diri kita, tentu bakal banyak orang senang berteman 

dan bergaul dengan kita. Tapi untuk menjadi pribadi yang menarik dan 

menyanangkan itu tentu tidaklah mudah. Karena beda dengan kecantikan dan 

kegantengan, cantik dan ganteng itu merupakan sesuatu yang langsung diberikan 

dari yang di atas. Tapi untuk kepribadian itu murni dari hasil belajar dan adaptasi 

dari lingkungan. Oleh sebab itu Kepribadian seseorang itu ada bukan dari sejak 

lahir, melainkan terbentuk dari suatu proses. 

Lalu bagaimana cara untuk menjadi pribadi yang menarik dan menyanangkan ? 

berikut beberapa tips menjadi pribadi yang menarik : 

Cara – cara menjadi pribadi yang menarik dan Menyenangkan  

 Sopan santun  

Selalu sopan dan baik terhadap orang lain menyebabkan kita menjadi 

menarik dan menyenangkan bagi orang lain tersebut. Bila bertemu dengan 

siapapun kita hendaknya "hangat" dan ramah kepadanya. Tegur sapa yang 

manis dan hangat, seperti : Halo...apa kabar, Selamat Pagi..., Selamat Siang..., 

dsb harus selalu kita ucapkan lengkap dengan ekspresi wajah dan bahasa 

tubuh yang tulus yang mencerminkan dan mewakili itu semua. 

 Penuh perhatian  

Sikap penuh perhatian berarti menyadari "apa saja yang sedang 

berlangsung di lingkungan kita". Sikap penuh perhatian berhubungan 

dengan kemampuan membaca situasi yang tersirat (implicit). Ini bisa 

dimulai dari sesederhana memperhatikan ketika seseorang merasa bosan 
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dan merasakan bahwa sekarang bukan saatnya untuk menyampaikan 

gagasan-gagasan kita. 

 Jadilah pendengar yang baik  

Kalau bicara itu perak dan diam itu emas, maka pendengar yang baik 

lebih mulia dari keduanya. Pendengar yang baik adalah pribadi yang 

dibutuhkan dan disukai oleh semua orang. Berilah kesempatan kepada 

orang lain untuk bicara, ajukan pertanyaan dan buat dia bergairah untuk 

terus bicara. Dengarkanlah dengan antusias, dan jangan menilai atau 

menasehatinya bila tidak diminta. Dan berusahalah sesering mungkin 

untuk berbicara tentang dia bukan tentang diri sendiri, karena orang lain 

lebih suka ketika kita membicarakan tentang dirinya, dalam arti hal-hal 

yang baik. 

 Memberikan Sapaan akrab  

Ketika kita berteman dengan seseorang dan dalam pertemanan tersebut 

kita sering memanggilnya dengan kata sapaan akrab, tentu rasa 

pertemanan akan terasa lebih akrab. Atau dengan sesering mungkin 

menyebut namanya ketika sedang berkomunikasi, jadi hindari dengan 

menyebut kata kamu, elo dan sebagainya. 

 Royallah dalam berteman  

Dalam suatu pertemanan hendaknya kita bersikap royal terhadap 

teman kita, Jangan pernah membatasi dalam memberikan bantuan 

terhadap teman sendiri. Bahkan hanya dengan kita mau meluangkan 

waktu untuknya itu sudah sangat cukup. Apa lagi hal-hal yang lain. 

 Menahan ego pribadi dan Mau mementingkan orang lain  

Setiap orang tentu mempunyai ego masing2, namun ketika kita bisa 

menahan ego kita demi orang lain. Itu adalah hal yang luar biasa. 

 Hal Yang terpenting  

Dari semua tips diatas, ada hal yang jauh lebih penting ! Lakukanlah 

semua itu dengan ikhlas demi untuk kebaikan diri sendiri. Bukan demi 

mendapatkan keuntungan atau demi meraih timbal balik. Dan janganlah 

membohonghi diri sendiri. Buatlah semua itu adalah memang untuk 
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merubah kepribadianmu. Bukan kepribadian yang dibuat – buat demi 

maksud tertentu. 

B. Tips Menjadi Pribadi yang Menyenangkan 

Kata kunci yang harus diperhatikan dalam berhubungan dengan orang lain 

adalah harga diri. Begitu pentingnya harga diri, sehingga tidak sedikit orang yang 

mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan harga dirinya. Untuk menjadi 

pribadi yang disukai, harus terus belajar memuaskan harga diri orang lain. Karena 

dengan harga diri yang terpuaskan, orang bisa menjadi lebih baik, lebih 

menyenangkan, dan lebih bersahabat. 

Ketika kita berada di tengah-tengah sebuah kelompok ataupunface to face, 

secara tidak langsung sebenarnya cara anda dalam menangani setiap situasi sangat 

berpengaruh. Bagaimana mendapatkan lawan bicara yang menyenangkan, 

bagaimana mendapatkan teman baru dalam sekejap, bagaimana menjadikan 

sebuah situasi menjadi nyaman, dsb. Percayakah kita bahwa secara keseluruhan 

dipengaruhi oleh kepribadian yang berasal dari dalam diri kita sendiri? 

Sebuah contoh kecil, kita tidak akan menjadi seseorang yang menarik 

menurut seseorang yang ada di sekeliling atau hadapan kita jika kitasendiri tidak 

mengangap diri kita menarik. Atau contoh lainnya, kita tidak akan mendapatkan 

obrolan yang hangat jika kita tidak mencoba untuk melakukan interaksi secara 

timbal balik kepada lawan bicara kita dengan cara yang hangat. Jika di lihat secara 

kasat mata sebenarnya pentingnya membangun sebuah kepribadian yang 

menarik adalah salah satu hal yang cukup penting untuk beradaptasi atau 

mendapatkan seorang teman baru. 

1. Royalah Dalam Memberi Pujian  

Pujian itu seperti air segar yang bisa menawarkan rasa haus manusia akan 

penghargaan. Dan kalau Anda selalu siap membagikan air segar itu kepada orang 

lain, Anda berada pada posisi yang strategis untuk disukai oleh orang lain. 

Caranya? Bukalah mata lebar-lebar untuk selalu melihat sisi baik pada sikap dan 

perbuatan orang lain. Lalu pujilah dengan tulus.  
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2. Buatlah Orang Lain Merasa Dirinya Sebagai Orang Penting  

Tunjukkanlah dengan sikap dan ucapan bahwa anda menganggap orang lain 

itu penting. Misalnya, jangan biarkan orang lain menunggu terlalu lama, 

katakanlah maaf bila salah, tepatilah janji, dsb.  

3. Bersikaplah Ramah  

Semua orang senang bila diperlakukan dengan ramah. Keramahan membuat 

orang lain merasa diterima dan dihargai. Keramahan membuat orang merasa betah 

berada di dekat Anda.  

4. Bermurah Hatilah  

Anda tidak akan menjadi miskin karena memberi dan tidak akan kekurangan 

karena berbagi. Seorang yang sangat bijak pernah menulis, Orang yang murah hati 

berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dengan demikian kemurahan hati disatu sisi 

baik buat Anda, dan disisi lain berguna bagi orang lain.  

5. Hindari Kebiasaan Mengkritik, Mencela Atau Menganggap Remeh  

Umumnya orang tidak suka bila kelemahannya diketahui oleh orang lain, 

apalagi dipermalukan. Semua itu menyerang langsung ke pusat harga diri dan bisa 

membuat orang mempertahankan diri dengan sikap yang tidak bersahabat. Oleh 

sebab itu hargai perasaan orang lain dengan cara memberi masukan atau saran 

kepada orang lain tidak dihadapan orang banyak, menggunakan bahasa yang 

lemah lembut dan sopan. 

6. Bersikaplah Asertif  

Orang yang disukai bukanlah orang yang selalu berkata Ya, tetapi orang yang 

bisa berkata Tidak bila diperlukan. Sewaktu-waktu bisa saja prinsip atau pendapat 

Anda berseberangan dengan orang lain. Anda tidak harus menyesuaikan diri atau 

memaksakan mereka menyesuaikan diri dengan Anda. Jangan takut untuk berbeda 

dengan orang lain. Yang penting perbedaan itu tidak menimbulkan konflik, tapi 

menimbulkan sikap saling pengertian. Sikap asertif selalu lebih dihargai 

dibandingkan sikap Yesman.  
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Deskripsi Video „Pertemuan ke-1‟ 

Topik : Video Motivasi Kartun Anak yang menginspirasi (Menjadi Pribadi yang   

            Menyenangkan) 

Deskripsi :  

Video ini menceritakan tentang sikap tolong menolong antar sesama harus 

senantiasa ditanamkan didalam diri. Dalam video ini terdapat dua karakter, terdiri 

dari kambing dan si gemuk. Kambing dan si gemuk sebelumnya mereka tidak 

memiliki hubungan pertemanan yang baik. Namun pada suatu hari, kambing dan 

si gemuk mendapat musibah, mereka terperosok disebuah jurang yang dalam. 

Mereka tersangkut dalam sebuah tebing, hal itu membuat mereka bisa sedikit 

bernafas lega karena masih ada kemungkinan untuk bisa selamat dari musibah 

yang menimpa mereka. Salah satu cara agar mereka bisa selamat dan kembali ke 

tempat yang aman adalah bekerjasama untuk meraih tali yang berada didepan si 

gemuk. Si gemuk meminta kambing untuk menjulurkan lehernya yang membuat 

si gemuk terangkat badannya agar bisa meraih talinya, semula kambing tidak 

percaya apakah ia bisa menopang badan si gemuk. Setelah si gemuk meyakinkan 

kambing akhirnya mereka bekerjasama untuk melakukan itu. Tali berhasil diraih 

oleh si gemuk, namun tiba-tiba dari arah tali, kalajengking keluar dari sarangnya 

dan jatuh ke badan kambing. Sebelum kambing jatuh karena terkejut dengan 

kalajengking yang jumlahnya banyak berada dibadannya, si gemuk meraih tangan 

kambing. Akhirnya si gemuk dan kambing selamat dan bisa keluar dari jurang 

yang dalam tersebut.  

Hikmah yang bisa diambil dari tayangan video tersebut adalah seberapa 

benci dan tidak sukanya kita terhadap seseorang, apabila dia membutuhkan 

bantuan harus kita bantu. Oleh sebab itu berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang 

menyenangkan dan mudah diterima oleh orang lain itu penting, agar ketika 

bersosialisasi dengan lingkungan tidak mengalami kesulitan. Karena kita juga 

tidak akan pernah tahu kapan diri kita akan membutuhkan uluran tangan dari 

orang lain disaat kita membutuhkan pertolongan. Hikmah kedua yang bisa 

diambil dari tayangan video adalah terkadang diri kita sendiri tidak yakin akan 
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kemampuan yang dimiliki oleh diri ini, namun apabila setiap kesempatan 

senantiasa melakukan dengan baik, sungguh-sungguh, dan maksimal akan 

mendapatkan hasil diluar yang kita kira. Hikmah ketiga yang bisa diambil adalah 

dalam menjalini hidup bersosialisasi dengan orang lain dibutuhkan sikap 

kerjasama satu dengan yang lainnya dalam hal yang baik dan positif. 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 34 SEMARANG 

Jalan Tlogomulyo Pedurungan, Semarang. Phone 024.6710576 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN 

KONSELING 

 

1. Topik Bahasan  : Membiasakan Diri untuk Bersikap  

                                                              Sopan Santun terhadap Orang Lain 

2. Bidang Bimbingan   : Pribadi 

3. Jenis Layanan  : Informasi 

4. Fungsi Layanan   : Pemahaman dan Pengembangan 

5. Sasaran Layanan/Semester   : Kelas VIII G/ Semeseter 2  

6. Tempat Penyelenggaraan   : Ruang Kelas VIII G SMP N 34  

     Semarang 

7. Tanggal Layanan  : Jumat, 5 Februari 2016 

8. Alokasi Waktu   : 1 x 50 Menit  

9. Metode     : Diskusi dan tanya jawab 

10. Tujuan Layanan  :  

1) Siswa dapat memahami pentingnya membiasakan diri   

 untuk bersikap sopan santun dengan orang lain  

2) Siswa mampu membiasakan diri untuk bersikap sopan santun dan tidak  

   memkasakan kehendak terhadap orang lain 

11. Materi    :  

1)  Pengertian Sopan Santun 

2)  Contoh Bersikap Sopan Santun terhadap Orang Lain 

3)  Manfaat Bersikap Sopan Santun 

12. Uraian Kegiatan/Skenario  :  

a. Kegiatan Pendahuluan           : 

1) Pembimbing membuka kegiatan layanan  
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2) Pembimbing mengecek kehadiran siswa (presensi) 

3) Pembimbing memberikan apersepsi kepada siswa tentang 

pentingnya bersikap sopan santun terhadap orang lain 

4) Pembimbing menyampaikan maksud dan tujuan diberikannya materi 

layanan 

b.     Kegiatan Inti   : 

   Eksplorasi   : 

5) Menanyakan pada siswa mengenai pentingnya bersikap sopan santun 

terhadap orang lain 

6) Bertanya kepada siswa tentang bersikap sopan santun terhadap orang 

lain dalam kehidupan sehari-hari 

Elaborasi : 

7) Pembimbing memberikan materi kepada siswa dengan media 

powerpint dan vidio pembelajaran sebagai penunjang layanan 

8) Siswa bersama pembimbing mengadakan tanya jawab dari materi 

yang telah  dibahas 

Konfirmasi  : 

9) Pembimbing memfasilitasi evaluasi hasil eksplorasi oleh siswa 

10) Siswa bersama pembimbing menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan 

 c.  Kegiatan Akhir  :  

11) Pembimbing memberikan motivasi terhadap siswa 

12) Pembimbing menutup kegiatan layanan 

13. Sumber/Bahan, Media, dan Alat   :  

a. Sumber :   

1) Prayitno. Amti, erman. 1999. Dasar-dasar Bimbingan dan 

Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.  

2) Tridhonanto, Al. 2012. Membangun Karakter Sejak Dini. Jakarta: 

Gramedia 

b. Media : Power Point dan Vidio pembelajaran 

c. Alat : LCD, Leptop, Alat tulis, dan Laiseg 
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14. Rencana Penilaian : penilaian hasil dan proses 

a. Penialaian Proses  

1. Melakukan observasi tindakan siswa saat diberikan layanan 

2. Menyampaikan kembali pemahaman siswa mengenai materi yang  

sudah disampaikan 

b. Penilaian Hasil (Laiseg) : 

1) Pengetahuan (Understanding) 

2) Sikap/perasaan positif (Comfortable) 

3) Ketrampilan/rencana kegiatan (Action) 

(Format penilaian hasil terlampir)  

15.   Catatan Khusus  : Hal- hal yang sangat penting, yang terjadi selama  

proses kegiatan berlangsung untuk menjadi  

perhatian berikutnya. 

 

          

      Semarang, 22 Januari 2016 

Mengetahui,   

Guru Pamong         Perencana Layanan, 

 

Dra. Sri Sunarti     Cempaka Wuryani Kusuma 

NIP : 19631104 199203 2 006    NIM : 1301411098 

 

 

 

 

 



210 
 

 
 

MATERI PERTEMUAN KE-2 

Dalam tradisi budaya Jawa, ada sebuah pepatah kuno yang sering 

diajarkan oleh orang tua pada zaman dahulu kepada anak-anaknya, yang berbunyi 

"Ajining Diri Saka Lathi", yang artinya menghargai diri sendiri dari perkataan 

yang kita ucapkan. Namun pada perkembangannya, praktek nilai-nilai luhur dari 

pepatah Jawa tersebut nampaknya sudah mulai memudar dan kurang dipahami 

lagi oleh kaum muda zaman sekarang. Saat ini tidak sedikit anak-anak muda yang 

sering kedapatan menggunakan kata-kata kasar dan tidak sopan dalam pergaulan 

sehari-harinya, baik dalam penggunaan kata-kata yang berasal dari bahasa ibu 

mereka, maupun kata-kata serapan dari bahasa asing. Herannya lagi, mereka 

sepertinya menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa untuk dilakukan. 

Memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pengaruh dari teman serta 

lingkungan tempat tinggal, memiliki pengaruh yang besar dalam cara tutur kata 

seseorang. Ketika seseorang telah tumbuh dewasa, hal-hal yang dia pelajari 

selama masa kecilnya tidak akan mudah untuk dilupakan, melekat erat pada 

dirinya, menjadikan sebuah ciri khas serta kebiasaan bagi orang tersebut dan hal 

itu sangat sulit untuk dihilangkan. Namun Anda tidak perlu merasa kuatir, karena 

pohon yang baik pastilah menghasilkan buah yang baik. Apa pun situasi Anda 

saat ini, apakah itu lingkungan di mana Anda tinggal sekarang atau teman-teman 

yang tidak mendukung, jika sejak kecil Anda sudah diajarkan oleh orang tua Anda 

yang baik untuk tidak menggunakan kata-kata yang kasar, tidak sopan, maka 

yakinlah Anda tidak akan terpengaruh dan tergoda untuk ikut-ikutan 

mengucapkannya. 

A. Pengertian Sopan Santun 

Mendengar kata sopan santun, sungguhlah topik yang amat menarik untuk 

dibahas dan diketahui lebih dalam, hal ini tak lain karena sopan santun tidak lepas 

dalam kehidupan kita sehari–hari serta merupakan suatu perilaku yang sangat baik 

untuk kita contoh dan terapkan dalam kehidupan sehari – hari. Seperti yang 

diketahui, berdasarkan penuturan Marie Jahoda, seseorang dapat dikatakan 

memiliki kesehatan mental apabila memiliki kemampuan untuk menguasai 
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lingkungan dan berintegrasi secara baik dengannya, dengan demikian untuk 

mecapai pemenuhan seperti yang telah disebutkan maka diperlukan suatu 

tingkahlaku yang dapat digunakan sebagai perangkat untuk memenuhi syarat 

tersebut yaitu sopan santun. 

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi 

sehari – hari setiap orang, karena dengan menunjukkan sikap sopan santunlah, 

seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk 

sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama 

manusia, sudah tentu kita memiliki norma – norma / etika – etika dalam 

melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini sopan santun 

dapatmemberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri 

maupun orang lain. 

Jika ditilik dari asal katanya, sopan santun berarti peraturan hidup yang 

timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan 

dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari – hari masyarakat tersebut. Setelahkita 

membaca pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun 

patutlah dilakukan dimana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan 

lingkungan, tempat, dan waktu karena sopan santun bersifat relatif dimana yang 

dianggap sebagai norma sopan santun berbeda – beda di setiap tempatnya, seperti 

sopan santun dalam lingkungan rumah, sekolah, kampus, pergaulan, dan lain 

sebagainya. Hal tersebut kita lakukan agar dimanapun tempat kita berada, kita 

akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lainnya. 

Penggunaan kata-kata yang tidak sopan sama sekali tidak menguntungkan 

baik untuk diri sendiri, maupun orang lain yang diajak bicara. Kata-kata kotor 

serta makian sama sekali tidak membangun justru akan menyakitkan hati, melukai 

perasaan, dan merendahkan harga diri, tidak hanya saja harga diri orang lain tapi 

juga harga diri Anda. 

Seseorang akan dihargai, dihormati serta disegani oleh orang lain bukan 

dari banyaknya harta atau gelar pendidikan yang dimilikinya, tetapi dari cara dia 

bertutur kata. Hendaknya hal inilah yang harus setiap hari kita lakukan. Jika kita 

memiliki adik kecil, menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mengajarkan 
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kepada mereka untuk mengenali dan membiasakan dirinya mengucapkan kata-

kata yang baik. Beri penjelasan yang sebenarnya, seandainya adiknya bertanya 

mengapa temannya-temannya boleh menggunakan kata-kata tersebut sedangkan 

dirinya tidak. Dalam proses belajarnya, bantu mereka untuk memiliki keteguhan 

hati, jangan menghukumnya atau bahkan menyakitinya secara fisik, jika 

kedapatan menggunakan kata-kata yang tidak baik. 

Setelah membaca keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa sopan 

santun haruslah diterapkan dimana pun saat itu kita berada yang sesuai dengan 

tuntutan lingkungan kita berada. 

B. Contoh Sikap Sopan Santun dalam Kehidupan Sehari-hari 

Seperti contohnya di dalam lingkungan rumah baik di dalam maupun di 

luar lingkungan rumah, maka sopan santun yang harus diwujudkan antara lain : 

1. Menghormati orang tua, seperti bertingkah laku yang baik, berbicara dengan 

lemah lembut, berkata jujur, tidak melakukan perbuatan yang dapat 

menyakiti perasaannya seperti suka berbohong, tidak menuruti 

perintah/melanggar peraturannya, dan selalu mendengarkan segala 

nasihatnya. Hal tersebut harus kita jalani, karena sebagai anak, seseorang 

yang harus kita jadikan unsur utama dalam penerapan sopan santun ialah 

orang tua, selain beliau merupakan orang yang amat berjasa dalam 

perjalanan kehidupan kita, orang tua juga telah memberikan begitu banyak 

pengorbanannya agar dapat membesarkan kita hingga saat ini, maka orang 

tua sudah sepatutnya dihormati agar ia juga dapat merasakan kebahagiaan 

dan kegembiraan dengan adanya keberadaan kita di sampingnya. 

2. Menyayangi adik, kakak, saudara, dan seluruh keluarga dengan cara bertutur 

kata yang baik, tidak berkata kasar dan sombong, tidak mencemooh, saling 

membantu, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota 

keluarga. Hal tersebut kita lakukan karena anggota keluarga merupakan 

bagian dari darah daging kita yang harus selalu kita hargai 
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keberadaannyaagar hubungan harmonis, serasi, selaras, dan seimbang akan 

selalu terjaga di dalamnya. 

3. Menghormati para tetangga yang berada di sekitar rumah dengan sering 

bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak saling menjatuhkan 

/mencemarkan nama baik, tidak berbicara kasar, dan saling tolong 

menolong disaat sedang ada yang membutuhkannya. Contoh sopan santun 

di dalam lingkungan pergaulan sehari – hari. 

1) Bertutur kata yang baik dengan teman agar tidak menyinggung 

perasaannya, karena dengan bertutur kata yang baik kita dapat 

menjaga hubungan yang baik dengannya. 

2) Tidak membicarakan tentang kejelakan / keburukan teman kepada 

orang lain dengan maksud menjatuhkan / mencemarkan namabaiknya, 

karena hal tersebut dapat memicu timbulnya perselisihan yang akan 

menimbulkan gangguan dalam keharmonisan hubungan pertemanan. 

3) Berkata jujur, karena dengan berkata jujur maka orang lain akan 

senantiasa mempercayai kita dan keharmonisan kehidupan 

pertemanan / persahabatan akan tetap terjaga dengan baik. 

4) Bicara jelas dengan intonasi yang baik. Bicara dengan jelas, jangan 

berbelit-belit agar lawan bicara gak bingung menangkap maksud kita. 

Nada suara pun harus diperhatikan apa lagi jika berbicara dengan 

orang yang lebih tua.  

5) Tunjukan ekspresi muka yang ceria. Ekspresi ceria akan membuat 

orang lain merasa nyaman saat bicara. 

6) Memakai bahasa yang baik dan sopan. Hindari mengucapkan kata 

kasar atau kotor saat berbicara. Hal ini akan menimbulkan pandangan 

yang gak baik pada kita. 

7) Hindari bisik-bisik. Sikap ini sering kali membuat orang lain 

tersinggung. Jika emang ada sesuatu hal yang serius lebih baik 

bicarakan baik-baik biar gak salah paham. 
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C. Manfaat sopan santun bagi diri sendiri :  

1) Dapat dihargai, dihormati, dan disenangi oleh banyak orang dimanapun 

tempat kita berada. 

2) Dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan, serta persahabatan. 

3) Mendapat kepercayaan dari orang lain. 

4) Mendapatkan penilaian yang positif karena melakukan perbuatan yangbaik 

dari orang lain, sehingga orang lain pun akan bertingkah laku baik pula 

terhadap diri kita. 

5) Dapat menghindari perselisihan, pertentangan, dan permusuhan dengan 

orang lain. 

6) Menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang yang berada di sekitar 

kita. 

7) Dapat meringankan bebannya apabila sering diberikan pertolongan dari 

orang lain. 
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Deskripsi Video „Pertemuan ke-2‟ 

Topik : Video Orang Gila di Thailand yang Menginspirasi (Menjadi Pribadi  

             yang Sopan terhadap Siapapun) 

Deskripsi :  

Dalam tayangan video ini menceritakan tentang bersikap baik, ramah dan 

sopan harus senantiasa dilakukan kepada siapapun, dimanapun dan dalam kondisi 

apapun. Hal itu dikaitkan dengan alur cerita yang ada dalam tayangan video ini 

tentang seorang bapak yang memiliki toko buku dan majalah. Toko tersebut 

berada di kawasan pertokoan di pinggir jalan yang berada di kawasan pusat kota 

Negara Thailand. Bapak tersebut bertempat tinggal dilantai atas dari toko itu. 

Suatu pagi saat membuka toko untuk memulai kegiatan dagangnya, bapak pemilik 

toko tersebut dikejutkan dengan keberadaan orang gila yang tidur tepat di depan 

tokonya. Orang gila tersebut terlihat kotor dan menimbulkan bau yang tidak 

sedap. Sontak bapak pemilik toko tersebut langsung mengusir orang gila tersebut 

untuk pergi dari depan tokonya dengan nada marah. Orang gila tersebut langsung 

pergi dengan terbirit-birit.  

Hari berikutnya bapak itu juga mengalami hal yang sama seperti hari 

sebelumnya, dia bergegas mengambil air seember kemudian disiramkan ke tubuh 

orang gila yang sedang tertidur pulas di depan tokonya. Hari berikutnya hal 

tersebut juga terulang kembali hingga beberapa kali, setiap pagi saat membuka 

toko melihat orang gila tersebut tidur di depan tokonya. Hingga suatu ketika 

bapak pemilik toko tersebut benar-benar merasa marah dengan keberadaan orang 

gila yang selalu tidur di depan tokonya dari malam hari hingga toko itu dibuka 

lagi. Bapak tersebut menendang, memaki dan mengusir dengan nada yang tinggi 

dan penuh kemarahan. Setelah kejadian hari itu untuk keesokan paginya orang 

gila tersebut sudah tidak lagi tidur di depan tokonya, hal itu terus terjadi untuk 

hari-hari berikutnya. Namun bapak pemilik toko merasa penasaran kenapa tiba-

tiba orang gila itu benar-benar pergi dan tidak muncul lagi pada setiap pagi di 

depan tokonya.  
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Akhirnya bapak pemilik toko memutuskan untuk memutar ulang hasil 

rekaman kamera CCTV yang dipasang di depan tokonya untuk melihat kejadian 

dibeberapa hari yang lalu. Bapak pemilik toko itu terkejut dengan tayangaan 

CCTV nya, disitu dapat dilihat bahwa selama ini orang gila itu tidur di depan 

tokonya karena dia menjaga dan membersihkan tokonya saat toko itu tutup 

dimalam hari. Hal itu terus dilakukan oleh orang gila tersebut walaupun setiap 

pagi selalu mendapat perlakuan tidak sopan dan tidak mengenakan dari pemilik 

toko. Hingga suatu malam saat orang gila tersebut tidur di depan toko ada dua 

orang perampok yang akan mencuri di toko tersebut. Namun dilawan oleh orang 

gila yang tidur di depan toko tersebut, hingga akhirnya orang gila tersebut dihajar 

dan ditusuk oleh kawanan perampok itu. Hingga orang gila tersebut tidak berdaya 

dan terluka parah.  

Pemilik toko baru menyadari ternyata selama ini orang gila yang selalu 

diperlakukan kasar dan tidak sopan itu ternyata berjasa besar karena sudah 

menjaga dan membersihkan tokonya dimalam hari. Bapak pemilik toko itu 

seketika meneteskan air mata dan menyesal dengan perlakuannnya selama ini 

kepada orang gila yang selalu ditemui di depan tokonya pada setiap pagi. Namun 

penyesalannya sudah terlambat, orang gila tersebut sudah tiada dan tidak dapat 

ditemui lagi bahkan hanya untuk meminta maaf atas perlakuannnya selama ini 

terhadap orang gila yang sudah dia pandang sebelah mata. Hikmah yang bisa 

diambil dari tayangan video tersebut adalah jangan pernah mengganggap remeh 

orang lain, bersikap dan bertutur kata lah yang baik dan sopan kepada siapapun. 

Jangan menilai orang hanya dari penampilannya saja. 

 

 

 

 

 



218 
 

 
 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 34 SEMARANG 

Jalan Tlogomulyo Pedurungan, Semarang. Phone 024.6710576 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN 

KONSELING 

 

1. Topik Bahasan  : Kejujuran sebagai Kunci Sukses  

       Hadapi Dunia 

2. Bidang Bimbingan   : Pribadi 

3. Jenis Layanan  : Informasi 

4. Fungsi Layanan   : Pemahaman dan Pengembangan 

5. Sasaran Layanan/Semester   : Kelas VIII G/ Semeseter 2  

6. Tempat Penyelenggaraan   : Ruang Kelas VIII G SMP N 34  

       Semarang 

7. Tanggal Layanan  : Jumat, 12 Februari 2016 

8. Alokasi Waktu   : 1 x 50 Menit  

9. Metode     : Diskusi dan tanya jawab 

10. Tujuan Layanan  :  

1) Siswa dapat memahami pentingnya membiasakan diri   

bersikap jujur dalam kondisi apapun dan dimanapun berada 

2) Siswa mampu membiasakan diri untuk memiliki sikap atau sifat jujur 

dalam menjalani kehidupan sehari-hari 

11. Materi    :  

1)  Pengertian jujur 

2)  Manfaat yang Didapat dari Bersikap Jujur 

3)  Contoh Bersikap Jujur dalam Kehidupan Sehari-hari 

12. Uraian Kegiatan/Skenario  : 

a. Kegiatan Pendahuluan           : 

1) Pembimbing membuka kegiatan layanan  
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2) Pembimbing mengecek kehadiran siswa (presensi) 

3) Pembimbing memberikan apersepsi kepada siswa tentang 

pentingnya membiasakan diri untuk bersikap jujur 

4) Pembimbing menyampaikan maksud dan tujuan diberikannya materi 

layanan 

b.     Kegiatan Inti   : 

   Eksplorasi   : 

5) Menanyakan pada siswa mengenai pentingnya bersikap jujur dalam 

kehidupan sehari-hari dan bergaul dengan orang lain 

6) Bertanya kepada siswa tentang pemahaman sikap jujur yang 

selayaknya ada dalam kehidupan sehari-hari 

Elaborasi : 

7) Pembimbing memberikan materi kepada siswa dengan media 

powerpint dan vidio pembelajaran sebagai penunjang layanan 

8) Siswa bersama pembimbing mengadakan tanya jawab dari materi 

yang telah  dibahas 

Konfirmasi  : 

9) Pembimbing memfasilitasi evaluasi hasil eksplorasi oleh siswa 

10) Siswa bersama pembimbing menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan 

    c.      Kegiatan Akhir  :  

11) Pembimbing memberikan motivasi terhadap siswa 

12) Pembimbing menutup kegiatan layanan 

13. Sumber/Bahan, Media, dan Alat   :  

a. Sumber :   

1) Prayitno. Amti, erman. 1999. Dasar-dasar Bimbingan dan 

Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.  

2) Tresnawati, Tuti. 2012. Menjadi Pribadi Yang Jujur. CV. 

Bandung: Amalia Book 

b. Media : Power Point dan Vidio pembelajaran 

c. Alat : LCD, Leptop, Alat tulis, dan Laiseg 



220 
 

 
 

14. Rencana Penilaian : penilaian hasil dan proses 

a. Penialaian Proses  

1. Melakukan observasi tindakan siswa saat diberikan layanan 

2. Mengungkap kembali pemahaman siswa mengenai materi yang  

sudah disampaikan 

b. Penilaian Hasil (Laiseg) : 

1) Pengetahuan (Understanding) 

2) Sikap/perasaan positif (Comfortable) 

3) Ketrampilan/rencana kegiatan (Action) 

(Format penilaian hasil terlampir)  

15. Catatan Khusus  : Hal- hal yang sangat penting, yang terjadi selama  

         proseses kegiatan berlangsung untuk menjadi  

         perhatian berikutnya. 

 

            Semarang, 22 Januari 2016 

Mengetahui,   

Guru Pamong         Perencana Layanan, 

 

Dra. Sri Sunarti     Cempaka Wuryani Kusuma 

NIP : 19631104 199203 2 006    NIM : 1301411098 
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MATERI PERTEMUAN KE-3 

 

A. Pengertian Jujur 

Menurut Susilo, (2014: 119) Jujur adalah ungkapan sepenuh hati tanpa 

menutupi sesuatu sedikitpun. Jujur merupakan ungkapan yang menandakan 

kejernihan hati seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Jujur berarti 

meredam berbohong. Jujur ialah ungkapan sederhana yang menuntut komitmen 

tinggi dalam kehidupan. Jujur adalah ungkapan yang mudah diucaaapkan, tetapi 

sulit direalisasikan. 

Lebih lanjut Tresnawati, (2012: 27) menjelaskan makna sikap jujur yaitu 

berkata benar yang bersesuaian antara lisan dan apa yang ada dalam hati. Jujur 

juga secara bahasa dapat berarti perkataan yang sesuai dengan kenyataan dan 

hakikat sebenarnya. Kebalikan jujur itulah yang disebut dusta. 

Kejujuran merupakan kualitas manusiawi melalui makna manusia 

mengkomunikasikan diri dan bertindak secara benar (truthfully). Karena itu, 

kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran, termasuk di 

dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan berbicara, serta 

setiap perilaku yang bisa muncul dari tindakan manusia. Secara sederhana, 

kejujuran bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk mengekspresikan fakta 

dan keyakinan pribadi sebaik mungkin sebagaimana adanya (Tresnawati , 2012: 

3). 

Dari ketiga pengertian kejujuran yang sudah dijelaskan di atas oleh Susilo 

dan Tresnawati dapat disimpulkan bahwa kejujuran adalah ungkapan 

sesungguhnya, baik berupa perkataan, sikap, maupun bahasa tubuh. Jujur 

merupakan ungkapan yang menandakan kejernihan hati seseorang dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Dengan kejujuran akan membawa dampak yang 

positif bagi kehidupan seseorang. 

Jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan 

sesungguhnya  dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi. Sifat 
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jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia, karena sifat dan sikap ini merupakan 

prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Jujur juga dapat menjadi cerminan 

dari kepribadian seseorang bahkan kepribadian bangsa. Oleh sebab itulah 

kejujuran bernilai tinggi dalam kehidupan manusia.  

Kejujuran adalah bekal bagi kita untuk mendapatkan kepercayaan dari 

orang lain. Orang yang dipercaya  tidak pantas untuk melakukan kebohongan. Jika 

seseorang telah memiliki kejujuran maka sesuatu yang wajar jika bila orang 

tersebut dapat dipercaya, diberi amanat oleh orang banyak. Orang yang jujur 

jugalah yang akan tenang dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini. Betapa 

hancurnya dunia akan sangat terasa apabila mayoritas orang-orang yang jujur 

sangat sedikit. 

B. Manfaat yang Didapatkan dari Bersikap Jujur 

          Berperilaku jujur, tidak akan merugikan kita. Justru banyak hal yang dapat 

kita ambil dari kejujuran. Kejujuran membawa manfaat yang begitu banyak, 

antara lain dapat membuat seseorang menjadi dapat dipercaya, disenangi orang 

lain, mudah mendapat lapangan pekerjaan, dan yang paling penting adalah 

dicintai oleh Allah swt. Kejujuran dapat memudahkan seseorang dalam 

mendapatkan pekerjaan karena kejujuran adalah poin penting dari kepribadiaan 

seseorang yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan semua 

pekerjaannya. 

        Kejujuran membawa begitu banyak manfaat bagi siapa saja yang 

melakukannya, dapat kita lihat sebagai berikut : 

1. Orang jujur akan dipercaya. 

Orang jujur akan dipercaya karena ia memiliki sifat dan sikap suka 

berterus terang, berbicara atau berbuat apa adanya, tidak terjadi penambahan 

ataupun pengurangan kata dalam menyampaikan amanat seseorang. 

2. Orang jujur disayangi teman. 

Hal ini dapat dilihat pada kehidupan kita sehari-hari. Semua orang 

tidak ada yang suka pada pembohong dan pendusta. Sebaliknya orang sangat 

menyukai orang yang memiliki sifat jujur,   bicara apa adanya, dan tidak 
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berbohong. Oleh karena itu orang yang selalu berkata jujur memiliki banyak 

teman yang sangat sayang kepadanya. 

3. Orang jujur mudah dalam mendapatkan pekerjaan. 

Hal ini dapat dimengerti, sebab tidak seorang pun pemimpin suatu 

perusahaan, mau menerima calon pegawai di perusahaannya, apabila sudah 

jelas-jelas orang itu pembohong dan pendusta. Jika diterima, berarti sudah 

merupakan konsekuensi dari perusahaan yang telah menerima seorang 

pembohong tersebut dan siap-siap menjadi korban kebohongan orang 

tersebut. 

C. Contoh Bersikap Jujur dalam Kehidupan Sehari-hari 

Sifat jujur yang merupakan hal yang mutlak dalam kehidupan, dapat kita 

ambil dari berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hidup ini banyak 

sekali contoh kejujuran yang dapat kita terapkan, antara lain: 

1) Melaksanakan amanat seseorang. 

      Secara tidak disangka-sangka orang lain kadang–kadang menitipkan sesuatu 

kepada kita baik berupa pesan, uang, barang, atau yang lainnya untuk 

disampaikan kepada orang lain yang berhak menerimanya, atau hanya sekedar 

dititipkan sampai waktunya barang atau uang tersebut diambil kembali . Apabila 

menerima titipan seperti itu, titipan tersebut harus betul-betul dilaksanakan sesuai 

dengan yang dipesankan. Kalau berupa pesan maka pesan tersebut tidak boleh 

ditambah atau dikurangi. Demikian pula kalau berupa uang atau barang harus juga 

dijaga dengan baik supaya tidak hilang atau rusak. 

2) Menyimpan rahasia orang yang sudah dipercayakan kepada kita 

       Dalam hidup ini banyak yang harus kita bicarakan, tetapi ada pula yang tidak 

boleh kita bicarakan kepada orang lain atau harus dirahasiakan. Misalnya ada 

seorang anak yang dikejar dan akan dibunuh orang dengan sadis dan kejam. Tiba-

tiba anak tersebut bersembunyi di salah satu rumah dan kita mengetahuiny. Orang 

yang mengejar kehilangan jejak kemudian bertanya, “Apakah Anda melihat 

seorang anak berlari dan bersembunyi di sekitar sini?” Kita jawab “Tidak!” Maka 

kita telah menolong dan menyelamatkan jiwa anak tersebut. 
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3) Tidak menyontek ketika mendapat tugas pelajaran di sekolah . 

       Mencontoh atau mencontek ketika mendapat tugas pelajaran di sekolah 

adalah perbuatan yang tidak dibenarkan. Sebab tugas pelajaran tersebut adalah 

tugas perorangan yang tidak boleh satu sama lain mencontoh. Andai saja dari hasil 

mencontoh mendapat nilai bagus sesungguhnya yang mendapat nilai bagus 

tersebut bukanlah kita tetapi orang lain tempat kita mencontoh. Pendek kata 

perbuatan mencontoh adalah perbuatan yang tidak jujur dan menipu diri sendiri. 

4) Melaksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab. 

       Orang jujur apabila mendapat atau menerima tugas, tugas tersebut pasti di 

kerjakan secara maksimal dan penuh tanggung jawab. Sebaliknya jika ia merasa 

tidak sanggup atau tidak bersedia, sebelumnya pasti ia katakan tidak atau belum 

mau menerima tugas itu. Sebab orang jujur, tidak akan berkata “ya” jika dalam 

hatinya “tidak”.Orang yang jujur, tidak akan bersifat munafik di hadapan orang 

lain. 

D. Dampak Negatif yang Ditimbulkan ketika Tidak Bersikap Jujur 

Menurut penelitian yang dilakukan Anita Kelly, profesor psikologi dari 

Universitas Notre Dame di Indiana (dalam Susilo, 2014: 160), membeberkan studi 

tentang sikap jujur dan kesehatan tubuh. Dalam penelitian itu ditemukan bahwa 

kejujuran bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Dengan kata lain, 

seseorang yang suka berbohong dapat membuat fisik mudah sakit. 

Kelly telah melakukan penelitian dengan sebuah tes kejujuran terhadap 

110 orang dengan rentang usia 18-71 selama sepuluh pekan. Hasilnya, terbukti 

bahwa kebohongan membuat kesehatan para responden menurun. Selain itu, 

ditemukan juga beberapa keluhan fisik dan mental akibat berbohong, seperti 

perasaan tegang atau melankolis, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Sebaliknya, 

kesehatan mereka kembali membaik saat mereka bersikap jujur. 
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Deksripsi Video “Pertemuan ke-3” 

Topik : Buah Manis dari Kejujuran 

Deskripsi :  

Video ini menceritakan tentang kisah nyata yang dialami oleh beberapa 

orang tentang buah manis yang didapat dari bersikap jujur. Kisah yang pertama 

tentang seorang OB (office boy) yang bernama Agus Haerudin yang bekerja 

disalah satu Bank Mandiri di Bekasi, nama bapak tersebut menjadi terkenal 

karena telah mengembalikan tumpukan uang senilai seratus juta rupiah yang ia 

temukan. Ia melakukan tindakan tersebut karena itu merupakan wujud dedikasi 

pada perusahaan tempat ia bekerja. Atas kejujuran yang telah dilakukan, ia 

mendapat Award Kejujuran dan uang tunai sebesar satu juta tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah.  

Kisah selanjutnya yaitu terjadi di luar negeri tentang seorang tunawisma 

bernama Haris yang diberi sedekah pada cangkir kecilnya oleh seorang wanita. 

Namun ternyata wanita tersebut salah memberikan cincin dari tunangannya. 

Setelah menyadari hal tersebut wanita tadi kembali ke tempat Haris, dengan jujur 

tunawisma ini mengembalikan cincin kepada wanita tersebut. Walupun Haris 

tidak mengharap imbalan, namun Haris justru mendapat berkah melimpah dari 

tindakannya itu. Tunangan wanita tadi menggalang dana hingga 1,4 M rupiah. 

Wajah Haris yang sering muncul di TV pun membuat dia bertemu kembali 

dengan kakak perempuannya yang sudah terpisah selama 16 tahun.  

Kisah yang ketiga yaitu tentang seorang supir taxi asal Singapura yang 

menemukan kantong hitam berisi tumpukan uang sebesar 8,6 M rupiah pada kursi 

belakang taxinya. Karena merasa uang tersebut bukan miliknya dan tidak ingin 

terkena masalah ia pun melapor pada perusahaan taxi tempat ia bekerja. Ternyata 

uang tersebut milik pasangan wisatawan asal Thailand. Sebagai bentuk ucapan 

terimakasih atas kejujurannya wisatawan tersebut memberikan sejumlah uang 

kepada supir taxi yang telah mengembalikan uangnya. Supir taxi tadi juga 

mendapat penghargaan khusus dari perusahaan tempat ia bekerja. Hikmah yang 

bisa diambil dari tayangan video tersebut adalah bersikap jujur butuh komitmen 
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yang tinggi untuk melakukannya. Namun apabila sudah menanamkan kebiasaan 

jujur pada diri, akan banyak hal manis dan luar biasa yang akan dipetik nantinya. 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 34 SEMARANG 

Jalan Tlogomulyo Pedurungan, Semarang. Phone 024.6710576 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN 

KONSELING 

 

1. Topik Bahasan  : Melatih Hati Menjadi Pribadi yang  

       Berjiwa Besar 

2. Bidang Bimbingan   : Pribadi 

3. Jenis Layanan  : Informasi 

4. Fungsi Layanan   : Pemahaman dan Pengembangan 

5. Sasaran Layanan/Semester   : Kelas VIII G/ Semeseter 2  

6. Tempat Penyelenggaraan   : Ruang Kelas VIII G SMP N 34  

        Semarang 

7. Tanggal Layanan  : Jumat, 19 Februari 2016 

8. Alokasi Waktu   : 1 x 50 Menit  

9. Metode     : Diskusi dan tanya jawab 

10. Tujuan Layanan  :  

1) Siswa dapat memahami pentingnya melatih hati untuk menjadi pribadi 

yang berjiwa besar dalam bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain 

2) Siswa mampu membiasakan diri untuk melatih hati menjadi seseorang 

yang berjiwa besar 

11. Materi    :  

1)  Pengertian Berjiwa Besar 

2)  Dampak  

3)  Upaya yang Dilakukan untuk Menjadi Seseorang yang Berjiwa Besar 

12. Uraian Kegiatan/Skenario  :  

a. Kegiatan Pendahuluan           : 

1) Pembimbing membuka kegiatan layanan  
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2) Pembimbing mengecek kehadiran siswa (presensi) 

3) Pembimbing memberikan apersepsi kepada siswa tentang 

pentingnya menjadi pribadi yang mampu berjiwa besar dalam situasi 

apapun 

4) Pembimbing menyampaikan maksud dan tujuan diberikannya materi 

layanan 

b.     Kegiatan Inti   : 

   Eksplorasi   : 

5) Menanyakan pada siswa mengenai pentingnya memiliki sikap 

berjiwa besar dalam kehidupan sehari-hari 

6) Bertanya kepada siswa tentang pemahaman sikap berjiwa besar 

dalam kehidupan sehari-hari 

Elaborasi : 

7) Pembimbing memberikan materi kepada siswa dengan media 

powerpint dan vidio pembelajaran sebagai penunjang layanan 

8) Siswa bersama pembimbing mengadakan tanya jawab dari materi 

yang telah  dibahas 

Konfirmasi  : 

9) Pembimbing memfasilitasi evaluasi hasil eksplorasi oleh siswa 

10) Siswa bersama pembimbing menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan 

    c.  Kegiatan Akhir  :  

11) Pembimbing memberikan motivasi terhadap siswa 

12) Pembimbing menutup kegiatan layanan 

13. Sumber/Bahan, Media, dan Alat   :  

a. Sumber :   

1) Prayitno. Amti, erman. 1999. Dasar-dasar Bimbingan dan 

Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.  

2) Tridhonanto, Al. 2012. Membangun Karakter Sejak Dini. Jakarta: 

Gramedia 
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3) Jen Hans Jen. 2006. Strategi Pengembangan Diri (Untuk 

Kesuksesan Fisik, Intelektual, Emosi, Sosial, Finansial dan 

Spiritual). Jakarta : Personal Development Training, Cet 2 

b. Media : Power Point dan Vidio pembelajaran 

c. Alat : LCD, Leptop, Alat tulis, dan Laiseg 

14. Rencana Penilaian : penilaian hasil dan proses 

a. Penialaian Proses  

1. Melakukan observasi tindakan siswa saat diberikan layanan 

2. Mengungkap kembali pemahaman siswa mengenai materi yang  

sudah disampaikan 

b. Penilaian Hasil (Laiseg) : 

1) Pengetahuan (Understanding) 

2) Sikap/perasaan positif (Comfortable) 

3) Ketrampilan/rencana kegiatan (Action) 

(Format penilaian hasil terlampir)  

15. Catatan Khusus  : Hal- hal yang sangat penting, yang terjadi selama  

     proses kegiatan berlangsung untuk menjadi  

     perhatian berikutnya. 

           

 Semarang, 22 Januari 2016 

Mengetahui,   

Guru Pamong         Perencana Layanan, 

 

Dra. Sri Sunarti     Cempaka Wuryani Kusuma 

NIP : 19631104 199203 2 006    NIM : 1301411098 
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MATERI PERTEMUAN KE-4 

A. Pengertian Berjiwa Besar  

Berjiwa besar lebih merujuk kepada sikap siap menerima keadaan apapun 

atau dapat dikatakan rasa syukur. Rela terhadap kondisi yang ada di depan mata 

kita saat itu. Namun tak harus selamanya kita terdiam terjebak dalam situasi yang 

buruk, selagi kita mampu untuk berbuat demi terjadinya perubahan keadaan, maka 

lakukanlah. Kita juga harus berusaha untuk merubah keadaan menjadi lebih baik 

bagi diri kita maupun untuk orang disekitar kita. Terima segala sesuatu keadaan 

yang memang sudah terlanjur terjadi, walaupun buruk kenyataannya dan sudah 

tak mungkin untuk diubah kearah yang lebih baik. Buatlah keadaan seperti itu 

menjadi cambuk dan sebagai pelajaran bagi kita. Sikap inilah yang paling sulit 

untuk dilakukan. Namun semuanya butuh proses untuk menjalaninya, jadi kita 

harus berusaha untuk dapat memiliki sikap itu. Meski sulit dan penuh rintangan. 

Dan sesungguhnya rintangan itu akan membuat kita semakin bisa berpikir lebih 

dewasa. Dengan bagaimana cara kita menyikapi dan menyelesaikan suatu masalah 

yang ada. Semakin kita mempunyai pola pemikiran yang dewasa maka tantangan 

masalah akan datang sesuai dengan porsinya. Lakukanlah hal terbaik untuk hidup 

kita dan orang di sekitar kita. 

Berjiwa besar adalah keberanian untuk memaafkan dan sekaligus 

melupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang lain terhadapnya (to 

forgive and forget). Disebut jiwa besar karena seseorang mungkin memaafkan, 

tetapi tidak berangkat dari hati nurani yang tulus sehingga tidak mau melupakan. 

Hal seperti ini hanyalah pemberian maaf yang bersifat formal ritual, tidak 

menyentuh nilai yang paling hakiki yaitu pembersihan dan penghapusan. Karena 

semangat pemberian maaf adalah penghapusan segala hal yang membuat 

seseorang masih ada kendala psikologis. Kita memaafkan seseorang karena kita 

ingin memberdayakan nilai-nilai diri yang berada dalam hatinya. Kita ingin 

menghapuskan segala dendam kesumat untuk diganti dengan uluran tangan yang 

bersifat sinergi. 
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 Adapun  pengertian Jiwa besar menurut Faturochman yakni : Kekuatan 

dalam berpikir Positif, dalam artian mampu memanajemen pikiran kita, karena 

keberhasilan seseorang didasarkan dari bagaimana orang itu berpikir mengenai 

dirinya. Jika ia berpikir mampu untuk berhasil maka keberhasilan akan diraihnya. 

Namun jika ia berpikir bahwa ia tidak akan mungkin berhasil, maka keberhasilan 

akan menjauh darinya.  

Jiwa Besar menggambarkan kondisi jiwa yang dapat menerima segala 

sesuatu yang terjadi pada dirinya dengan selalu kelihatan optimis. Jiwa besar 

terlihat sebagai sesuatu yang oprimis dan tetap tersenyum, selalu ceria dalam 

keadaan apapun meskipun itu sedang tidak mengenakkan. Bisa jadi Jiwa Besar 

juga menggambarkan keadaan jiwa yang dapat dengan lapang dada, ikhlas 

terhadap sesuatu yang telah terjadi. Jiwa Besar adalah sesuatu yang harus dilatih 

mengingat sifat manusia yang cenderung menginginkan sesuatu sesuai dengan 

pikiran dan imajinasinya. 

B. Upaya yang Dilakukan untuk Memiliki Sikap Berjiwa Besar 

Memiliki jiwa besar bukan datang begitu saja. Kita harus melatihnya 

setiap saat. Ketika kita menghadapi tahapan hidup yang mengecewakan, mari 

coba berpikir positif. Bahwa itu adalah anak tangga kehidupan yang bisa kita 

lewati dengan baik dan kita akan menemukan jalan lebih baik di depannya. 

Sebaliknya, ketika kita menghadapi kesuksesan, kita pun bisa menyadari bahwa 

hal ini suatu saat akan hilang juga. Dengan demikian kita tak akan menggerutu 

atau menyesal jika gagal, menangis ketika apa yang sudah didapat hilang. Kita 

akan bisa menerima keadaan dengan baik. 

Menurut Jen (2006: 183) menjelaskan bahwa kebesaran jiwa bukanlah 

warisan dan kekerdilan jiwa bukan malapetaka. Kita bisa belajar mengembangkan 

kebesaran jiwa kita dengan kemauan dan ketekunan. Hal yang bisa dilakukan 

dalam memupuk sikap berjiwa besar diantaranya adalah: 

1. Beranilah mengakui kesalahan yang telah diperbuat.  

Hanya orang yang berjiwa kerdil yang suka menyembunyikan 

kesalahannya dan suka mencari kambing hitam. 
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2. Beranilah mengakui kesalahan, kelemahan dan keterbatasan anda. 

Semuanya itu tidak mencerminkan sikap yang rendah diri, tapi justru 

menunjukkan sikap yang sportif. 

3. Belajarlah untuk memaafkan kesalahan orang lain.  

Hanya orang yang berjiwa besar yang bisa memaafkan, orang yang lemah 

cenderung mudah membenci dan menyimpan kesalahan orang lain. 

4. Belajarlah untuk bersikap rendah hati.  

Hindari kebiasaan menyombongkan diri atas prestasi atau keunggulan 

apapun yang anda miliki. Kesombongan biasanya mencerminkan harga 

diri yang rendah dari orang yang berjiwa kecil. Tapi kerendahan hati 

menunjukan harga diri yang tinggi dari orang yang berjiwa besar. 

5. Beranilah bertanggung jawab atas apapun yang anda katakan dan 

lakukan.  

Orang-orang yang berjiwa pengecut biasanya tidak berani bertanggung 

jawab, bahkan sering melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. 

6. Tingkatkan terus rasa percaya diri anda.  

Hindari kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. 

Mereka mungkin lebih hebat dan lebih berbobot, tapi itu bukan ukuran 

untuk meilai diri anda tidak berarti. 

7. Berusahalah untuk tetap bersikap tenang dalam situasi dan kondisi yang 

buruk.  

Hindari mengambil keputusan penting ketika pikiran dan perasaan Anda 

sedang tidak menentu, apalagi dalam keadaan emosional. 

8. Biasakanlah diri Anda untuk tidak takut mengambil risiko.  

Tempat yang aman dan kondisi yang nyaman bisa menciptakan status quo 

dan tidak baik bagi perkembangan jiwa Anda. 

9. Beranilah untuk mengalami kegagalan 

Karena kegagalan memberikan banyak sekali pelajaran berharga. Orang-

orang berjiwa besar biasanya dibesarkan oleh kegagalan, tapi sebaliknya, 

orang-orang berjiwa kerdil umumnya dilumpuhkan oleh kegagalan. 
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Deskripsi Video Pertemuan ke-4 

Topik : Bersyukur dengan Apa yang Kita Miliki (Berjiwa Besar) 

Deskripsi :  

Tayangan video pada pertemuan yang ke-4 berisi tentang seorang anak 

lelaki sederhana yang bermain di taman. Di taman tersebut dia duduk termenung 

di bawah pohon sambil meratapi nasibnya, dia sedih melihat kondisi sepatunya 

yang sudah rusak dan sudah tidak layak lagi untuk dipakai. Namun ia tidak ada 

pilihan lain untuk tetap memakai sepatu rusak itu. Karena ia tidak punya cukup 

uang untuk dapat membeli sepatu baru yang bagus sesuai dengan keinginannya. 

Dari kejauhan dia melihat seorang anak lelaki seumurannya yang duduk di 

kursi taman mengenakan baju yang rapi dan bersih serta sepatu yang bagus. 

Lelaki sederhana tersebut bergumam didalam hatinya, andai saja ia bisa 

merasakan berada diposisi laki-laki yang duduk di kursi itu. Mengenakan baju 

yang bersih, rapi dan sepatu yang bagus. Keajaibanpun datang tiba-tiba 

keadaanpun berbalik, laki-laki sederhana tadi tiba-tiba bisa berubah menjadi lelaki 

yang duduk di kursi mengenakan baju rapi, bersih dan memakai sepatu bagus.  

Lelaki yang tadi hanya duduk diam di kursi menjadi bahagia berlari-lari 

walaupun hanya memakai sepatu yang sudah rusak dan baju yang tampak kumal. 

Walaupun dia hanya memakai sepatu yang sudah rusak dan pakaian yang kumal 

namun dia nampak bahagia karena sebenarnya hal itu yang selama ini dia 

inginkan, dia bermimpi untuk memiliki kedua kaki yang normal. Sehingga dia 

tidak hanya duduk di kursi roda tiap kali mau beraktifitas dan menuju ke suatu 

tempat. Dan lelaki sederhana tadi merasakan diposisi yang mengenakan pakaian 

bagus, rapi dan sepatu yang bagus dia senang karena itu yang selama ini ia 

inginkan. Namun setelah menyadari ternyata dia hanya bisa duduk di kursi roda 

tiap kali ingin melakukan aktifitas dan menuju ke suatu tempat. Dia menyesal 

kenapa menginginkan berada diposisi ini, yang ternyata tidak menyenangkan dan 

seindah yang ia bayangkan. Namun semua sudah terlanjur dan tidak bisa berbalik 

lagi seperti sedia kala. 
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Pembelajaran yang bisa diambil dari tayangan video tersebut adalah dalam 

hidup ini tidak selamanya yang kita anggap indah, menyenangkan dan 

membahagiakan begitu juga dirasakan oleh yang menjalaninya. Begitupun dengan 

kondisi yang kita alami yang terkadang menurut kita sangat berat, membosankan 

dan menyebalkan namun untuk orang lain tidak selalu seperti itu. Hidup akan 

terasa indah, menyenangkan dan membahagiakan tergantung bagaimana kita 

menyikapi dan mensyukuri setiap nikmat dan kesempatan yang kita dapatkan. 

Pertemuan ke-4 

Topik : Tuhan itu Adil 

Deskripsi :  

Tayangan video yang kedua pada pertemuan yang keempat menceritakan 

tentang bakat menari yang dimiliki oleh seorang perempuan yang memiliki 

keterbatasan fisik berupa tidak memiliki tangan kanan dan seorang lelaki yang 

tidak mempunyai kaki kanan. Namun dibalik keterbatasan mereka, hal itu tidak 

menjadi penghalang didalam mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya. 

Mereka berlatih dengan giat dan sungguh-sungguh agar menjadi penari yang 

hebat. Hal itu dapat mereka buktikan dengan penampilan mereka di panggung 

pertunjukkan yang membuat para penontonnya berdecak kagum, tersentuh dan 

terhibur dengan pertunjukkan tari yang mereka bawakan. Hikmah yang bisa 

diambil dari tayangan video tersebut adalah kita harus berjiwa besar terhadap 

keterbatasan yang kita miliki, namun tetap berusaha melakukan yang terbaik 

semampu kita bisa. 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 34 SEMARANG 

Jalan Tlogomulyo Pedurungan, Semarang. Phone 024.6710576 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN 

KONSELING 

 

1. Topik Bahasan  : Membiasakan Diri untuk Tepat Waktu 

                                                             Itu Mudah 

2. Bidang Bimbingan   : Pribadi 

3. Jenis Layanan  : Informasi 

4. Fungsi Layanan   : Pemahaman dan Pengembangan 

5. Sasaran Layanan/Semester   : Kelas VIII G/ Semeseter 2  

6. Tempat Penyelenggaraan   : Ruang Kelas VIII G SMP N 34  

                                                             Semarang 

7. Tanggal Layanan  : Jumat, 26 Februari 2016 

8. Alokasi Waktu   : 1 x 50 Menit  

9. Metode     : Diskusi dan tanya jawab 

10. Tujuan Layanan  :  

1) Siswa dapat memahami pentingnya membiasakan diri   

     tepat waktu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.  

2) Siswa mampu membiasakan diri untuk tepat waktu dalam kesehariannya 

11. Materi    :  

1)  Pengertian tepat waktu 

2)  Dampak yang ditimbulkan dari tidak tepat waktu 

3)  Cara Membiasakan Diri untuk Menjadi Si On Time (tepat waktu) 

12. Uraian Kegiatan/Skenario  :  

a. Kegiatan Pendahuluan           : 

1) Pembimbing membuka kegiatan layanan  

2) Pembimbing mengecek kehadiran siswa (presensi) 
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3) Pembimbing memberikan apersepsi kepada siswa tentang 

pentingnya membiasakan diri untuk tepat waktu 

4) Pembimbing menyampaikan maksud dan tujuan diberikannya materi 

layanan 

b.     Kegiatan Inti   : 

   Eksplorasi   : 

5) Menanyakan pada siswa mengenai pentingnya karakter dasar dalam 

kehidupan sehari-hari 

6) Bertanya kepada siswa tentang pemahaman karakter dasar yang 

meliputi sikap tidak egois, jujur, dan disiplin dalam kehidupan 

sehari-hari 

Elaborasi : 

7) Pembimbing memberikan materi kepada siswa dengan media 

powerpint dan vidio pembelajaran sebagai penunjang layanan 

8) Siswa bersama pembimbing mengadakan tanya jawab dari materi 

yang telah  dibahas 

Konfirmasi  : 

9) Pembimbing memfasilitasi evaluasi hasil eksplorasi oleh siswa 

10) Siswa bersama pembimbing menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan 

     c. Kegiatan Akhir  :  

11) Pembimbing memberikan motivasi terhadap siswa 

12) Pembimbing menutup kegiatan layanan 

13. Sumber/Bahan, Media, dan Alat   :  

a. Sumber :   

1) Prayitno. Amti, erman. 1999. Dasar-dasar Bimbingan dan 

Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.  

2) Tridhonanto, Al. 2012. Membangun Karakter Sejak Dini. Jakarta: 

Gramedia 

b. Media : Power Point dan Vidio pembelajaran 

c. Alat : LCD, Leptop, Alat tulis, dan Laiseg 



239 
 

 
 

14. Rencana Penilaian : penilaian hasil dan proses 

a. Penialaian Proses  

1. Melakukan observasi tindakan siswa saat diberikan layanan 

2. Mengungkap kembali pemahaman siswa mengenai materi yang  

    sudah disampaikan 

b. Penilaian Hasil  

  Laiseg : 

1) Pengetahuan (Understanding) 

2) Sikap/perasaan positif (Comfortable) 

3) Ketrampilan/rencana kegiatan (Action) 

(Format penilaian hasil terlampir)  

       15.  Catatan Khusus  : Hal- hal yang sangat penting, yang terjadi selama  

         proseses kegiatan berlangsung untuk menjadi  

         perhatian berikutnya. 

           

 Semarang, 22 Januari 2016 

Mengetahui,   

Guru Pamong         Perencana Layanan, 

 

Dra. Sri Sunarti     Cempaka Wuryani Kusuma 

NIP : 19631104 199203 2 006    NIM : 1301411098 
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MATERI PERTEMUAN KE-5 

Waktu dalam kehidupan sehari – hari sangatlah penting karena waktu 

tidak dapat di ulang kembali atau di putar kembali. Seperti definisinya menurut 

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa waktu adalah seluruh rangkaian 

saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Dalam 

kehidupan sehari-hari, semua aktivitas yang kita lakukan pasti selalu berhubungan 

dengan waktu. 

Dalam hal ini, akan lebih menekankan kepada ketepatan waktu yang 

berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Setiap kita melakukan aktivitas sehari-

hari, ketepatan waktu menjadi salah satu yang mencerminkan tingkat kedisiplinan 

seseorang. Maksudnya, semakin seseorang sering terlambat, bisa ditebak bahwa 

orang tersebut kurang disiplin. Lalu,  apa itu tepat waktu? Mengapa kita harus 

tepat waktu? 

A. Apa yang dimaksud dengan tepat waktu? 

Tepat waktu itu sendiri adalah mengerjakan apa yang harus kita kerjakan 

tepat pada waktunya. Tentu saja dengan tepat waktu kita bisa mendapatkan 

keuntungan tersendiri. Ada beberapa alasan mengapa tepat waktu itu penting. 

Pertama, dalam suatu perjanjian tepat waktu bisa sebagai cara untuk menghormati 

janji yang telah kita buat dengan orang lain. Dengan datang terlambat, secara 

tidak langsung seperti melanggar janji yang juga bisa berpotensi merugikan orang 

lain. 

Alasan kedua adalah tepat waktu seringkali juga terkait dengan 

menghormati suatu otoritas. Misalnya sekolah, atau instansi tempat kita bekerja 

nantinya, adalah otoritas yang mau tidak mau harus diikuti dan dihormati 

siapapun yang ingin menjadi bagian darinya. Ketiga, terkait dengan sebuah 

undangan yang memiliki batasan waktu. Datang tepat waktu merupakan salah satu 

cerminan penghargaan untuk si pengundang. 

Kita tidak ketinggalan atau kehilangan informasi. Selain itu, budaya tepat 

waktu juga merupakan cerminan bahwa kita menghargai orang lain yang ada di 
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sekitar kita.Untuk tepat waktu memang tidak selalu mudah. Beberapa rintangan 

yang bisa jadi harus kita atasi adalah jarak perjalanan yang jauh, lalu lintas yang 

padat, dan jadwal yang sibuk. Namun, tepat waktu itu penting. Misalnya di tempat 

kerja, orang yang tepat waktu biasanya dianggap dapat diandalkan dan rajin. 

Sebaliknya, orang yang datang terlambat dapat memengaruhi pekerjaan orang lain 

dan mutu produk serta layanan. Jika seorang siswa sering terlambat ia bisa 

ketinggalan pelajaran dan sulit berprestasi. Bahkan ada sekolah yang menerapkan 

peraturan untuk siswa yang datang terlambat tidak diperbolehkan untuk masuk 

dan mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah hari itu. Datang terlambat 

untuk memenuhi janji dengan dokter bisa memengaruhi perawatan yang 

didapatkan. 

Berbicara soal disiplin biasanya dikaitkan dengan pemenuhan aturan, 

terutama sekali pemanfatan waktu. Seseorang kita sebut disiplin apabila 

mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya dengan tepat pada waktunya. 

Contoh lainnya, seseorang dikategorikan disiplin dalam berlalu-lintas apabila 

dijalanan mematuhi segenap rambu-rambu lalulintas yang telah digariskan. 

Hidup yang tertib dan teratur sangat menentukan sukses atau tidaknya 

seseorang dalam mengelola waktu secara disiplin. Bukan kuantitas waktu itu yang 

jadi soal, melainkan apa yang kita kerjakan pada waktu yang sama. Sebab, ada 

orang yang dalam waktu24 jam mampu mengurus negara dan mengorkestrasi 

jutaan orang dalam satu gerak dan nafas pembangunan. 

Karena itu untuk menumbuhkan etos kedisiplinan dalam diri kita 

dibutuhkan manajemen waktu agar kualitas diri kita dapat meningkat. Dan itu 

semua dapat dilakukan sedemikian rupa serta mampu mengatur waktu yang 24 

jam itu untuk semua urusan. Biar cepat, efisien, dan selamat. Sudah lazim kita 

dengar pameo mengatakan, “alon-alon asal kelakon.” Barangkali diera yang 

kompetitif seperti ini, pameo itu sudah terasa usang.  Terlalu statis. Pameo itu 

dapat kita dinamisasikanlagi. Kalau bisa cepatdan efisien, mengapa harus dibuat 

lambat.  

Datang tepat waktu (on time) merupakan salah satu kebiasaan siswa 

sukses. Sayangnya, kebiasaan baik ini sulit dimiliki oleh sejumlah siswa. 
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Mengapa seperti itu? Jawaban yang realistis adalah karena datang terlambat sudah 

menjadi kebiasaan sehingga butuh waktu untuk mengubahnya. 

B. Dampak yang Ditimbulkan dari Tidak Tepat Waktu 

Efek dari tidak tepat waktu bukan hanya dirasakan oleh yang 

melakukannya, orang lain yang tepat waktu sekalipun biasanya terkena imbasnya 

pula. Lebih dari itu, tidak tepat waktu juga bisa mengacaukan semua jadwal 

agenda penting yang telah dibuat.Tidak tepat waktu sungguh berbahaya, ini bisa 

merusak moral bangsa Indonesia. Memang, tidak tepat waktu sulit sekali 

dipisahkan dari kebiasaan buruk sebagian besar orang. Namun beberapa dari 

mereka malah menganggap tidak tepat waktu sebagai hal yang biasa saja. Bahkan 

tidak tepat waktu sudah dianggap sebagai budayanya orang Indonesia. Bukankah 

baik buruknya suatu bangsa dilihat dari kebiasaan masyarakatnya?  

Mengapa kebiasaan buruk yang dijadikan sebagai budaya? Seharusnya 

kebiasaan baiklah yang dijadikan sebagai budaya. Mungkin hal ini juga yang 

membuat bangsa Indonesia tidak maju-maju. Tetap saja menjadi negara 

berkembang. Bagaimana negara ini mau maju, jika masyarakatnya saja tidak bisa 

menghargai waktu. Oleh karena itu, biasakanlah datang tepat waktu. Hargai 

semua waktu yang kita miliki. Karena waktu tidak akan pernah menunggu, jika 

sudah lewat, dia akan berlalu begitu saja, tanpa kita bisa menghentikan atau 

menawarnya dengan berbagai macam imbalan. 

C. Cara Membiasakan Diri untuk Menjadi Si On Time (Tepat Waktu)  

Jika selama ini siswa memiliki kebiasaan datang terlambat (baik masuk 

sekolah, datang ekstrakulikuler, bertemu teman, belajar kelompok dan lain-lain), 

tujuh cara di bawah ini dapat membantu untuk bisa datang tepat waktu. 

1) Pergi 10 menit lebih awal 

Cara pertama adalah pergi 10 menit lebih awal. Untuk menerapkan 

cara ini, Anda perlu mengevaluasi waktu pergi Anda terlebih dahulu. 

 

 



243 
 

 
 

2) Catat semua jadwal janji dengan teman atau kegiatan 

Cara kedua adalah dengan mencatat jadwal kegiatan atau janji yang 

sudah dibuat dengan teman di buku harian atau catatan Anda. Setelah itu, 

baca buku harian atau catatan minimal sekali sehari sehingga membantu 

Anda mengingat semua jadwal kegiatan dan janji yang harus ditepati atau 

dihadiri. 

3) Buat Pengingat (Reminder) 

Cara lain adalah dengan membuat pengingat (reminder) di HP. 

Pengingat ini akan memberi tanda bergantung waktu yang ditetapkan oleh 

si pembuat jadwal kegiatan. Anda juga bisa meminta bantuan teman untuk 

mengingatkan jadwal kegiatan atau janji yang sudah disepakati bersama 

sebelumnya. 

4) Hormati orang lain 

Ini adalah pemahaman yang perlu Anda miliki untuk membiasakan 

diri datang tepat waktu. Tanamkan di benak Anda bahwa datang tepat 

waktu itu berarti Anda menghormati orang lain, baik itu teman, tetangga, 

keluarga dan orang-orang yang baru ditemui. Dengan memiliki 

pemahaman ini, Anda akan bergerak lebih cepat daripada biasanya. 

5) Prediksi Waktu Tempuh 

Jika rumah teman atau tempat untuk bertemu dengan teman 

letaknya jauh dari posisi Anda saat itu, prediksi waktu tempuh untuk 

mencapai tempat tersebut. Jika Anda masih belum tahu karena mungkin 

rumah teman atau tempat tersebut baru Anda kunjungi, meminta patokan 

kepada teman yang mengetahui lokasi persisnya dan meminta informasi 

waktu tempuh sehingga Anda bisa memprediksi waktu yang dibutuhkan 

untuk mencapai lokasi tersebut. 
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Deskripsi Video “Pertemuan ke-5” 

Topik : Si Rajin dan Pemalas (Tepat Waktu) 

Deskripsi :  

Dari tayangan video pertama pada pertemuan yang ke lima menceritakan 

tentang kebiasaan si malas dan si rajin. Ada dua karakter yang diceritakan didalam 

tayangan video tersebut. Karakter pertama bernama Mahmud, dia seorang anak 

yang rajin dan gemar membaca. Karakter kedua bernama Paijo, dia seorang anak 

yang malas dan suka menghabiskan waktunya hanya untuk menonton TV dan 

bermalas-malasan. Setiap kali ada ulangan Paijo malam harinya tidak pernah 

belajar untuk membaca materi-materi yang akan diujikan keesokan harinya, dia 

hanya menonton TV hingga larut malam. Berbeda dengan Mahmud, dia benar-

benar mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin dalam menghadapi ulangan 

esok hari. Malam hari sebelum tidur Mahmud menyempatkan diri untuk membaca 

kembali mater-materi yang sudah diajarkan oleh guru di kelas, dan tidak begadang 

hingga larut malam agar keesokan harinya dapat bangun pagi.  

Keesokan harinya saaat ulangan bahasa Inggris dimulai Mahmud merasa 

tenang dan percaya diri untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. 

Lain halnya dengan Paijo, dia baru mulai membaca soal sudah nampak cemas dan 

bingung untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam soal ulangan bahasa 

inggris tersebut. Mahmud dengan mudah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dari soal ulangan, Paijo meminta contekan kepada Mahmud namun tidak bisa. 

Hingga jam ulangan bahasa Inggris sudah berakhir, Mahmud dapat menyelesaikan 

dengan baik dan Paijo masih belum selesai menjawab. Setelah pelajaran hari itu 

berakhir mereka pulang ke rumah masing-masing. Malam hari Mahmud selalu 

membiasakan diri untuk belajar apa yang akan diajarkan guru esok hari di kelas. 

Sedangkan Paijo hanya menghabiskan waktunya di depan TV hingga larut malam. 

Hal itu berdampak terhadap jam bangun tidurnya Paijo setiap harinya, ia selalu 

bangun kesiangan. Sedangkan Mahmud sudah bangun pagi hari dan semoat 

menikmati udara pagi hari yang masih segar. Sesampainya di sekolah hasil 

ulangan bahasa Inggris diumumkan, sebanding dengan usaha yang telah dilakukan 
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Mahmud, dia mendapat nilai bagus dan lulus. Namun berbeda dengan Paijo, dia 

mendapat nilai jelek dan tidak lulus.  

Hikmah yang bisa diambil dari tayangan video ini adalah seseorang yang 

bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin mendapatkan manfaat dalam 

banyak hal. Seseorang yang hanya menyia-nyiakan waktu akan merugi dalam 

banyak hal. Seseorang yang biasa memanfaatkan waktu dengan baik akan dapat 

mengelola kehidupannya dengan tertata dan terbiasa segala sesuatunya dilakukan 

tepat waktu. 

Pertemuan ke-5 

Topik : Video Motivasi Menghargai Waktu 

Deskripsi :  

Membiasakan diri untuk dapat tepat waktu dalam setiap kegiatan dan 

aktifitas sehari-hari adalah bentuk dari menghargai waktu. Dalam tayangan video 

yang kedua pada pertemuan kelima ini menceritakan tentang betapa berartinya 

menghargai waktu itu. Karena sejatinya manusia hidup di dunia ini memiliki 

waktu yang sama yaitu 24 jam atau 1440 menit dalam seharinya. Seperti halnya 

Jack Dorsey seorang penemu aplikasi Twitter dan Square, dia menghabiskan 

waktunya dalam sehari, 10 jam untuk bekerja di kantor Twitter, 10 jam bekerja di 

kantor Square.com dan hanya tidur sekitar 3-4 jam setiap harinya. Sosok inspiratif 

kedua yaitu Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat yang mulai tidur 

jam 1 pagi, rata-rata tidurnya perhari hanya 4 jam. Sebagai seorang pelajar berapa 

banyak waktu yang digunakan untuk belajar di rumah, guna mengulas kembali 

materi yang sudah diajarkan guru di sekolah atau di tempat les. Sedangkan berapa 

jumlah waktu yang telah disia-siakan. Sedangkan untuk mengetahui seberapa 

pentingnya waktu setahun, tanyakan pada murid yang tinggal kelas. Agar tahu 

pentingnya waktu sebulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan bayi prematur. 

Agar tahu pentingnya waktu seminggu, tanyakan pada editor majalah mingguan. 

Agar tahu pentingnya waktu sejam, tanyakan pada kekasih yang menunggu untuk 

bertemu. Agar tahu pentingnya waktu semenit, tanyakan pada orang yang 

ketinggalan pesawat terbang. Agar tahu pentingnya waktu sedetik, tanyakan pada 
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orang yang terhindar dari kecelakaan. Dan yang terakhir agar tahu pentingnya 

waktu semilidetik, tanyakan pada peraih medali olimpiade. Oleh sebab itu kita 

sebagai manusia sudah seharusnya untuk dapat memanfaatkan waktu dengan 

sebaik mungkin. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan dan tidak tepat waktu. 

Karena waktu yang sudah berlalu tidak dapat diputar ulang kembali. Setiap 

kesempatan yang sudah dilewatkan tidak dapat diraih lagi. 
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

DINAS PENDIDIKAN 

SMP NEGERI 34 SEMARANG 

Jalan Tlogomulyo Pedurungan, Semarang. Phone 024.6710576 

 

RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN BIMBINGAN DAN 

KONSELING 

 

1. Topik Bahasan  : Memiliki Sikap Tanggung Jawab itu  

                                                             Cerminan Pribadi yang Mantap 

2. Bidang Bimbingan   : Pribadi 

3. Jenis Layanan  : Informasi 

4. Fungsi Layanan   : Pemahaman dan Pengembangan 

5. Sasaran Layanan/Semester   : Kelas VIII G/ Semeseter 2  

6. Tempat Penyelenggaraan   : Ruang Kelas VIII G SMP N 34  

                                                             Semarang 

7. Tanggal Layanan  : Jumat, 04 Maret 2016 

8. Alokasi Waktu   : 1 x 50 Menit  

9. Metode     : Diskusi dan tanya jawab 

10. Tujuan Layanan  :  

1) Siswa dapat memahami pentingnya menjadi pribadi yang mampu 

memilikisikap tanggung jawab dalam dirinya 

2) Siswa mampu membiasakan diri untuk memiliki sikap  

   tanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya 

11. Materi    :  

1)  Pengertian Tanggung jawab 

2)  Jenis-jenis Tanggung jawab 

3)  Cara Membiasakan Diri untuk Bertanggung jawab 

12. Uraian Kegiatan/Skenario  :  

a. Kegiatan Pendahuluan           : 

1) Pembimbing membuka kegiatan layanan  
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2) Pembimbing mengecek kehadiran siswa (presensi) 

3) Pembimbing memberikan apersepsi kepada siswa tentang 

pentingnya membiasakan diri untuk bertanggung jawab  

4) Pembimbing menyampaikan maksud dan tujuan diberikannya materi 

layanan 

b.     Kegiatan Inti   : 

   Eksplorasi   : 

5) Menanyakan pada siswa mengenai pentingnya sikap tanggung jawab 

dalam kehidupan sehari-hari 

6) Bertanya kepada siswa tentang pemahaman dari wujud sikap 

tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari 

Elaborasi : 

7) Pembimbing memberikan materi kepada siswa dengan media 

powerpint dan vidio pembelajaran sebagai penunjang layanan 

8) Siswa bersama pembimbing mengadakan tanya jawab dari materi 

yang telah  dibahas 

Konfirmasi  : 

9) Pembimbing memfasilitasi evaluasi hasil eksplorasi oleh siswa 

10) Siswa bersama pembimbing menyimpulkan materi yang telah 

disampaikan 

    c.  Kegiatan Akhir  :  

11) Pembimbing memberikan motivasi terhadap siswa 

12) Pembimbing menutup kegiatan layanan 

13. Sumber/Bahan, Media, dan Alat   :  

  Sumber :   

3) Prayitno. Amti, erman. 1999. Dasar-dasar Bimbingan dan 

Konseling. Jakarta: Rineka Cipta.  

4) Tresnawati, Tuti. 2012. Menjadi Pribadi yang Jujur. Bandung: CV. 

Amalia Book 

5) http://www.kompasiana.com/rizkyadiwibowo/arti-sebuah-rasa-

tanggung-jawab_553002646ea8345e068b45ae 
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Media : Power Point dan Vidio pembelajaran 

  Alat : LCD, Leptop, Alat tulis, dan Laiseg 

14. Rencana Penilaian : penilaian hasil dan proses 

a. Penialaian Proses  

1. Melakukan observasi tindakan siswa saat diberikan layanan 

2. Mengungkap kembali pemahaman siswa mengenai materi yang  

sudah disampaikan 

b. Penilaian Hasil  

  Laiseg : 

1) Pengetahuan (Understanding) 

2) Sikap/perasaan positif (Comfortable) 

3) Ketrampilan/rencana kegiatan (Action) 

(Format penilaian hasil terlampir)  

15. Catatan Khusus  : Hal- hal yang sangat penting, yang terjadi selama  

     proseses kegiatan berlangsung untuk menjadi  

     perhatian berikutnya. 

 

Semarang, 22 Januari 2016 

Mengetahui,   

Guru Pamong         Perencana Layanan, 

 

Dra. Sri Sunarti     Cempaka Wuryani Kusuma 

NIP : 19631104 199203 2 006    NIM : 1301411098 
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MATERI PERTEMUAN KE-6 

 

A. PENGERTIAN DAN MAKNA TANGGUNG JAWAB 

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut 

kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, menanggung segala 

sesuatunya, atau memberikan jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung 

jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja 

maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai 

perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat disimpulkan 

sebagai wujud akan kesadaran untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya 

sendiri.  

Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari 

kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. 

Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan 

tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua 

sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain. 

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia 

merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk 

perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian 

atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran 

bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, 

keteladanan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Arti tanggung jawab di atas semestinya sangat mudah untuk dimengerti 

oleh setiap orang. Tetapi jika kita diminta untuk melakukannya sesuai dengan 

definisi tanggung jawab tadi, maka seringkali masih merasa sulit, merasa 

keberatan, bahkan ada orang yang merasa tidak sanggup jika diberikan kepadanya 

suatu tanggung jawab. Kebanyakan orang mengelak bertanggung jawab, karena 

jauh lebih mudah untuk “menghindari” tanggung jawab, daripada “menerima” 

tanggung jawab. Banyak orang mengelak bertanggung jawab, karena memang 
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lebih mudah menggeser tanggung jawabnya, daripada berdiri dengan berani dan 

menyatakan dengan tegas bahwa, “Ini tanggung jawab saya!” Banyak orang yang 

sangat senang dengan melempar tanggung jawabnya ke pundak orang lain. 

Oleh karena itulah muncul satu peribahasa, “lempar batu sembunyi 

tangan”. Sebuah peribahasa yang mengartikan seseorang yang tidak berani 

bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga dia membiarkan orang 

lain menanggung beban tanggung jawabnya. Bisa juga diartikan sebagai 

seseorang yang lepas tanggung jawab, dan suka mencari “kambing hitam” untuk 

menyelamatkan dirinya sendiri dari perbuatannya yang merugikan orang lain. 

   

B. JENIS-JENIS TANGGUNG JAWAB 

Tanggung jawab itu dapat dibedakan menurut keadaan manusia atau 

hubungan yang dibuatnya.Atas dasar ini, lalu dikenal beberapa jenis tanggung 

jawab, yaitu : 

a. Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri 

Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang 

untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian 

sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah 

kemanusian mengenai dirinya sendiri.  

Contohnya: Rudi membaca sambil berjalan. Meskipun sebentar-bentar ia 

melihat ke jalan tetap juga ia lengah dan terperosok ke sebuah lubang. Ia harus 

beristirahat dirumah beberapa hari. Konsekuensi tinggal dirumah beberapa hari 

merupakan tanggung jawab ia sendiri akan kelengahannya. 

b. Tanggung Jawab kepada Keluarga 

Keluarga merupakan masyarakat kecil. Keluarga terdiri dari suami-istri, 

ayah-ibu dan anak-anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota keluarga. Tiap 

anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya. Tanggung jawab 

ini menyangkut nama baik keluarga. Tetapi tanggung jawab juga merupakan 

kesejahteraan, keselamatan, pendidikan, dan kehidupan.  
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Contohnya: Dalam sebuah keluarga biasanya memiliki peraturan-peraturan 

sendiri yang bersifat mendidik, suatu hal peraturan tersebut dilanggar oleh salah 

satu anggota keluarga. Sebagai kepala keluarga (Ayah) berhak menegur atau 

bahkan memberi hukuman. Hukuman tersebut merupakan tanggung jawab 

terhadap perbuatannya.  

c. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat 

Pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, 

sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan 

manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. 

Sehingga dengan demikian manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang 

tentunya mempunyai tanggung jawab tersebut. Wajarlah apabila segala tingkah 

laku dan perbuatannya harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.  

Contohnya: Safi‟i terlalu congkak dan sombong, ia mengejek dan 

menghina orang lain yang mungkin lebih sederhana dari pada dia. Karena ia 

termasuk dalam orang yang kaya dikampungnya. Ia harus bertanggung jawab atas 

kelakuannya tersebut. Sebagai konsekuensi dari kelakuannya tersebut, Safi‟i 

dijauhi oleh masyarakat sekitar.  

d. Tanggung Jawab Terhadap Bangsa dan Negara 

Suatu kenyataan lagi, bahwa setiiap manusia, tiap individu adalah warga 

negara suatu negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertinggah laku manusia 

terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia 

tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia 

harus bertanggung jawab kepada negara.  

Contohnya: Dalam novel “Jalan Tak Ada Ujung” karya Muchtar Lubis, 

Guru Isa yang terkenal sebagai guru yang baik, terpaksa mencuri barang-barang 

milik sekolah demi rumah tangganya. Perbuatan guru Isa ini harus pula 

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kali perbuatan itu diketahui ia harus 

berurusan dengan pihak kepolisian dan pengadilan. 
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e. Tanggung Jawab Terhadap Allah Swt 

Allah SWT menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung 

jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya, manusia mempunyai tanggung 

jawab langsung terhadap perintah Allah SWT. Sehingga tindakan atau perbuatan 

manusia tidak bisa lepas dari pengawasan Allah SWT yang dituangkan dalam 

kitab suci Al-Qur'an melalui agama islam. Pelanggaran dari hukuman-hukuman 

tersebut akan segera diperingati oleh Allah dan jika dengan peringatan yang 

keraspun manusia masih juga tidak menghiraukannya maka Allah akan 

melakukan kutukan.  

Contohnya: Seorang muslim yang taat kepada agamanya maka ia 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada Allah. Karena ia 

menghindari hukuman yang akan ia terima jika tidak taat pada ajaran 

agama. Kedua yang harus dilakukan seorang muslim kepada Allah SWT, adalah 

memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya. Karena pada 

hakekatnya,kehidupan inipun merupakan amanah dari Allah SWT. Oleh 

karenanya, seorang mukmin senantiasa meyakini, apapun yang Allah berikan 

padanya, maka itu merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggung 

jawaban dari Allah. 
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Deskripsi Video “Pertemuan ke-6” 

Topik : Bentuk Tanggung Jawab Seorang Anak dimasa Depan 

Deskripsi :  

Dalam tayangan video tersebut menceritakan tentang seorang ayah yang 

hanya tinggal berdua dengan anak laki-lakinya. Sejak anak laki-lakinya masih 

kecil, ia merawat dan membesarkan anaknya seorang diri. Bapak satu anak 

tersebut mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan tanggung 

jawab sebagai orang tua. Semasa anak laki-lakinya masih kecil, ia memandikan 

anaknya sendiri, menyuapi makannya, memasak makanan untuk anaknya, dan 

mengantar anaknya ke sekolah. Bapak satu anak itu bekerja sebagai seorang kuli 

panggul di tempat pelelangan ikan. Dengan penuh perjuangan dan kerja keras 

didalam mencari nafkah untuk menghidupi anak semata wayangnya, ia berhasil 

menyekolahkan anaknya hingga menjadi seorang sarjana.  

Diusia senjanya, bapak satu anak tersebut menderita penyakit dimatanya 

yang membuat penglihatannya menjadi sangat berkurang. Anak laki-lakinya itu 

balik merawat ayahnya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan 

tanggungjawab. Semasa kecil hingga dewasa ayahnya yang sudah merawat dan 

membesarkannya. Kini giliran dia yang harus mengabdikan hidupnya untuk balik 

berbakti kepada orang tuanya. Hikmah yang bisa diambil dari tayangan video 

tersebut adalah kesadaran akan tanggungjawab yang diembannya, akan membuat 

seseorang senantiasa melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan 

tulus. Sikap tangggungjawab sangat perlu untuk ditanamkan didalam diri setiap 

orang. Agar terdapat keseimbangan akan kewajiban yang harus dilakukan dan hak 

yang akan didapat.  
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Lampiran 14 

PRESENSI SISWA 
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