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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Karakter adalah nilai-nilai dasar yang membentuk kepribadian 

seseorang yang diwujudkan dalam sikap, perilakunya dan yang 

membedakannya dengan orang lain (Hariyanto, et al. 2013). Sejak tahun 2010 

Indonesia telah menggalakkan pendidikan karakter di sekolah-sekolah formal, 

tidak terkecuali di Sekolah Dasar. Pada dasarnya pendidikan karakter ini 

bertujuan untuk membina dan mengembangkan karakter masyarakat 

Indonesia yang sesuai dengan sila-sila Pancasila (Sukitman, 2015). Sekolah 

dasar (SD) adalah salah satu pendidikan formal yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan perkembangan siswa sesuai dengan potensi, minat dan nilai 

sebagai pandangan hidupnya (Nurihsan, et al. 2005). Sehingga pada masa 

sekolah dasar ini adalah masa keemasan untuk membentuk karakter pada 

seorang anak.  Sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo pada jenjang 

Sekolah Dasar pendidikan karakter mendapatkan porsi 70% dibandingkan 

dengan porsi pengetahuan (Ristekdikti, 17 Juli 2017).  

Namun, pada zaman sekarang terjadi kemerosotan karakter pada siswa-

siswi Sekolah Dasar. Pada tahun 2011 sampai agustus 2014 KPAI mencatat 

ada 369 pengaduan kasus bullying (Republika, 15 Oktober 2014). Bukan 

hanya masalah bullying, anak-anak pada zaman sekarang cenderung tidak 

menghormati orang yang lebih dewasa khususnya orang tua dan guru, 

kurangnya kemandirian pada anak, kurangnya sikap menolong sesama, dan 
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lain sebagainya (Pollindo news, 21 Desember 2016). Banyaknya kasus krisis 

karakter ini membuat pendidik harus memaksimalkan pendidikan karakter 

yang ada. Kemendikbud tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat 18 karakter 

yang harus dimiliki oleh siswa yaitu karakter religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, 

dan tanggung jawab. Peningkatan karakter ini dapat dilakukan melalui 

kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler  

Berdasarkan studi pendahuluan dengan observasi yang dilakukan 

peneliti pada tanggal 24 Oktober 2017 di SDN Sidomukti III khususnya pada 

kelas 1, karakter yang belum muncul dalam diri siswa ialah karakter 

kemandirian. Pada siswa kelas 1 ditemukan fakta bahwa lebih dari 50% siswa 

yang masih ditunggui oleh orang tuanya mulai dari jam pelajaran pertama 

sampai jam pelajaran berakhir dan ketika istirahat siswa juga masih minta 

bantuan orang tua untuk membelikannya jajan. Hal ini disebabkan karena 

kebiasaan yang dibawa siswa dari TK, karena pada waktu TK siswa ditunggui 

dan dibantu oleh orang tuanya dalam mengerjakan tugas-tugasnya serta siswa 

cenderung takut kepada guru dan suasana sekolah yang baru dikenalnya.  

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 24 Oktober 

2017 kepada guru kelas 1 dengan hasil bahwa ketidakmandirian siswa juga 

terlihat dalam proses pembelajaran yaitu ada beberapa siswa yang tidak 

mengerjakan tugasnya apabila guru tidak disampingnya, dan ada pula siswa 

yang ketika ingin ke kamar mandi harus dibantu oleh guru atau orang tua 
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yang menunggui. Dalam hal ini, guru belum memberikan tindakan yang tegas 

kepada siswa yang masih ketergantungan kepada orang lain atau siswa yang 

belum bisa menuntaskan tugas-tugas perkembangannya sendiri. Sehingga 

analisis kebutuhan siswa kelas 1 di SDN Sidomukti III ini adalah sebuah 

tindakan ataupun layanan yang bertujuan untuk mengatasi maupun mengobati 

permasalahan kemandirian pada diri siswa dan siswa dapat mencapai tugas-

tugas perkembangannya secara maksimal. 

Berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa siswa kelas 1 SDN Sidomukti III belum memiliki 

karakter kemandirian. Salah satu tindakan yang dapat digunakan dalam 

membentuk karakter mandiri siswa adalah melalui layanan bimbingan dan 

konseling. Menurut (Wijayanti, 2017) bimbingan dan konseling adalah wadah 

yang tepat untuk membentuk karakter siswa. Karena siswa yang belum 

memiliki karakter mandiri ini cukup banyak atau lebih dari 3 siswa maka 

jenis layanan bimbingan dan konseling yang tepat digunakan adalah layanan 

bimbingan kelompok (Departemen Pendidikan Nasional, 2004). Selain, itu 

SDN Sidomukti III sudah menyelanggarakan layanan bimbingan kelompok 

kepada siswa kelas 1 setelah pembelajaran selesai. 

Layanan bimbingan kelompok adalah layanan bantuan untuk 

mengembangkan pribadi, hubungan sosial, kegiatan belajar dan juga 

bimbingan karir kepada peserta didik melalui dinamika kelompok (Tohirin, 

2011). Layanan bimbingan kelompok ini digunakan karena lebih efektif 

dalam memberikan layanan bantuan kepada beberapa siswa yang memiliki 

permasalahan yang sama dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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bersosialisasi dengan siswa lain (Mahyuddin, 2016). Topik yang dapat 

disampaikan dalam layanan bimbingan kelompok ini bervariasi salah satu 

topik yang berhubungan dengan peningkatan karakter siswa adalah topik 

tentang nilai-nilai kemandirian (Sukitman, 2015). Agar layanan bimbingan 

kelompok ini bermakna dan mudah dipahami oleh siswa maka peneliti 

mengkolaborasikan layanan bimbingan kelompok ini dengan teknik 

storytelling.  

Teknik storytelling adalah menyampaikan suatu peristiwa melalui kata-

kata, objek dan bunyi (Alimin, 2016). Menurut Musfiroh (2005) manfaat dari 

storytelling ialah membantu membentuk kepribadian, moral, sosial pada 

seorang anak. Teknik storytelling sangatlah efektif digunakan untuk 

meningkatkan karakter anak Sekolah Dasar. Hal ini dikarenakan karakteristik 

anak Sekolah Dasar khusunya kelas rendah yang masih suka bermain dan 

menyukai hal-hal yang riang atau menggembirakan selain itu siswa kelas  

rendah juga suka memperagakan atau menirukan sesuatu (Irtadji, et al. 2016). 

Penggunaan teknik storytelling ini dapat memotivasi siswa untuk mencontoh 

kemandirian dalam diri tokoh cerita. Dari beberapa pemaparan tersebut maka 

peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Peningkatan karakter 

kemandirian siswa melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik 

storytelling pada siswa kelas I di SDN Sidomukti III” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan kelompok menggunakan 

teknik storytelling dalam meningkatkan karakter kemandirian siswa kelas 

1 di SDN Sidomukti III ? 

2. Bagaimana peningkatan karakter kemandirian siswa dalam layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik storytelling pada siswa kelas 1 di 

SDN Sidomukti III ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah melihat rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

menggunakan teknik storytelling dalam meningkatkan karakter 

kemandirian siswa kelas 1 di SDN Sidomukti III. 

2. Untuk mengetahui peningkatan karakter kemandirian siswa dalam 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik storytelling pada siswa kelas 

1 di SDN Sidomukti III. 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Dengan diadakannya layanan bimbingan kelompok dengan teknik storytelling 

dapat meningkatkan karakter kemandirian siswa kelas I di SDN Sidomuti III 

secara maksimal. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi siswa 

Diharapkan siswa dapat meningkatkan karakter kemandirian dalam 

dirinya sehingga siswa menjadi siswa yang berkarakter serta memperoleh 

pengalaman dan pemaknaan karakter kemandirian secara langsung 

melalui teknik storytelling yang digunakan oleh peneliti. 

2. Manfaat bagi guru 

Guru dapat mengetahui cara meningkatkan karakter kemandirian siswa 

melalui teknik storytelling dalam layanan bimbingan kelompok dan guru 

dapat mengembangkan teknik-teknik yang efisien dan inovatif dalam 

meningkatkan karakter kemandirian pada diri siswa kelas 1. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan kajian untuk meningkatkan 

karakter kemandirian kepada seluruh siswanya. 

 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi miskonsepsi maka peneliti mendifinisikan kata-kata 

penting dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Karakter Kemandirian 

Karakter kemandirian adalah sifat khas yang ada dalam diri manusia yang 

digunakan mewujudkan keinginannya dan menuntaskan tugas-tugas 

perkembangannya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. 
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2. Layanan bimbingan kelompok 

Layanan bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan 

dan konseling yang diberikan kepada siswa untuk membantu siswa dalam 

menyelesaikan tugas perkembangannya secara bersama-sama. 

3. Teknik Storytelling 

Teknik Storytelling adalah cara menyampaikan sebuah peristiwa atau 

cerita dalam bentuk kata-kata, suara dan atau gambar dengan diselingi 

improvisasi-improvisasi tertentu. 

 

 

 


