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II. SUBSTANSI PENELITIAN

ABSTRAK 
	
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul bimbingan pribadi sosial bagi guru BK di DIY untuk meningkatkan ketrampilan membangun karakter siswa SMP. Penelitian ini beranjak dari tujuh alasan utama ; pertama, suatu kondisi menurunnya sikap dan perilaku moral para lulusan pendidikan kita yang semakin hari semakin jauh dari tatanan nilai-nilai moral yang kita harapkan.. Kedua, Siswa SMP memiliki karakteristik rentang usia antara 12 – 15 tahun yang memasuki  fase remaja, dimana memiliki emosional yang masih labil sehingga perlu perhatian yang optimal. Ketiga, membangun moral siswa menjadi tanggung jawab bersama, baik peran keluarga maupun sekolah. Keempat, Bimbingan Konseling merupakan salah satu agen pembinaan moral siswa di sekolah. Kelima, keberadaan unit bimbingan konseling dalam institusi pendidikan masih pada tataran level SMP dan SMA, sementara pada level sebelumnya belum ada. Keenam, guru BK saat ini masih  memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang dalam melakukan bimbingan pribadi dan sosial tentang membangun karakter siswa. Ketujuh, diperlukan sumber informasi bagi guru BK dalam melakukan bimbingan pribadi dan sosial untuk membangun karakter siswa Sekolah Menengah Pertama. 
Penelitian ini berjangka waktu selama 2 tahun. Adapun rencana pelaksanaan penelitian ini adalah; pada tahun pertama, menyusun modul bimbingan pribadi sosial bagi guru  BK di DIY untuk meningkatkan ketrampilan membangun karakter siswa SMP. Pada tahun kedua, mensosialisasikan modul bimbingan pribadi sosial bagi guru  BK di DIY melalui pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan membangun karakter siswa SMP 
Tujuan penelitian ini adalah pada tahun pertama, tersusunnya modul bimbingan pribadi sosial bagi guru  BK di DIY untuk meningkatkan ketrampilan membangun karakter siswa SMP. Pada tahun kedua, tersosialisasikannya   modul bimbingan pribadi sosial bagi guru  BK di DIY untuk meningkatkan ketrampilan membangun karakter siswa SMP. Bersadarkan tujuan tersebut, direncanakan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (research and development) yang dikemukakan oleh Borg dan Gall. 
Luaran atau outcomes yang dihasilkan dari penelitian ini adalah : Pada tahun 1, tersusunnya modul bimbingan pribadi sosial bagi guru bimbingan konseling di DIY untuk meningkatkan keemampuan membangun karakter siswa SMP. Pada tahun 2, bertambahnya  pemahaman dan kemampuan guru BK di DIY dalam  membangun  karakter siswa SMP melalui sosialisasi dan pelatihan penggunaan modul bimbingan pribadi sosial


Kata kunci : moral, bimbingan pribadi sosial, membangun karakter

BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai bagian dari pendidikan, keberadaan Bimbingan dan Konseling mempunyai posisi penting. Selanjutnya di dalam proses pembelajaran tidak cukup dilakukan oleh guru saja, tetapi perlu bantuan profesi lain, yaitu guru pembimbing atau Guru Bimbingan Konseling. Oleh karena itu, melalui layanan bimbingan dan konseling, Guru Bimbingan Konseling memiliki tugas untuk membantu siswa dalam mengembangkan aspek psikososial. 
Dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistim Pendidikan Nasional sebagai upaya untuk meningkatkan mutu kinerja sistem pendidikan yang dianggap belum sesuai dengan harapan nasional, bahkan cenderung menurun. Salah satu indikator rendahnya mutu pendidikan nasional adalah dapat dilihat dari prestasi akademik, proses pembelajaran masih terlalu menekankan aspek akademik saja. Sementara itu aspek-aspek non akademis, seperti nilai-nilai moral, nilai sosial-emosional belum diberdayakan secara optimal, dan hasilnya juga masih jauh seperti yang diharapkan. 
Penanaman nilai-nilai moral, sosial-emosional hanya diberikan melalui pelajaran tertentu secara terintegrasi belum membawa hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu peran keluarga atau orang tua belum diberdayakan secara optimal. Bahkan ada kecenderungan perhatian orang tua saat ini semakin berkurang karena kesibukan pekerjaannya,. Menurut Hawari Dadang (2002) bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan keluarga yang tidak harmonis, maka resiko anak untuk mengalami gangguan kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih besar dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. 
Menurut Pestalozzi (dalam Badru zaman dkk. 2002) memandang bahwa keluarga merupakan cikal bakal pendidikan yang pertama sehingga baginya seorang ibu memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam memberikan dasar-dasar pendidikan yang pertama bagi anak-anaknyaKondisi ini berkorelasi dengan banyaknya kasus-kasus siswa, seperti tawuran pelajar, mabuk-mabukan, pencurian, pornografi, porno aksi, tindak asusila, pembunuhan, dan tindakan-tindakan amoral lainnya’ yang dilakukan dari level siswa SD, SMP, SMA bahkan sampai perguruan tinggi.
	Permasalahan moral pelajar akan menimbulkan masalah besar bangsa.. Fenomena ini membuat kita resah dan bertanya-tanya. Masalah apa yang membuat anak-anak bangsa yang mengaku agen perubahan menjadi berperilaku amoral ? Bukankah setiap saat mereka belajar nilai-nilai moral dan relejius ? Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti berasumsi perlu adanya sebuah modul bimbingan pribadi sosial bagi guru bimbingan konseling untuk membangun karakter siswa. Dalam penelitian ini berfokus pada level Sekolah Menengah Pertama dengan alasan ; 1) di tinjau dari usia siswa SMP memasuki fase remaja, dimana sedang mengalami masa transisi, dan karakteristik emosional yang labil, 2) pada level SMP merupakan level institusi yang secara formal telah memiliki  dan menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling .    . 

B. Tujuan Khusus
Tujuan khusus penelitian ini tiap tahun sebagai berikut:
1.	Pada tahun pertama, penelitian ini bertujuan  :
a.	Menyusun Modul Bimbingan Pribadi Sosial bagi guru Bimbingan Konseling untuk membangun karakter siswa SMP
b.	Melakukan uji validasi modul melalui uji lapangan awal, revisi produk utama, uji lapangan utama, revisi produk operasional, uji lapangan operasional, dan revisi produk akhir
2.	Pada tahun kedua, penelitian bertujuan untuk :
a.	Mengukur pemahaman dan keterampilan guru BK SMP di DIY untuk membangun karakter siswa SMP sebelum pelatihan
b.	Mensosialisasikan modul  dan penggunaannya yang sudah dibuat pada tahun pertama melalui pelatihan pada guru BK SMP di DIY.
c.	Mengukur pemahaman dan keterampilan guru BK SMP di DIY untuk membangun karakter siswa SMP sesudah pelatihan.
d.	Membandingkan pemahaman dan keterampilan guru BK SMP di DIY untuk membangun karakter siswa SMP sebelum dan sesudah pelatihan.


Pentingnya Atau Keutamaan Penelitian 
Penelitian ini dipandang cukup penting mengingat maraknya berbagai kasus perkelahian, pergaulan bebas, pelecehan seksual, tindak asusila, minuman keras, alkohol, dan tindakan-tindakan siswa lainnya yang disebabkan oleh keterpurukan nilai-nilai moral.
	Strategi untuk mengatasi tersebut salah satunya adalah mengoptimalkan peran keluarga atau orang tua, sekolah dalam suatu bentuk kooperatif membina siswa. Keluarga sebagai lingkung pertama dan utama anak harus ditinjau kembali perananya. Semakin banyaknya orang tua yang bekerja secara over time, tanpa disadarinya telah merampas hak anak untuk mendapatkan kasih sayang. Hal ini secara emosional anak merasa tidak diperhatikan dan tidak mendapat kasih sayang, sehingga perkembangan anak menjadi tidak terarah dan besar kemungkinan terjerumus pada perilaku-perilaku negatif. Selain itu sekolah, sebagai salah satu sumber transformasi pengetahuan merupakan salah satu ujung tombak pelaksanaan pendidikan, termasuk pendidikan moral. Selama ini pendidikan moral yang terintegrasi dalam mata pelajaran hanya diajarkan semata, tetapi nilai-nilai moral tersebut tidak ditanamkan pada siswa, sehingga tidak terjadi internalisasi nilai moral pada diri anak. Salah satu pihak yang berperan penting dalam pendidikan karakter di sekolah adalah guru BK. Di sekolah guru BK bertanggung jawab dalam upaya membantu dan mendampingi  siswa untuk pengembangan pribadi sosial, belajar, dan karir. Sebagai bagian dari tugas guru BK untuk membantu mendampingi siswa dalam pengembangan pribadi dan sosialnya,  membangun karakter atau nilai-nilai moral pada  siswa merupakan bagian dari tugasnya guru BK.
Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa guru BK saat ini masih  memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dalam melakukan bimbingan pribadi dan sosial pada siswa terutama dalam membangun karakter siswa. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi dengan MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling) Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2010 terungkap kekurangmampuan guru BK dalam menghadapi permasalahan kemerosotan moral siswa saat ini. Selain itu, guru BK juga menyadari keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam membagun karakter siswa. Hasil diskusi ini menunjukkan adanya kebutuhan guru BK yang mendesak  untuk memiliki informasi yang memadai dalam membangun karakter siswa SMP, agar permasalahan moral siswa tidak semakin membesar. Adanya modul bimbingan pribadi sosial bagi guru BK untuk membangun karakter siswa SMP ini dapat berfungsi sebagai upaya preventiv, kuratis, preservatif dan development.
.

BAB II. STUDI PUSTAKA

Pengertian Pendidikan Karakter
Williams & Schnaps (1999) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai "any deliberate approach by which school personnel, often in conjunction with parents and community members, help children and youth become caring, principled and responsible". Maknanya kurang lebih pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh para personil sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat, untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut Williams (2000) menjelaskan bahwa makna dari istilah pendidikan karakter tersebut awalnya digunakan oleh National Commission on Character Education (di Amerika) sebagai suatu istilah payung yang meliputi berbagai pendekatan, filosofi, dan program.  Pemecahan masalah, pembuatan keputusan, penyelesaian konflik merupakan aspek yang penting dari pengembangan karakter moral. Oleh karena itu, di dalam pendidikan karakter semestinya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sifat-sifat tersebut secara langsung. Secara khusus, tujuan pendidikan moral adalah membatu siswa agar secara moral lebih bertanggung jawab, menjadi warga negara yang lebih berdisiplin (McBrien & Brandt, 1997). Di samping itu, dalam nuansa bimbingan dan konseling menurut  American School Counselor Association (1998) menyatakan tujuan dari pendidikan karakter adalah "assist students in becoming positive and self-directed in their lives and education and in striving toward future goals",  yaitu membantu siswa agar menjadi lebih  positif dan mampu mengarahkan diri dalam pendidikan dan kehidupan, dan dalam berusaha keras dalam pencapaian tujuan masa depannya.  Tujuan tersebut  dilakukan dengan mengajarkan kepada siswa tentang nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti kejujuran, kebaikan, kedermawanan, keberanian, kebebasan, persamaan, dan rasa hormat atau kemuliaan (McBrien & Brandt, 1997).

Model Penyelenggaraan Pendidikan Karakter
Keberhasilan dalam menyelenggarakan dan menanamkan nilai-nilai  kehidupan melalui pendidikan karakter  dapat  pula dipengaruhi oleh  cara atau pendekatan yang dipergunakan dalam  menyampaikan. Menurut  Paul Suparno, dkk. (2002: 42-44)   ada empat  model pendekatan penyampaian pendidikan karakter.  Pendekatan tersebut adalah:
Model sebagai mata pelajaran tersendiri
Dalam model pendekatan ini pendidikan karakter dianggap sebagai suatu mata pelajaran tersendiri. Oleh karenanya pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama dan diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain. Dalam hal ini guru bidang studi pendidikan karakter  harus mempersiapkan dan mengembangkan kurikulum, mengembangkan silabus, membuat Rancangan Proses Pembelajaran (RPP), metodologi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Konsekuensinya pendidikan karakter harus dirancangkan dalam jadwal pelajaran secara terstruktur. Kelebihan dari pendekatan ini antara lain materi yang disampaikan menjadi lebih terencana matang/terfokus, materi yang telah disampaikan lebih terukur. Sedangkan kelemahan pendekatan ini adalah sangat tergantung pada tuntutan kurikulum, kemudian penanaman nilai-nilai tersebut seolah-olah hanya menjadi tanggung jawab satu orang guru semata, demikian pula dampak yang muncul pendidikan karakter hanya menyentuh aspek kognitif, tidak menyentuh internalisasi nilai tersebut.
Model terintegrasi dalam semua bidang studi
Pendekatan yang kedua dalam menyampaikan pendidikan karakter  adalah disampaikan secara terintegrasi dalam setiap bidang pelajaran, dan oleh karena itu  menjadi tanggunmg jawab semua guru (Washington, et.all, 2008 ).
Model di luar pengajaran.
Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter dapat juga ditanamkan di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya. 

Model gabungan.
Model  gabungan adalah menggabungkan antara model terintegrasi dan model di luar pelajaran secara bersama. Model ini dapat dilaksanakan dalam kerja sama dengan tim baik oleh guru maupun dalam kerja sama dengan pihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah semua guru terlibat, di samping itu guru dapat belajar dari pihak luar untuk mengembangkan diri dan siswa. Siswa menerima informasi tentang nilai-nilai sekaligus  juga diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-kegiatan yang terencana dengan baik.
 
Guru Bimbingan Konseling  Dalam Kegiatan Pendidikan Karakter 
Di dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling  dalam jalur pendidikan formal termuat dalam lampiran 3 Standar Kompetensi Guru Bimbingan Konseling  (Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 261) dijelaskan bahwa pelayanan ahli bimbingan dan konseling yang diampu oleh Guru Bimbingan Konseling berada dalam konteks tugas “kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan siswa (individu) dalam menavigasi perjalanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan termasuk yang terkait dengan keperluan untuk memilih, meraih serta mempertahankan karir untuk mewujudkan kehidupan yang produktif dan sejahtera, serta untuk menjadi warga masyarakat yang peduli kemaslahatan umum melalui pendidikan”.  Sedangkan ekspektasi kinerja Guru Bimbingan Konseling yang mengampu pelayanan bimbingan dan konseling selalu digerakkan oleh motif altruistik dalam arti selalu menggunakan penyikapan yang empatik, menghormati keragaman, serta mengedepankan kemaslahatan pengguna pelayanannya, dilakukan dengan selalu mencermati kemungkinan dampak jangka panjang dari tindak pelayanannya itu terhadap pengguna pelayanan, sehingga pengampu pelayanan profesional itu juga dinamakan “the reflective practitioner”.
Terkait dengan kegiatan pendidikan karakter di sekolah Guru Bimbingan Konseling wajib memfasilitasi pengembangan dan penumbuhan karakter serta tanpa mengabaikan  penguasaan hard skills lebih lanjut yang diperlukan dalam perjalanan hidup serta dalam mempersiapkan karier ((Departemen Pendidikan Nasional, 2007: 186). Oleh karena itu Guru Bimbingan Konseling hendaknya merancangkan dalam program kegiatannya untuk secara aktif  berpartisipasi dalam pengembangan dan penumbuhan karakter pada siswa. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara mandiri yang terancang dalam program bimbingan dan konseling, dan juga bersama-sama dengan pendidik lain (guru bidang studi misalnya) yang terancang dalam program sekolah yang dilakukan secara sinergis dari beberapa pihak.  Berkaitan dengan bentuk kegiatan tersebut maka layanan yang diberikan oleh Guru Bimbingan Konseling dapat bersifat preventif, kuratif, dan preseveratif  atau developmental dalam rangka menunaikan fungsi pendidikan dalam mengembangkan karakter siswa. 

Materi pendidikan karakter di dalam layanan bimbingan
Secara umum materi tentang pendidikan karakter dijelaskan oleh Berkowitz, Battistich, dan Bier (2008: 442) yang melaporkan bahwa materi pendidikan karakter sangat luas. Dari hasil penelitiannya dijelaskan bahwa paling tidak ada 25 variabel yang dapat dipakai sebagai materi pendidikan karakter. Namun, dari 25 variabel tersebut yang paling umum dilaporkan dan secara signifikan hanya ada 10, yaitu:
	Perilaku seksual

Pengetahuan tentang karakter (Character knowledge)
Pemahaman tentang moral sosial
Ketrampilan pemecahan masalah
Kompetensi emosional
Hubungan dengan orang lain (Relationships)
Perasaan keterikan dengan sekolah (Attachment to school)
Prestasi akademis
Kompetensi berkomunikasi 
	Sikap kepada guru (Attitudes toward teachers).
Sementara itu Otten (2000) menyatakan  bahwa  pendidikan karakter  yang diintegrasikan ke dalam seluruh masyarakat sekolah sebagai suatu strategi untuk membantu mengingatkan kembali siswa  untuk berhubungan dengan konflik,  menjaga siswa untuk tetap selalu siaga dalam lingkungan pendidikan, dan menginvestasikan kembali masyarakat untuk berpartisipasi aktif  sebagai warga negara. Dijelaskan lebih lanjut di dalam ERIC Resource Center (www.eric.ed.gov)  bahwa dengan semakin meningkatnya urgensi pendidikan karakter maka Guru Bimbingan Konseling perlu memahami  tentang cara menggabungkan pendidikan karakter dalam program bimbingan dan konseling. Jenis materi yang disarankan antara lain:
	Tanggung jawab (Responsibility)

Ketekunan (Perseverance)
Kepedulian (Caring)
Disiplin (Sef-Discipline)
Kewarganegaraan (Citizenship)

	Kejujuran (Honesty)

Keberanian (Courage)
Keadilan (Fairness)
Rasa hormat (Respect)
	Integritas (Integrity
Berdasarkan penjelasan tersebut maka materi-materi tersebut memang banyak terkait dengan bidang layanan bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan pribadi dan bimbingan sosial. Oleh karena itu, ketersediaan materi pendidikan karakter bagi Guru Bimbingan Konseling di Indonesia sangatlah banyak dan luas. Nilai-nilai esensi moralitas baik sebagai makhluk individu dan atau sebagai makhluk sosial bagi seorang pelajar merupakan materi pendidikan moral.

Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Pendidikan Karakter di Indonesia
ERIC Resource Center (www.eric.ed.gov)  menjelaskan bahwa  jika  pendidikan karakter diselenggarakan di sekolah maka  Guru Bimbingan Konseling akan menjadi pioner dan sekaligus koordinator  program tersebut.  Hal itu karena Guru Bimbingan Konseling  yang memang secara khusus  memiliki tugas untuk membantu siswa   mengembangkan kepedulian sosial dan  masalah-masalah kesehatan mental,  dengan demikian  Guru Bimbingan Konseling harus sangat akrab dengan program pendidikan karakter.  Pentingnya peran Guru Bimbingan Konseling atau konselor sekolah dalam pendidikan karakter ini  American School Counselor Association (ASCA) menunjukkan dukungannya dengan menyatakan:
“Professional school counselors need to take an active role in initiating, facilitating and promoting character education programs in the school curriculum. The professional school counselor, as a part of the school community and as a highly resourceful person, takes an active role by working cooperatively with the teachers and administration in providing character education in the schools as an integral part of the school curriculum and activities" (ASCA, 1998).

Dengan demikian pernyataan di atas menyiratkan perlunya  konselor sekolah atau guru bimbingan konseling untuk senantiasa diperingatkan agar mereka memahami dan menyadari salah satu tugas pokoknya. Hal itu tidak bisa dihindarkan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya program bimbingan dan konseling di sekolah pada dasarnya juga sudah mengakomodasi  materi tugas tersebut  (Ryan, & Bohlin, 2000). Namun demikian, ada beberapa  pendapat menyatakan sebaliknya Guru Bimbingan Konseling hendaknya menjauhi pendidikan karakter karena terasa bertentangan dengan kebebasan akademis, atau bahkan menyalahi  atau menyangkut  keyakinan pribadi atau melanggar hak dan perilaku pribadi (Ryan, & Bohlin, 2000). Sungguhpun begitu, sebelumnya perlu diperhatikan dan dipertimbangakan  oleh Guru Bimbingan Konseling  bahwa semua bentuk pendidikan pasti berisi materi tentang yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kemanusiaan, dan kehidupan yang pada hakekatnya itu semua adalah pendidikan karakter. Beberapa pertimbangan bahwa Guru Bimbingan Konseling harus berperan dalam pendidikan karakter, antara lain:  
Guru Bimbingan Konseling  sebagai pendidik.
	Ini adalah tugas dan fungsi dasar dari setiap pendidik. Seperti dijelaskan di atas, Guru Bimbingan Konseling merupakan salah satu jenis tenaga pendidik, sementara itu salah satu fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan watak dan karakter bangsa. Sementara itu, Guru Bimbingan Konseling adalah merupakan salah satu pendidik yang telah diakui sebagai tenaga kependidikan. Oleh karena itu, Guru Bimbingan Konseling  sebagai representasi pendidik  jelas memiliki rasional yang kuat untuk menyampaikan pendidikan karakter kepada siswa. 
Guru Bimbingan Konseling sebagai manajer kegiatan pendidikan karakter.
	Guru Bimbingan Konseling sebagai manajer bermakna bahwa dirinya harus mampu mengelola seluruh kegiatan yang telah diprogramkan melalui keterlibatan berbagai pihak untuk pelaksanaan pendidikan karakter. Guru Bimbingan Konseling harus mampu melibatkan semua pemangku kepentingan (siswa, guru bidang studi, orang tua, kepala sekolah) di dalam mensukseskan pelaksanaan programnya. 
Guru Bimbingan Konseling sebagai Pembimbing.
	Sebagai Guru Bimbingan Konseling dalam pengertian konvensional Guru Bimbingan Konseling melaksanakan kegiatan konseling. Hal ini mengingat fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Kenyataan di sekolah, setiap siswa tidaklah steril terhadap berbagai permasalahan kehidupan. Kemampuan untuk memahami diri, menerima diri, dan mengarahkan diri memerlukan proses bantuan agar siswa terbiasa untuk mampu memilih dari berbagai alternatif dengan berbagai konsekuensi sehingga siswa semakin mandiri..  Kondisi realita para peserta didik yang demikian mengharuskan Guru Bimbingan Konseling untuk menjadi sebenar-benarnya pembimbing untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul pada diri siswa.

Guru Bimbingan Konseling sebagai konsultan.
	Hampir sama dengan tugas sebagai Guru Bimbingan Konseling, sebagai konsultan Guru Bimbingan Konseling menerima konsultasi dari berbagai pihak lain untuk membantu perkembangan siswa. Pendidikan karakter tidaklah mungkin diselesaikan sendiri oleh salah satu pihak. Pendidikan karakter memerlukan keterlibatan semua pihak di sekolah maupun keluarga. Berdasarkan perspektif ini maka semua pihak memiliki peran yang bersifat saling komplementer. Oleh karena itu, Guru Bimbingan Konseling sebagai pihak yang memberikan layanan bersifat psiko-pedagogis harus mampu memberikan layanan yang bersifat konsultatif atas kepentingan berbagai pihak, mulai dari siswa, guru, orang tua, kepala sekolah, bahkan mungkin sampai dengan masyarakat.
Berdasarkan rasional tentang  tugas Guru Bimbingan Konseling terkait dengan pendidikan karakter di Indonesia tersebut, maka  ada beberapa peran Guru Bimbingan Konseling dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia.
	Guru Bimbingan Konseling  sekolah harus berperan sebagai panutan/contoh.
	Guru Bimbingan Konseling sebagai perancang kegiatan
	Guru Bimbingan Konseling sebagai healer/problem solver
	Guru Bimbingan Konseling sebagai konsultan/mediator


 Pengertian Modul  sebagai Bahan Acuan Materi
	Goldschmid  & Goldschmid  menyatakan bahwa modul adalah ”A self-contained, independent  unit of planned series of learning activities designed to let the student accomplished certain well defined objectives” (Goldschmid dalam Murti Kusumo W. 2003: 6). Disini Goldschmid  tidak memerinci apa ujud proses learning itu sehingga dapat berujud, bahan ajar cetak atau atau bahan audio, audio-visual atau kombinasi kedua-duanya.
	Selanjutnya Russell menyebutkan bahwa “A module is an instructional package dealing with a single conceptual unit of subject matter. It is an attempt to individual learning by enabling the student to master one unit of content before moving to another. A multi media learning experiences are often presented in a self-instructional format. The students controles the rate and intensity of his study… The student can take it to the library, to a study carrel or take it home. The length may vary from only a few minutes of student time to several hours. The module can be used individually or combined in a variety of different sequence (Russell dalam Murti Kusuma W. 2003: 6) Dengan demikian modul adalah paket belajar yang berkenaan dengan suatu unit materi belajar. Perwujudan modul dapat berupa bahan cetak untuk dibaca subyek belajar dan bahan cetak ditambah tugas mengamati suatu media.
	Suatu modul cetak akan memuat tujuan instruksional khusus sehingga pembaca tahu pasti ia akan menguasai apa saja setelah selesai membaca modul. Selanjudnya disajikan materi dari bahan ajar. Mengikuti selesainya sajian materi adalah pertanyaan latihan untuk mengecek apakah penangkapan subyek didik telah memadai. Berikutnya disajikan tes untuk mengetahui sendiri apakah si pembaca telah menguasai seluruh materi dan yang terakhir disajikan kunci jawaban tes.
Adapun pertimbangan memilih modul sebagai  acuan guru dalam membangun karakter siswa adalah agar guru dapat menggunakannya sebagai bahan untuk membimbing pribadi dan sosial siswa sehingga memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap nilai-nilai moral. Selain itu,  setelah melewati proses validasi dari sisi keterbacaan (readability) dan ketercapaian pengetahuan, bahan acuan  ini dapat menjadi bahan acuan  kelompok yang sama secara lebih luas.


BAB III. METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Rencana penelitian ini dilakukan selama 2 tahun dengan pendekatan riset dan pengembangan untuk tahun pertama, serta pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk tahun kedua. Secara ringkas rencana penelitian tersebut dapat dilihat pada skema 1 berikut:
Skema 1. Rencana pelaksanaan penelitian berdasarkan tujuan penelitian

Membuat Modul Bimbingan Pribadi-Sosial Bagi Guru BK Di DIY Berbasis Peran Keluarga Dan Sekolah Untuk Membangun Karakter Siswa Sekolah Menengah Pertama



Tahun 1


Melakukan uji Validasi





Melakukan sosialisasi modul melalui pelatihan pada guru BK SMA di DIY

Tahun 2	



Mengukur pemahaman dan keterampilan guru BK dalam melakukan bimbingan pribadi sosial tentang Membangun Karakter Siswa Sekolah Menengah Pertama


B. Subyek Penelitian
		Subjek penelitian adalah guru BK SMPdi DIY. Pemilihan subjek disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu mengembangkan suatu modul untuk guru BK yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan bimbingan pribadi dan sosial tentang membangun karakter siswa SMP. Pemilihan guru BK SMP  ini juga berdasar pertimbangan bahwa : 1) guru BK bertanggung jawab dalam membimbing siswanya termasuk di dalamnya membimbing siswa untuk memiliki karakter yang baik, 2) Level SMP secara formal  sudah memiliki dan menyelenggarakan  bimbingan konseling.

C. Variabel Penelitian 
	    Variabel penelitian ini adalah membangun karakter siswa SMP.

D. Metode Pengumpulan dan Analisis Data
Untuk tahun pertama pengumpulan data dan analisis mengacu pada langkah-langkah pengembangan yang meliputi pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal, uji lapangan awal, revisi produk utama, uji lapangan utama, revisi produk operasional, uji lapangan operasional, dan revisi produk akhir. Sedangkan untuk tahun kedua pengumpulan data dan analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif menggunakan observasi dan diskusi kelompok terarah  atau focus group discussion. Secara kuantitatif pengumpulan data dilakukan dengan pemberian  tes dan hasilnya dianalisis dengan menggunakan program SPSS yang terdapat pada program komputer. 

BAB IV. PEMBIAYAAN
1.  Rencana anggaran penelitian TAHUN PERTAMA 

Komponen
Anggaran

1. Pelaksana (Gaji dan Upah)


No.

Pelaksana
Jumlah
Jumlah

Honor/Jam

Biaya


Pelaksana
Jam
Minggu


1
Peneliti Utama
1
10
40
       10.000 
  4,000,000 
2
Peneliti
3
8
40
8.000        
  7,600,000 
 
JUMLAH 
 
 
22.8%
 
11 ,600,000 

2. Perjalanan
 


 
No.
Nama Bahan
Volume
Biaya Satuan
Biaya
1
Ijin Penelitian
5
kali
      200,000 
1,000,000 
2
Koordinasi dengan pihak MGP
10
kali
    250,000 
 2,500,000 
3
Pengambilan Data
50
kali
100,000 
  5,000,000 
4
Monitoring
1
kali
   1,000,000 
1,000,000 
 
JUMLAH 
 
 
19.0%
 
9,500,000 

3. Bahan Aus (Material Penelitian)


 
No.
Nama Bahan
Volume
Biaya Satuan
Biaya
1
Kertas HVS kuarto 80 gr
5
rim
      30,000 
   150,000 
2
Plastik Transparancy
10
doz
     25,000 
250,000 
3
Alat Tulis (Bollpen, pensil, dll.)
10
set
   40,000 
     400,000 
4
Spidol Boardmarker
1
doz
  50,000 
 50,000 
5
Block Note
5
pak
50,000 
  250,000 
6
Tinta hitam
5
tube
 300,000 
 1,500,000 
7
Tinta Printer Warna 
1
tube
500,000 
500,000 
 
JUMLAH 
 
6.2%
 
3,100,000 

4. Pertemuan/Lokakarya/Seminar



No.
Nama Bahan
Volume
Biaya Satuan
Biaya
1
Seminar Proposal
1
kali
 1,000,000 
  1,000,000 
2
Observasi dan wawancara
10
kali
1,500,000 
15,000,000 
3
Seminar Hasil Penelitian
1
kali
1,000,000 
1,000,000 
 
JUMLAH  
 
34.0%
 
17,000,000 

Laporan/Publikasi



 
No.
Uraian Kegiatan
Volume
Biaya Satuan
Biaya
1
Laporan/Publikasi
1
kali
 2,000,000 
2,000,000 
 
JUMLAH 
 
 
4.0%
 
2,000,000 
6. Lain-lain
 



 
No.
Uraian Kegiatan
Volume
Biaya Satuan
Biaya
1
Foto Copy materi 
200
set
           10,000 
        2,000,000 
2
Foto Copy instrument
200
set
10,000 
2,000,000 
3
Penyusunan Laporan
5
kali
500,000 
 2,500,000 
4
Foto Copy dan Jilid Laporan
20
buah
25,000 
500,000 
 
JUMLAH 
 
14.0%
 
 7,000,000 

TOTAL ANGGARAN

100%

50,000,000


 Rencana anggaran penelitian TAHUN KEDUA
Komponen
Anggaran

1. Pelaksana (Gaji dan Upah) 
 

No

Pelaksana
Jumlah
Jumlah

Honor/Jam

Biaya


Pelaksana
Jam
Minggu


1
Peneliti Utama
1
10
40
       10.000 
  4,000,000 
2
Peneliti
3
8
40
8.000        
  7,600,000 
 
JUMLAH 
 
 
22.8%
 
11 ,600,000 

2. Perjalanan
 


 
No.
Nama Bahan
Volume
Biaya Satuan
Biaya
1
Ijin Penelitian
5
kali
      200,000 
1,000,000 
2
Koordinasi dengan pihak MGP
10
kali
    250,000 
 2,500,000 
3
Pelaksanaan Pelatihan
1
kali
100,000 
  5,000,000 
4
Monitoring
1
kali
   1,000,000 
1,000,000 
 
JUMLAH 
 
 
19.0%
 
9,500,000 

3. Bahan Aus (Material Penelitian)


 
No.
Nama Bahan
Volume
Biaya Satuan
Biaya
1
Kertas HVS kuarto 80 gr
5
rim
      30,000 
   150,000 
2
Plastik Transparancy
10
doz
     25,000 
250,000 
3
Alat Tulis (Bollpen, pensil, dll.)
10
set
   40,000 
     400,000 
4
Spidol Boardmarker
1
doz
  50,000 
 50,000 
5
Block Note
5
pak
50,000 
  250,000 
6
Tinta hitam
5
tube
 300,000 
 1,500,000 
7
Tinta Printer Warna 
1
tube
500,000 
500,000 
 
JUMLAH 
 
6.2%
 
3,100,000 

4. Pertemuan/Lokakarya/Seminar



No.
Nama Bahan
Volume
Biaya Satuan
Biaya
1
Seminar Proposal
1
kali
 1,000,000 
  1,000,000 
2
Observasi dan wawancara
10
kali
1,500,000 
15,000,000 
3
Seminar Hasil Penelitian
1
kali
1,000,000 
1,000,000 
 
JUMLAH  
 
34.0%
 
17,000,000 

Laporan/Publikasi



 
No.
Uraian Kegiatan
Volume
Biaya Satuan
Biaya
1
Laporan/Publikasi
1
kali
 2,000,000 
2,000,000 
 
JUMLAH 
 
 
4.0%
 
2,000,000 
6. Lain-lain
 



 
No.
Uraian Kegiatan
Volume
Biaya Satuan
Biaya
1
Foto Copy materi 
200
set
           10,000 
        2,000,000 
2
Foto Copy instrument
200
set
10,000 
2,000,000 
3
Penyusunan Laporan
5
kali
500,000 
 2,500,000 
4
Foto Copy dan Jilid Laporan
20
buah
25,000 
500,000 
 
JUMLAH 
 
14.0%
 
 7,000,000 

TOTAL ANGGARAN

100%

50,000,000
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7.	Penyusunan laporan hasil akhir (Peneliti I)

























































