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A. PENDAHULUAN 

Dunia pendidikan akhir-akhir ini digoncangkan oleh fenomena yang tidak menggembirakan. Berbagai 
peristiwa yang muncul dan memberikan pengaruh pada kehidupan peserta didik dalam hal perilaku yang 
menyimpang seperti penggunaan obat terlarang, pelecehan seksual, sikap agresif, tawuran, bullying dan lain-lain. 
Perilaku ini merupakan manifestasi marah terhadap diri sendiri dan pihak lain dalam cara-cara destruktif seperti 
depresi, adiksi (narkoba, minum-minuman keras, judi); manifestasi fisik (masalah seksual: homo, gay; masalah 
kesehatan); degradasi perilaku dan perilaku agresif (sindiran, menjatuhkan orang lain). 

Pemberitaan di televisipun menyuguhkan tayangan tentang tindakan amoral siswa, seperti vandalism oleh 
siswa, pemerkosaan yang korban dan pelakunya siswa sekolah, pencurian,perampokan,geng motor yang berakhir 
dengan perkelahian dengan senjata tajam. Belum lagi kasus video porno yang ternyata 90% pelaku dan pembuatnya 
adalah siswa remaja (Musfiroh,2008) seperti yang diungkapkan oleh Mutia Hatta yang dilansir  dalam Media 
Indonesia bahwa  “Saat ini ada lebih dari 500 jenis video porno yang telah beredar, yang 90% dibuat dan dilakukan 
oleh remaja Indonesia yang masih berstatus pelajar (Media Indonesia,10 April 2008). 

Kasus IPDN misalnya, diperkirakan sebesar 89,5% praja IPDN mengalami kasus penyiksaan dan diantaranya 
terdapat 16 orang meninggal (Pikiran Rakyat, 2007). Fenomena lain yang melanda siswa remaja bahwa sekitar 6-20 
% siswa SMA dan mahasiswa di Jakarta pernah melakukan hubungan seks pra nikah. Selain itu hasil penelitian lain, 
menunjukan bahwa sebanyak 50% dari pengunjung klinik aborsi berusia 15-20 tahun, dan 44,5 % dari pengunjung 
klinik aborsi berusia antara 15-20 tahun itu adalah hamil di luar nikah (Boyke, 1999). Fenomena perilaku seks pra 
nikah ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Sebuah penelitian terhadap 37 remaja berusia 16-20 tahun di Jatinangor, 
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pada tahun 1998, menunjukkan bahwa sekitar 80% telah melakukan 
perilaku seksual necking; 70% pernah melakukan petting; dan 65% pernah melakukan premarital intercourse ( 
Nurhayati, 1998 ).  

Berdasarkan hasil penelitian Synovate Research tentang perilaku seksual remaja di 4 kota dengan 450 
responden, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan. 44% responden mengaku mereka sudah pernah punya 
pengalaman seks di usia 16 sampai 18 tahun. Sementara 16% lainnya mengaku pengalaman seks itu sudah mereka 
dapat antara usia 13 sampai 15 tahun(www.situs.deskespro.info.) 

Kasus Narkoba di Indonesia berdasarkan laporan Badan Nasional Anti Narkoba, pada tahun 2007 ditemui 
sekitar 22.630 kasus. Di Jawa Barat sendiri, kasus narkoba masuk sebagai peringkat ke IV dengan 1.086 kasus 
(BNN, 2007).  

Masalah lain, bullying, semakin marak terjadi dalam setiap aktivitas anak di sekolah. Berdasarkan penelitian 
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yang dilakukan Komisi Nasional Perlindungan Anak  tahun 2007 lebih dari 90% anak pernah diejek di sekolah. Selain 
itu, penelitian yang didukung oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Masalah Anak (Unicef), masih 
banyak anak-anak di Indonesia yang mendapatkan perlakuan buruk dari temannya sendiri. Survei yang dilakukan 
pada 2002 melibatkan 125 anak dan berlangsung selama enam bulan. Survei itu meliputi wawancara yang diawasi 
dengan sangat teliti. Dari survei itu terungkap, dua per tiga anak laki-laki dan sepertiga anak perempuan pernah 
dipukul. Lebih dari seperempat anak perempuan dalam survei itu mengalami perkosaan. 

Permasalahan lain yang dihadapi adalah siswa rentan terhadap penularan HIV/AIDS. Ketakutan ini bukan 
dibuat-buat, karena berdasarkan Dr.Azrul Azwar, Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, menyatakan bahwa 
berdasarkan penelitian dunia, sepertiga penderita AIDS adalah kaum remaja yang masa depannya masih panjang. 
Terlebih hingga saat ini obat-obatan maupun vaksin untuk mencegah HIV/AIDS belum juga ditemukan 
(Musfiroh,2008). 

Sementara itu, berdasarkan penelitian Departemen Kesehatan RI (Pikiran Rakyat; 21 Desember 2008) 
terhadap pada siswa di 18 provinsi, terdapat satu dari enam siswa mengalami tindakan kekerasan di sekolah dengan 
cara melukai, memberikan ancaman, menciptakan terror, dan menunjukkan sikap permusuhan sehingga 
menimbulkan dampak seperti stress (76%), hilang konsentrasi (71%), gangguan tidur (71%), paranoid (60%), sakit 
kepala (55%), dan obsesi (52%). Sedikitnya 25% anak yang diganggu memilih menghabisi nyawanya sendiri dengan 
jalan bunuh diri. Tindakan kekerasan juga berdampak pada para pelaku yaitu mereka merasa menjadi jagoan 
sehingga senang berkelahi (54%), berbohong (87%), serta tidak memperdulikan peraturan sekolah (33%). 

Tindakan kekerasan di jalur pendidikan formal juga memberi dampak pada kehidupan sosial. Berdasarkan 
penelitian Yaya Sunarya (1999) menunjukkan, terdapat 67 orang remaja terisolir dari keseluruhan 294 remaja. 
Penelitian Heri Suherlan (2005) menyatakan ada 14.14% remaja terisolir, maknanya dari setiap seratus orang 
remaja, sebanyak 14 orang terisolir. Penelitian Jamal Supiadi (2007) menyatakan, dari 278 orang remaja, terdapat 
12.9% atau 36 orang remaja yang terisolir. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian di SMP Negeri 3 Bandung, 
terdapat 10 orang (13.89%) remaja terisolir dari 72 orang remaja. Data-data tersebut bermakna bahwa di setiap 
sekolah terdapat anak-anak yang secara teori mengalami gangguan dalam proses sosialisasi akibat statusnya 
sebagai remaja terisolir.  

Perkelahian antar geng motor di Tasikmalaya seperti yang diliput oleh stasiun televisi dan koran  
menggambarkan kondisi remaja yang memprihatinkan, disana hanya disebabkan karena gengsi antar geng 
mengakibatkan perkelahian yang memakai senjata tajam. Keberadaan pertemanan dalam geng motor disalahartikan 
(Pikiran Rakyat, 22 Oktober 2009). 

Kondisi ini diperparah dengan semakin merosot nilai budaya masyarakat yang semakin permisif. Terbukti 
banyaknya kasus korupsi yang melanda birokraksi, anggota DPR, bahkan para pendidik di sekolah pun tergiur akan 
kenikmatan sesaat dari perampasan hak orang lain. Bahkan dalam pengaduan korupsi melalui SMS dan PO Box 
9949, terkait kasus pada tahun 2000-2004, jumlahnya mencapai 1.078 kasus atau 95,3 persen. Sedangkan, tentang 
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kasus yang terjadi pada kurun 2004-2005, hanya ada 51 pengaduan atau 4,7 persen (Wordpress, 2006). 
Banyak pihak yang menanggapi fenomena diatas. Kritik terhadap sistem pendidikan dan pembelajaranpun 

dilayangkan. Pendidikan kita dinilai terlalu menonjolkan sisi kognisi tetapi minus emosi dan moral. Sebagian bahkan 
menilai pendidian Indonesia terkesan mekanistik, full hafalan dan mematikan kreativitas siswa. Kondisi ini tentu 
mencemaskan berbagai fihak, apalagi melihat dari pendapat Thomas Lickona(1992) bahwa terdapat sepuluh tanda 
perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa,yaitu (1) meningkatnya kekerasan di kalangan 
remaja; (2) ketidakjujuran yang membudaya; (3) semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru dan 
figure pemimpin; (4) pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan; (5) meningkatnya kecurigaan dan 
kebencian; (6) penggunaan bahasa yang buruk; (7) penurunan etos kerja; (8) menurunnya rasa tanggung jawab 
individu dan warga Negara; (9) meningkatnya perilaku merusak diri; (10) semakin kaburnya pedoman moral. 

Pemerhati dan pelaku pendidikan telah mencoba membenahi sistem pendidikan dan kurikulum dengan 
menawarkan berbagai solusi. Salah satunya dengan pendidikan berbasis karakter. Pendidikan karakter di dalam 
kurikulum sekolah dengan lingkungan pembelajaran yang kondusif menjadikan kekuatan yang harus diberikan 
kepada siswa mulai,khususnya siswa sekolah menengah sebagai wadah pembentukan perilaku. Hal ini sejalan 
dengan pemikiran  Campbell(2005) bahwa pengaruh-pengaruh lingkungan dipandang relevan dalam pembentukan 
perilaku siswa. Dan lingkungan sekolah, menurut penelitian Izzaty (2005) menjelaskan bahwa prediktor yang berasal 
dari lingkungan sekolah yang terbukti berkorelasi secara signifikan, berhubungan langsung dan memberikan 
sumbangan sebesar 21,45% terhadap tingkah laku bermasalah. Bagaimanapun juga sekolah mempunyai peranan 
dalam mengembangkan kepribadian individu, Hurlock (Yusuf, 2007) mengemukakan bahwa sekolah merupakan 
faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak (siswa) baik dalam berfikir, bersikap maupun berperilaku. 
Sekolah sebagai tempat kedua dan substitusi keluarga dan guru substitusi orang tua. Menurut Havighurst (Yusuf, 
2007), sekolah mempunyai peranan atau tanggung jawab dalam membantu para siswa mencapai tugas 
perkembangannya. Oleh karena itu dibutuhkan sekolah yang mempunyai kondisi yang kondusif, suatu kondisi yang 
dapat memfasilitasi siswa untuk mencapai tugas perkembangan. 

Fenomena yang terjadi di atas merupakan gambaran profil individu yang mempunyai karakter yang tidak 
diharapkan. Sebelumnya, ada pertanyaan, sebenarnya, apakah karakter itu? Bagaimana pendidikan berkarakter itu? 
Bagaimana aplikasinya di lapangan? Dimana posisi Bimbingan dan Konseling dalam pendidikan dan pembentukan 
karakter siswa dilihat dari teori sistem ekologis? Berikut ini pemaparan yang menyinggung pada  permasalahan 
diatas. 

 

B. PEMBAHASAN 
Karakter (character) mengacu pada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi 

(motivations) dan keterampilan (skilss). Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk melakukan hal yang 
terbaik, kapasitas intelektual seperti berfikir kritis dan alasan moral, perilaku seperti berkata jujur dan 
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bertanggungjawab, mempertahankan prinsip-prinsip moral  dalam situasi penuh ketidakadilan, kecakapan 
interpersonal dan emosional yang memungkinkan seseorang berinteraksi secara efektif dalam berbagai 
keadaan dan komitmen untuk berkontribusi dengan komunitas dan masyarakatnya. Karakteristik adalah 
realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, social, emosional dan etika). Individu yang 
berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan hal yang terbaik (Battistich,2008). 

Kata karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan 
pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku (Wynne,1991). 
Karakter menurut Alwisol (2006:8) diartikan sebagai gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar-
salah, baik-buruk, baik secara eksplisit maupun implicit. Karakter berbeda dengan kepribadian, karena 

pengertian kepribadian dibebaskan dari nilai. Meskipun demikian, baik kepribadian (personality) maupun 
karekter berwujud tingkah laku yang ditunjukkan ke lingkungan sosial. Keduanya relativ permanen 
menuntun, mengarahkan dan mengorganisasikan aktivitas individu. 

Kilpatrick (1992) dan Lickona (1991) merupakan pencetus utama pendidikan karakter. Keduanya 
percaya adanya keberadaan moral absolute yang perlu diajarkan kepada generasi muda agar faham betul 
mana yang baik dan benar. Kilpatrick dan Lickona yang menyadari bahwa sesungguhnya terdapat nilai 
moral universal  yang bersifat absolute yang bersumber dari agama-agama di dunia, yang disebutnya 
sebagai “the golden rule”, seperti berkata jujur, menolong orang, hormat orang tua dan bertanggungjawab 
(Musfiroh,2008). 

Griek mengemukakan bahwa karakter dapat didefinisikan sebagai paduan dari segala tabiat 
manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus yang membedakan orang yang satu 
dengan yang lain (Yus,2008). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tertulis bahwa karakter adalah 
tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain. 
Menurut Ki Hajar Dewantara (1977) penggunaan kata karakter dapat diartikan sebagai sifat dan jenis yang 
bermakna penggambaran untuk mengenalkan suatu benda atau orang berdasarkan cirri atau tanda yang 
terlihat. Karakter seseroang berkembang berdasarkan potensi yang dibawa sejak lahir atau dikenal dengan 
karakter dasar yang bersifat biologis. Menurut Dewantara (Yus,2008) aktualisasi karakter dalam bentuk 

perilaku sebagai hasil perpaduan antara karakter biologis dengan hasil hubungan atau interaksi dengan 
lingkungannya. 

Lickona (1991) mengemukakan bahwa karakter berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), 
sikap moral (moral feeling) dan perilaku moral (moral behavior). Berdasarkan ketiga komponen tersebut 
dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk 
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berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Lickona (1991) selanjutnya menguraikan bahwa konsep 
moral memiliki komponen kesadaran moral, pengetahuan moral, pandangan ke depan, penalaran moral, 
pengambilan keputusan dan pengetahuan diri. Kemudian sikap moral memiliki komponen kata hati, rasa 
percaya diri, empati, cinta, kebaikan, pengendalian diri dan kerendahan diri. Sedangkan perilaku moral 
terdiri dari komponen moral dimiliki seseorang akan membentuk karakter yang baik atau tangguh atau 
unggul. Berikut Gambar 1, merupakan keterkaitan antara ketiga kompoen dalam rangka pembentukan 
karakter yang baik menurut Lickona : 

 

 
 

 
 

 
Gambar 1. Keterkaitan antara ketiga komponen moral dalam rangka pembentukan 

karakter yang baik menurut Lickona 
 
Posisi pendidikan sebagai pemberi masukan pengetahuan tentang moral dan kebaikan kepada 

peserta didiknya, jelas menjadi rujukan penting untuk pembentukan karakter siswa yang diharapkan. Dan 
salah satu program pendidikan yang disusun untuk itu adalah Bimbingan dan Konseling yang bertujuan 
untuk mendorong lahirnya peserta didik yang berperilaku baik. Siswa yang tumbuh dalam karakter yang 
baik, maka melakukan sesuatu dengan benar dan cenderung memiliki tujuan hidup. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Battistich (2008) bahwa pendidikan karakter yang efektif akan ditemukan di sekolah yang 
memungkinkan semua peserta didik menunjukkan potensi mereka untuk mencapai tujuan yang sangat 
penting. 

Pendidikan karakter menurut Heritage Foundation bertujuan membentuk manusia secara utuh 
(holistic) yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, social, kreativitas, spiritual dan 
intelektual siswa secara optimal. Selain itu juga membentuk manusia yang lifelong learners (pembelajar 
sejati). 

konsep 
moral

perilaku 
moral

sikap 
moral
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Pendidikan karakter diartikan sebagai the deliberate use of all dimensions of school life to foster 

optimal character development. Hal ini berarti guna mendukung perkembangan karakter peserta didik, 
seluruh komponen di sekolah harus dilibatkan, yakni meliputi isi kurikulum (the content of the curriculum), 
proses pembelajaran (the process of instruction), kualitas hubungan (the quality of relationships), 
penanganan mata pelajaran (the handling of discipline), pelaksanaan aktivitas ko-kurikuler dan etos 
seluruh lingkungan sekolah. 

Pengembangan karakter dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai etika dasar (core ethical 

values) sebagai basis bagi karakter yang baik. Tujuannya adalah agar peserta didik mempunyai karakter 
yang baik. Indikator karakter yang baik terdiri dari pemahaman dan kepedulian pada nilai-nilai etika dasar 

serta tindakan atas dasar inti nilai etika atau etika yang murni. Untuk itu, Yus (2008) menjelaskan bahwa 
karakter harus didefinisikan secara komprehensif yang dalam pengembangannya menyentuh kawasan 
kognitif, afektif dan perilaku. 

Oleh karena itu program Bimbingan dan Konseling dengan berbagai kegiatan yang didalamnya 
mendukung potensi siswa memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan dirinya sesuai 
dengan kemampuan dirinya. Adapun lebih jelasnya, posisi Bimbingan Konseling juga diperkuat sebagai 
salah satu wadah dalam pembentukan karakter dalam sudut pandang teori sistem ekologis dari 
Bronfenbenner (2005) sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi interaksi individu dalam proses 
kehidupannya. 

Berbagai riset yang menarik untuk dikembangkan dari sudut pandang Teori Sistem Ekologis dari 
Bronfenbrenner yang mengemukakan bahwa perkembangan manusia selalu melibatkan akomodasi timbal 
balik antara manusia yang selalu aktif dan berkembang dengan sifat-sifat yang sering berubah pada 
berbagai setting ekologi kehidupannya (Izzaty,2008). Urie Bronfenbenner dalam beberapa tulisan 
kajiannya menjelaskan sebuah teori yang membantu memahami bagaimana individu berkembang dalam 
lapisan konteks keunikan lingkungan atau ekologi. Secara umum, teori ini membantu memahami 
bagaimana budaya atau kultur dan berbagai pengalaman sosialisasi membentuk perkembangan individu. 
Bronfenbenner menjelaskan bahwa individu yang berkembang dipandang sebagai partisipan aktif dalam 

proses belajar. Istilah “ekologis” yang dikenalkannya mengacu pada konteks individu dalam berbagai 
situasi yang menyediakan berbagai macam pola hubungan atau interaksi social, serta aturan-aturan dan 
kesepakatan sosial yang bermanfaat untuk pembentukan tingkah laku (Guerra,Boxer,Kim,2005; 
Izzaty,2008). 
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 Bronfenbenner (1979) dalam bukunya “The Ecology of Human Development” mengatakan ada tiga 
hal penting yang menjadi kerangka pemikiran mengenai ekologi perkembangan manusia (Izzaty,2008). 
Pertama, manusia yang tumbuh dipandang tidak hanya sebagai tabula rasa yang hanya lingkungan saja 
memberikan dampak, tetapi sebagai entitas yang tumbuh secara dinamis bergerak ke dalam dan 
merestruktur lingkungan dimana ia tinggal. Kedua, karena lingkungan juga mempunyai pengaruh 
diatasnya, maka individu membutuhkan proses akomodasi timbal balik, interaksi antara individu dan 
lingkungan dipandang sebagai dua-arah, oleh karena itu dicirikan adanya reciprocity atau hubungan timbal 
balik. Ketiga, lingkungan ditegaskan sebagai tempat dimana proses perkembangan individu tidak terbatas 
pada setting tunggal dan dekat saja, tetapi diperluas untuk bergabung membentuk hubungan antara 

berbagai setting ligkungan, juga pengaruh luar yang dating dari lingkungan sekitar yang luas. Dengan kata 
lain, berbagai setting dari lingkungan, baik dekat ataupun secara langsung berhubungan dengan proses 
perkembangan individu, serta lingkungan yang jauh berinteraksi dalam proses perkembangan individu. 
 

 

 

 

Gambar 2. Teori Sistem Ekologis dari Urie Bronfenbrenner 
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 Penjelasan teori sistem ekologis memberikan gambaran bahwa individu berada berbagai setting 
lingkungan yang berjarak dekat dan jauh dalam interaksinya dengan perkembangan karakter. Hal ini oleh 
Kerrie Lee (2007) diuraikan sebagai berikut : 

1. Microsystem, describes interactions in the child`s immediate environment, yaitu ligkungan terdekat 
yang berinteraksi langsung dan melatarbelakangi kehidupan anak.Hubungan orang tua - anak, 
guru – anak, hubungan saudara. Riset yang paling banyak dilakukan pada area mikrosistem 
adalah berfokus pada tingkah laku anak yang dipengaruhi aktivitas pengasuhan di keluarga dan 
sekolah. Hal ini diperkuat oleh Fanz, McClelland dan Weinberger melalui penelitiannya selama 36 
tahun yang membuktikan bahwa kehidupan social di rumah maupun di sekolah sangat 

mempengaruhi terbentuknya tingkah laku social pada anak (Izzaty,2008). Pembelajaran formal di 
institusi pendidikan maupun di rumah akan efektif dalam mengembangkan standar tingkah laku 
yang disampaikan berdasarkan acuan norma yang dianut bersama dan didukung oleh penguatan-
penguatan sosial. Disinilah posisi sekolah dengan program Bimbingan dan Konseling 
diperlukan sebagai wadah pendidikan dan pembentukan karakter bagi siswa. Penelitian 
Roeser (2001) bahwa perkembangan fungsi-fungsi emosi dan social anak dipengaruhi oleh system 
sekolah (Izzaty,2008). Hal ini dikuatkan oleh pendapat Kupperminc (2001) bahwa pengaruh 
sekolah tidak hanya pada kemampuan akademik dan prestasi, namun juga pada perkembangan 
psikososial peserta didik. Kesimpulan ini sejalan dengan hasil penelitian Gettinger (2001) bahwa 
kurikulum pada pendidikan harus mereflesikan pemahaman pendidikan mengenai bagaimana 
anak-anak belajar dan bagaimana memberikan pengalaman belajar yang penuh makna untuk 
menstimulasi pertumbuhan fisik dan perkembangan aspek psikologisnya. Hal inilah yang diungkap 
oleh para ahli pendidik seperti John Dewey, Montessori, Vygotsky, Erikson dan Piaget 
(Mooney,2003; Izzaty, 2008) yaitu pendidikan harus berfokus pada peserta didik, yang berisikan 
program kegiatan belajar yang aktif dan interaktif, serta melibatkan dunia peserta didik dan 
sekitarnya. Aktif dimaksudkan bahwa program kegiatan belajar yang diterapkan harus 
menstimulasi peserta didik untuk terus belajar melalui pengelaman-pengalaman di sekolah. 

Interaktif, yaitu peserta didik terlibat di setiap program kegiatan belajar serta adanya komunikasi 
yang terjadi antara pendidik dengan peserta didik, ataupun peserta didik dengan pendidik. Pada 
intinya, proses pembelajaran ini diharapkan untuk menstimulasi atau merangsang pertumbuhan 
fisik dan perkembanganaspek psikologis peserta didik secara optimal dan bertujuan agar peserta 
didik mampu menyesuaikan diri dengan baik dan membawa nilai-nilai yang diterima secara social. 
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Bennet,Elliot dan Peters (2005) menyatakan bahwa kelas dan sekolah menyediakan struktur yang 
teratur dan pengalaman belajar yang positif melindungi siswa dari tekanan dan faktor yang memicu 
munculnya tingkah laku bermasalah (Izzaty,2008). Bimbingan dan Konseling dengan berbagai 
layanan dan bidang bimbingan baik akademik, pribadi, sosial dan karir memberikan pengetahuan 
yang bermakna bagi siswa agar mereka mempunyai kekuatan dan benteng dan karakter 
kepribadian yang baik.   

2. Mesosystem,involves connections between setting, merupakan hubungan antar dalam 
mikrosistem. Sebagai contoh,orangtua dan guru berinteraksi dalam system sekolah.Dari hasil 
penelitian Walker, Sieber,Ramsey&O`Neil (dalam Bosman,2004;Izzaty,2008) menyatakan bahwa 

kurangnya keterlibatan orangtua di sekolah dan dalam kegiatan ekstrakurikuler menjadi 
determinan dalam perilaku menyimpang atau bermasalah anak. 

3. Exosystem, describes settings in which the child is not directly involved, but which nonetheless 

affect that child, yaitu sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan 
anak, namun anak tidak terlibat secara langsung. Experiences in social setting in which an 

individual does not have an active role but which nevertheless influence experience in an 

immediate context, seperti pekerjaan orang tua akan berdampak kepada kehidupan keluarga 
(stress orang tua karena pekerjaan), media massa, TV 

4. Macrosystem, attitudes/ideologies of the culture in which individuals live. Sistem yang mengelilingi 
mikro - meso dan eksosistem yang merepresentasikan nilai-nilai, ideology, hukum, masyarakat 
dan budaya.Misalnya budaya Indonesia mempengaruhi perilaku anak Indonesia. Pranata social 
dan pranata budaya sangat mempengaruhi terbentuknya perilaku melalui kebiasaan atau tradisi 
yang dilakukan (Chang,2004; Izzaty,2008) 

5. Chronosystem, the patterning of environmental events and transitions over the life course; effects 

created by time or critical periods in development, dan sociohistorical conditions. Dimensi waktu 
yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro dan makro. Menurut Bronfenbrenner, 
kronosistem ini menyangkut berbagai kejadian yang dialami individu yang dapat mempengaruhi 

adanya perubahan perilaku.Seperti perceraian orang tua berdampak pada perilaku anak 
(Herringthon,1989;Izzaty,2008). 

 
Bimbingan dan Konseling dengan kompenen program, berupa : layanan dasar, layanan responsif, 

layanan perencanaan individual dan dukungan system disusun secara berencana untuk menekankan pada 
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kaidah karakter yang diharapkan oleh norma agama, norma adat, norma masyarakat dan norma 
kenegaraan. Adanya pengembangan professional, konsultasi dengan ahli dan manajemen yang baik 
sangat diperlukan untuk penguatan dan pembentukan karakter bagi siswa, sehingga tujuan pendidikan 
yang berbasis karakter dipenuhi. Program Bimbingan dan Konseling dengan empat bidang yaitu bidang 
akademik, bidang pribadi, bidang social dan bidang karir penuh dengan materi yang berbasis karakter. 

Keberhasilan dalam menyelenggarakan dan menanamkan nilai kehidupan melalui pendidikan 
karakter dapat pula dipengaruhi oleh cara atau pendekatan dalam menyampaikan. Menurut Suparno 
(2004), ada empat model pendekatan penyampaian karakter, yaitu : 

1. Model sebagai mata pelajaran tersendiri 

2. Model terintegrasi dalam semua bidang studi 
3. Model di luar pengajaran 
4. Model gabungan 

Melihat model pelaksanaan pendidikan karakter diatas, maka Bimbingan dan Konseling lebih 
cocok menggunakan model keempat, yaitu model gabungan, dimana model ini menggabungkan antara 
model terintegrasi dengan mata pelajaran di sekolah dan model di luar pelajaran secara seksama. Model 
ini dapat dilaksanakan dalam kerjasama dengan fihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah guru 
terlibat, disamping itu guru dapat belajar dari fihak luar untuk mengembangkan diri dan siswa. Siswa 
menerima informasi tentang nilai-nilai sekaligus juga diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan yang 
terencana dengan baik.  

Model gabungan ini sangat sesuai dengan prinsip Bimbingan dan Konseling yaitu merupakan 
bagian integral dari pedidikan; bimbingan untuk semua siswa dan civitas akademika; bimbingan 
diorientasikan kepada pengembangan potensi siswa (fisik,psikis, social, moral, spiritual siswa; bimbingan 
merupakan usaha bersama dengan kepala sekolah, wali siswa, guru mata pelajaran dan orang tua; dan 
bimbingan dapat berlangsung dalam berbagai setting (sekolah, keluarga, industry dan masyarakat). 
 
 
PENUTUP 
 Jargon character building is never ending process, menandakan bahwa pendidikan karakter tidak 
mengenal usia, sepanjang hayat dan sejagad hayat, sejak masih dalam kandungan sampai tidak ada 
kesempatan lagi untuk berkehidupan. Pelaksanaan pendidikan karakterpun mulai dari lingkungan keluarga 
dengan pola asuh orang tua; masyarakat dengan pertemanan, bertetangga, berwarga dan berbudaya; 
sekolah dengan pendidikan karakter yang terintegrasi dalam Bimbingan dan Konseling. 
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