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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap tahapan perkembangan moral individu selalu dihubungkan dengan 

perkembangan perilaku moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk suatu 

perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya (Purwadarminto, 1950, 

hlm. 957). Moral diatur segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, serta 

sesuatu perbuatan yang dinilai tidak baik dan perlu dihindari. Moral berkaitan dengan 

kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang 

salah. Dengan demikian, moral juga mendasari dan mengendalikan seseorang dalam 

bersikap dan berperilaku.  

Pembentukan kode moral terasa sulit bagi remaja karena ketidakkonsistenan 

dalam konsep benar dan salah yang ditemukannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Ketidakkonsistenan membuat remaja bingung dan terhalang dalam proses 

pembentukan kode moral yang tidak hanya memuaskan tetapi akan membimbingnya 

untuk memperoleh dukungan sosial. Menurut Borba (2008), para ahli moral 

mengemukakan bahwa terdapat empat ratus lebih kebajikan moral, namun dari sekian 

banyak kebajikan tersebut terdapat tiga aspek utama moral pada remaja yaitu hati 

nurani, empati, dan kontrol diri yang disebut inti moral, seperti kontrol diri dapat 

mempengaruhi sikap toleran (Clark, 1996). 

Sejalan dengan aspek moral yang dikemukakan oleh Borba, telaah mengeni 

perkembangan moral telah menekankan bahwa cara yang efektif bagi semua orang 

untuk mengawasi perilakunya sendiri adalah melalui hati nurani. Menurut Kochanska 

& Aksan (2006) kualitas hubungan orang tua dan anak penting bagi perkembangan 

hati nurani pada awal sistem perkembangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Oktarini (2014) mengenai pengendalian diri siswa kelas VIII SMPN 2 Batusangkar 

Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 226 siswa yaitu sebanyak 33 siswa 

(14,60%) dari jumlah subjek penelitian berada pada kategori tinggi. Sebanyak 163 
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siswa (72,12%) dari jumlah subjek penelitian berada pada kategori sedang, sebanyak 

30 peserta didik (13,27%) dari jumlah subjek penelitian berada pada kategori rendah. 

Penelitian tersebut mendeskripsikan bahwa pengendalian diri siswa rata-rata berada 

pada kategori sedang. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Firly (2014) terkait aspek moral yakni 

empati siswa dengan kecenderungan perilaku bullying. Mendeskripsikan kategorisasi 

skala empati terdapat 22,5% (18 subjek) tergolong memiliki empati sedang, 61,25% 

(49 subjek) tergolong memiliki empati tinggi, 6,25% (13 subjek) tergolong memiliki 

empati sangat tinggi. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa empati dengan 

kecenderungan siswa berperilaku bullying berada pada kategori sedang. 

Individu dikatakan bermoral apabila perilaku orang tersebut sesuai dengan 

nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi. Pada masa remaja, individu tersebut harus 

mengendalikan perilakunya sendiri agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku 

di masyarakat, yang mana sebelumnya menjadi tanggung jawab guru dan orang tua. 

Perilaku moral adalah perilaku yang dilandasi atau dipikirkan sebelumnya oleh 

pelaku, berupa alasan dan motivasi yang bernilai moral (Kurtines & Gerwitz, 1992). 

Sebaliknya suatu tindakan tidak dapat dipandang sebagai perilaku moral, apabila 

perilaku tidak dipikirkan oleh pelaku. Perilaku moral dikendalikan oleh konsep-

konsep moral, peraturan perilaku yang menjadi kebiasaan bagi anggota, suatu budaya 

dan yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok 

(Hurlock, 2011. hlm 420). 

Teori pembelajaran sosial Albert Bandura memberikan penekanan pada 

perilaku moral remaja. Proses reinforcement (penguatan), hukuman, dan imitasi, yang 

tak asing lagi, telah digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa remaja 

mempelajari beberapa perilaku moral dan mengapa perilaku berbeda satu sama lain 

(Santrock, 2011, hlm. 449). Para ahli teori pembelajaran sosial menekankan perilaku 

moral tergantung pada situasi. Remaja cenderung tidak menunjukkan perilaku yang 

konsisten dalam situasi sosial yang berbeda-beda. 

Bandura berpendapat perilaku manusia tidak selamanya tetap. Perilaku 

manusia ditentukan lingkungan sosial termasuk perilaku moral, bukan ditentukan ciri 
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pembawaannya (Hergenhan & Olson, 2008). Perilaku moral berkembang melalui 

interaksi dengan model (orang tua dan lingkungan). Pemikiran Albert Bandura yang 

berkenaan dengan perilaku moral di dunia pendidikan, pendidik sebagai model atau 

teladan sebab siswa akan meniru apa yang dilakukan oleh model. Siswa merupakan 

subyek pendidikan yang selalu memperhatikan model. Keluarga juga mempunyai 

pengaruh yang besar dalam pembentukan perilaku moral siswa baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Perilaku moral merupakan tindakan yang diperoleh 

berdasarkan peniruan atau imitasi dari guru, orang tua, dan mayarakat yang berada di 

lingkungan sekitar.  

Sejalan dengan pemikiran Albert Bandura, proses pembentukan perilaku 

moral menurut Kurtines dan Gerwitz (1992, hlm. 37) melibatkan empat tahapan 

penting yaitu: (1) menginterpretasikan situasi dalam rangka memahami dan 

menemukan tindakan apa yang mungkin untuk dilakukan dan bagaimana efeknya 

terhadap keseluruhan masalah yang ada; (2) menggambarkan  apa yang harus 

dilakukan dengan menerapkan suatu nilai moral pada situasi tertentu dengan tujuan 

untuk menetapkan suatu perilaku moral; (3) memilih diantara nilai-nilai moral untuk 

memutuskan apa yang secara actual akan dilakukan; dan (4) melakukan tindakan 

yang sesuai dengan nilai-nilai moral. 

Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada pada masa pubertas dan 

remaja awal yang dimulai pada usia 8 - 10 tahun dan berakhir pada usia 15-16 tahun. 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dicapai siswa SMP merupakan 

Kompetensi Inti (KI) yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. Perilaku moral merupakan bagian dari kompetensi sikap sosial siswa 

SMP yang berisi kemampuan membuat pertimbangan tentang baik-buruk, benar-

salah, boleh atau tidak boleh dalam melakukan sesuatu.  Tugas-tugas perkembangan 

siswa SMP yang berkaitan dengan perilaku moral yakni mengenal sistem etika dan 

nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan umat 

manusia, dan memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam 

kehidupan sosial yang lebih luas. Penting bagi siswa untuk mencapai tugas 

perkembangan agar terciptanya pribadi yang seimbang (Kemendikbud, 2016). 
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Siswa dikatakan berperilaku moral, apabila dapat mengontrol dan mengatur 

perilakunya dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma 

masyarakat serta akan memberikan kepuasan dan meningkatkan harga dirinya. 

Segitupula sebaliknya, jika remaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan 

hukum akan menimbulkan perasaan bersalah (Santrock, 1996). Seperti yang ditelah 

dijelaskan, perasaan bersalah disebabkan telah melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum atau aturan di masyarakat yang biasa disebut dengan 

perilaku amoral. Menurut Rosmala (dalam Jahja, 2011, hlm. 420) perilaku amoral 

disebabkan bukan ketidakacuhan terhadap harapan masyarakat, melainkan 

ketidaksetujuan dengan standar sosial atau kurang adanya perasaan wajib 

menyesuaikan diri.  

Menurut Hurlock (dalam Alwi, 2011) pelanggaran perilaku moral pada remaja 

awal yang umum terjadi di sekolah antara lain: mencuri, menipu, berbohong, 

menggunakan kata-kata kotor dan kasar, merusak milik sekolah, membolos, 

mengganggu anak yang lain dengan mengejek, menggertak, menciptakan gangguan, 

membaca komik atau mengunyah permen saat pelajaran, berbisik-bisik, melucu, 

membuat gaduh di kelas, berkelahi dengan teman sekelas, dan minum obat-obat 

terlarang. 

Sejalan dengan bentuk pelanggaran perilaku moral remaja awal yang 

dipaparkan Hurlock, berikut hasil penelitian bentuk-bentuk perilaku moral siswa 

SMP di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Saliman (2015). Populasi penelitian 

adalah siswa SMP kelas 9, baik negeri maupun swasta sebanyak 1624 siswa dengan 

sampel penelitian 216 siswa. Pulang ke rumah terlambat 81,01%, berbohong kepada 

orang tua/orang lain 68,52%, berbuat ulah sehinga guru marah 62,50%, menonton 

film porno 11,69%, penggunaaan uang SPP untuk kepentingan lain 9,26%, sebagai 

kelompok geng 8,80%, terlibat tawuran 8,33%, menyontek saat ulangan 6,94%, 

mengganggu orang lewat 5,56%, memalsu tanda tangan presensi 5,56%, membaca 

buku porno 3,24%.  

Perilaku moral merupakan isu pokok yang tidak sekedar hanya menjadi 

wacana retorika, namun menjadi tujuan dalam dunia pendidikan yang harus dicapai 
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dan diintegrasikan pada standar kompetensi lulusan siswa SMP. Pada Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undang-undang. Operasional UUD 1945 yaitu UU RI No. 

20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab II Pasal 2 yang 

menegaskan, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sehingga pencapaian perilaku moral 

bersinergi dengan undang-undang sistem pendidikan nasional dan standar kompetensi 

lulusan siswa SMP.  

Penyelidikan klasik mengenai perilaku moral, salah satu penyelidikan paling 

luas yang pernah dilakukan oleh Hugh Hartshorne dan Mark May (1928- 1930; 

Santrock, 2015, hlm. 450) yang mengamati perilaku moral dari 11.000 anak-anak dan 

remaja yang diberi peluang untuk berbohong dan mencuri di berbagai situasi seperti 

dirumah, disekolah, situasi sosial dan atletik. Sulit sekali menemukan anak atau 

remaja yang sepenuhnya jujur atau sepenuhnya tidak jujur, yang menjadi peraturan 

adalah tingkah laku moral yang spesifik untuk setiap situasi. 

Penting bagi siswa berperilaku moral demi terwujudnya kehidupan yang 

damai penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan (Asrori & Ali, 2014, hlm. 

136). Perilaku moral mendukung kemampuan perkembangan pribadi dan sosial 

siswa. Pada aspek perkembangan pribadi sosial, layanan bimbingan membantu siswa 

agar memiliki pemahaman diri, mengembangkan sikap positif, membuat pilihan 

kegiatan yang sehat, mampu menghargai orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, 

mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dapat menyelesaikan masalah 

dan dapat membuat keputusan secara baik. 
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Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal 

sebagai makhluk sosial yang menerapkan nilai-nilai moral kehidupan. Bimbingan, 

sebagai upaya pendidikan, diartikan sebagai proses bantuan kepada individu untuk 

mencapai tingkat perkembangan diri secara optimum di dalam menavigasi hidupnya 

secara mandiri (Kartadinata, 2011, hlm. 57).  Pada dasarnya fungsi bimbingan tidak 

hanya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh individu tetapi juga 

berfungsi untuk mencegah dan mengembangkan. Sejalan dengan visi bimbingan 

perkembangan yang bersifat edukatif, pengembangan, dan outreach. Edukatif karena 

titik berat layanan bimbingan ditekankan pada pencegahan dan pengembangan, bukan 

korektif atau terapeutik. Pengembangan karena titik sentral sasaran bimbingan 

perkembangan adalah perkembangan optimal seluruh aspek kepribadian individu. 

Outreach karena target populasi layanan bimbingan perkembangan tidak terbatas 

pada individu yang bermasalah, tetapi semua individu berkenaan dengan semua aspek 

kepribadiannya (Nurihsan, 2014, hlm. 7).  

Bimbingan pribadi-sosial dapat mengembangkan perilaku moral siswa, hal ini 

didasarkan pada aspek moral merupakan aspek pribadi dan sosial. Yusuf dan 

Nurihsan (2014, hlm. 11) mengemukakan bahwa yang tergolong dalam masalah-

masalah sosial-pribadi adalah masalah hubungan dengan teman, lingkungan 

pendidikan dan masyarakat tempat tinggal mereka, dan penyelesaian konflik. 

Indikator-indikator yang terdapat pada masalah pribadi dan sosial remaja (siswa) 

antara lain yaitu, kurang memiliki sabar dan bersyukur, memiliki kebiasaan 

berbohong, menyontek, kurang disiplin, kurang menyenangi kritikan orang lain, dan 

tidak etis dalam pergaulan (Yusuf, 2009). Unsur-unsur dalam aspek pribadi-sosial 

secara substansi mencerminkan atau mengandung nilai-nilai moral yang secara silogis 

memiliki pengaruh.  

Aspek pribadi-sosial merupakan aspek yang perlu diperhatikan oleh peserta 

didik dalam perkembangannya selain belajar, dan karir. “Dalam aspek pengembangan 

pribadi-sosial diharapkan peserta didik dapat mengenal kemampuan dan keinginan 

diri serta menerima keadaan diri secara positif” (ABKIN, 2008, hlm. 256). Sehingga 

bimbingan pribadi-sosial merupakan bimbingan yang dapat membantu para siswa 
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dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial pribadi seperti masalah 

pergaulan, penyelesaian konflik, penyesuaian diri dan sebagainya (Surya, 1988, hlm. 

47). Unsur-unsur dalam aspek pribadi-sosial yang dikemukakan, sejalan dengan 

tujuan bimbingan pribadi-sosial yang secara eksplisit dapat mengembangkan perilaku 

moral siswa. 

Hasil penelitian Kasman (2013) menunjukan program bimbingan pribadi-

sosial terbukti efektif meningkatkan kecerdasan moral siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Setu Bekasi. Pada aspek perkembangan pribadi-sosial, layanan 

bimbingan membantu peserta didik agar memiliki pemahaman diri, mengambangkan 

sikap positif, membantu pilihan kegiatan yang sehat, mampu mengargai orang lain, 

memiliki rasa tanggung jawab, mengembangkan keterampilan hubungan antar 

pribadi, dapat menyelesaikan masalah dan dapat membuat keputusan secara baik. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitriyani (2011) menunjukkan program 

bimbingan pribadi yang diujicobakan efektif untuk meningkatkan penalaran moral 

siswa pada aspek kepatuhan, pelaksanaan kepatuhan dan keadilan, adapun program 

bimbingan pribadi tidak efektif untuk meningkatkan aspek kejujuran. 

Perbedaan penelitian yang dikemukakan dengan penelitian yang akan 

dilakukan merujuk pada strategi bimbingan pribadi-sosial seperti apa yang efektif 

untuk mengembangkan perilaku moral siswa, berdasarkan indikator kebutuhan 

perilaku moral yang akan diukur.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka penelitian yang akan 

dilakukan adalah bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan perilaku moral 

siswa.  

 

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Fakta empirik dan landasan teoretik yang dipaparkan pada latar belakang 

penelitian, mengindikasikan perilaku moral sebagai kebutuhan penting bagi remaja 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), terutama sebagai pedoman menemukan identitas 

dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari 

konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Artinya, perilaku moral 
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bagian dari kompetensi siswa yang harus dipenuhi, agar siswa mampu berperilaku 

sesuai dengan harapan masyarakat. 

Perilaku moral merupakan tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh 

siswa SMP. Tugas perkembangan merupakan salah satu aspek yang harus dipahami 

guru bimbingan dan konseling atau konselor karena pencapaian tugas perkembangan 

merupakan sasaran layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan 

konseling merupakan salah satu bentuk fasilitasi siswa untuk mencapai tugas-tugas 

perkembangan. Bidang bimbingan yang dianggap tepat untuk mengembangkan 

perilaku moral adalah bimbingan pribadi-sosial. 

Penelitian 10 tahun terakhir tentang perilaku moral dan bimbingan pribadi-

sosial yang dilakukan oleh (Wati, 2011, Hidayat, 2012, Dewi, 2012, Kasman, 2013, 

dan Norlizawati, 2015), masing-masing menjelaskan objek, metode, dan hasil 

penelitian. Penelitian Wati (2011) yakni, objek penelitian program bimbingan pribadi 

berdasarkan profil penalaran moral siswa, menggunakan metode deskriptif dan 

pendekatan kuantitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan profil penlaran moral 

siswa SMA secara umum berada pada tahap otonom, dan program bimbingan pribadi 

layak dilaksanakan. 

Penelitian Hidayat (2012) yakni, objek penelitian program bimbingan 

kelompok dengan pendekatan mentoring halaqah, menggunakan metode kuasi 

eksperimen dan pendekatan kuantitatif, menunjukkan bahwa layanan bimbingan 

kelompok melalui pendekatan mentoring halawah efektif digunakan untuk 

meningkatkan kecerdasan moral siswa SMA. 

Penelitian Dewi (2012) yakni, objek penelitian program bimbingan pribadi 

sosial bagi siswa yang tingkat penalaran moral berada pada tahap individualisme, 

menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kuantitatif, menunjukkan bahwa 

profil penalaran moral siswa SMP berada pada tingkatan konvensional pada tahapan 

ke empat moralitas, system sosial, dan program bimbingan pribadi sosial layak 

dilaksanakan. 

Penelitian Norlizawati (2015) yakni, objek penelitian program bimbingan 

pribadi sosial berdasarkan profil penalaran moral, menggunakan metode deskriptif 
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dan pendekatan kuantitatif, menunjukkan profil penalaran moral siswa kelas VIII 

SMP berada pada tahap otonom, dan program bimbingan pribadi berdasarkan profil 

penalaran moral layak dilaksanakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kasman (2013) yakni, pengembangan 

program bimbingan pribadi sosial, menggunakan metode research and development 

dan desain penelitian pre-eksperimen one group pretest-posttest, menunjukkan bahwa 

tingkat kecerdasan moral siswa SMA mengarah pada kondisi kritis sehingga 

membutuhkan upaya preventif, penanganan permasalahan kecerdasan moral masih 

responsif dan cenderung represif, dan program bimbingan pribadi sosial terbukti 

efektif meningkatkan kecerdasan moral siswa. 

Penelitian yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwa bimbingan pribadi 

sosial perlu untuk melengkapi penelitian tentang perilaku moral. Penelitian ini 

bimbingan pribadi-sosial merupakan objek kajian yang dikembangkan berdasarkan 

landasan teoretik yang dikaji untuk mengembangkan perilaku moral. 

Masalah utama penelitian adalah “bagaimana bimbingan pribadi-sosial yang 

efektif untuk mengembangkan perilaku moral siswa?” 

Secara khusus masalah utama penelitian dijabarkan ke dalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut; 

1. Seperti apa profil perilaku moral siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandung 

Tahun Ajaran 2017/2018? 

2. Bagaimana rancangan hipotetik bimbingan pribadi-sosial yang layak untuk 

mengembangkan perilaku moral siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandung 

Tahun Ajaran 2017/2018? 

3. Apakah bimbingan pribadi-sosial efektif untuk mengembangkan perilaku 

moral siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandung Tahun Ajaran 2017/2018? 
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C. Batasan Konseptual 

Berdasarkan rumusan masalah, terdapat dua konsep masalah yang dibahas 

dalam penelitian, yaitu perilaku moral dan bimbingan pribadi-sosial.   

1. Perilaku Moral 

Menurut Piaget (dalam Blasi, 1983) perilaku moral disebut sebagai moral 

action (tindakan moral) merupakan tindakan yang didahului oleh pengetahuan 

moral tentang benar atau salah. 

Selanjutnya Piaget (dalam Duska & Whelan, 1982) mengembangkan aspek 

dan indikator tindakan moral yaitu: 

a. Perkembangan kesadaran akan peraturan, mencakup indikator tidak 

koersif, suci (tidak dapat di ganggu gugat), peralihan, modifikasi. 

b. Perkembangan pelaksanaan peraturan, mencakup indikator aktivitas 

motorik, egosentris, kerjasama, kodifikasi. 

c. Pertimbangan tentang benar dan salah, mencakup indikator perkataan 

salah yang dikatakan dengan sengaja, sesuatu yang tidak sungguh-

sungguh benar, sesuatu yang tidak benar termasuk kekeliruan, perkataan 

yang nakal. 

d. Persepsi tentang keadilan, mencakup indikator keadilan retributif, 

tanggung jawab kelompok atau solidaritas, keadilan imanen, keadilan 

distributif. 

Perilaku moral disebut oleh Bandura (1990) sebagai moral behavior yang 

merupakan hasil dari moral knowing dan moral feeling. Menurut Bandura 

(Grusec, 2006) perilaku moral adalah perilaku positif dan negatif dari perilaku 

prososial dan antisosial yang ditentukan dari penguatan, hukuman, dan imitasi. 

Perilaku moral melibatkan aspek-aspek negatif dari perilaku mencontek, 

berbohong, dan mencuri. Aspek-aspek positif termasuk membantu, berbagi, 

menghibur, membimbing, menyelamatkan, dan membela orang lain (Steinberg, 

2011).  
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Perilaku moral merujuk kepada aspek perilaku prososial dan perilaku 

antisosial, yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. Perilaku prososial mencakup indikator membantu, berbagi, menghibur, 

membimbing, menyelamatkan, dan membela orang lain. 

b. Perilaku antisosial mencakup indikator mencuri, mencontek, dan 

berbohong. 

Kurtines & Gerwitz (1984) menjelaskan perilaku moral merupakan suatu 

perbuatan yang diatur oleh aturan tertentu berdasarkan perspektif dari perilaku 

prososial.  

Perilaku moral merujuk pada aspek perilaku prososial yang dijabarkan 

sebagai berikut. 

a. Perilaku berbagi atau memberi, mencakup indikator berbagi waktu, 

berbagi materi materi, dan berbagi informasi. 

b. Perilaku membantu, mencakup indikator menyelamatkan, membela, atau 

memindahkan penyebab stress. 

Berdasarkan pemaparan beberapa ahli, esensi perilaku moral adalah 

tindakan yang berbentuk perilaku prososial dan antisosial di kehidupan sehari-

hari.  

Aspek perilaku moral meliputi pengetahuan dan perbuatan. 

a. Pengetahuan artinya individu memiliki kesadaran, pertimbangan, dan 

persepsi mengenai tindakan moral. Secara rinci indikatornya adalah: 

memandang peraturan sebagai hasil pemufakatan bersama, memandang 

perlu adanya penentuan peraturan, perkataan salah yang dikatakan dengan 

sengaja, menerapkan konsep hak dan kewajiban. 

b. Perbuatan artinya perilaku positif dan negatif, indikatornya meliputi: 

membantu, berbagi, menghibur, membimbing, berbohong, dan mencuri. 

2. Bimbingan Pribadi-Sosial 

Bimbingan pribadi sosial merupakan bidang bimbingan untuk 

mengembangkan perilaku siswa yang berkaitan dengan pribadi dan sosial. 

Menurut Ismaya (2015, hlm. 9) bimbingan pribadi-sosial diarahkan untuk 
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memantapkan pribadi dalam masalah-masalah terhadap lingkungan sekitar. 

Namun, berbeda dengan Winkel (1985, hlm. 35) yang menjelaskan bimbingan 

pribadi-sosial ialah bimbingan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan dalam 

diri sendiri; apabila kesulitan berlangsung terus dan tidak mendapat penyelesaian 

terancamlah kebahagiaan hidup, malah akan timbul gangguan-gangguan mental.  

Kemudian dipertegas kembali oleh Winkel apabila individu tidak dapat 

menyelesaikan masalah pribadinya maka akan muncul masalah kesukaran yang 

timbul dalam pergaulan dengan orang lain (pergaulan sosial), karena ini dirasakan 

dan dihayati sebagai kesulitan pribadi. Pada dasarnya, masalah pribadi dapat 

menimbulkan masalah sosial yang merugikan diri sendiri. 

Sejalan dengan pendapat Winkel, bimbingan pribadi-sosial menurut 

Yusuf, S & Nurihsan, J (2014, hlm. 16) merupakan bimbingan untuk 

memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam 

menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan merupakan layanan yang 

mengarah pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan 

keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami oleh 

individu. 

Murro dan Kottman (1995) menegaskan elemen penting dalam aspek 

pribadi-sosial adalah mengembangkan konsep diri secara positif (developing a 

positive self concept) dan mengembangkan keahlian sosial secara tepat 

(developing appropriate social skills). American School Counselor Association 

(dalam L. Bowers & A. Hatch, 2002, hlm. 31) menetapkan tujuan bimbingan 

pribadi-sosial untuk pencapaian keterampilan siswa dalam membuat keputusan, 

menentukan tujuan, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Tujuan yang dimaksud untuk memperoleh sikap, pengetahuan 

dan keterampilan interpersonal untuk membantu memahami dan menghormati 

diri sendiri dan orang lain. 

Bimbingan pribadi-sosial yang diberikan di jenjang pendidikan menengah 

sebagian disalurkan melalui bimbingan kelompok dan sebagian lagi melalui 
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bimbingan individual, serta mengandung unsur-unsur sebagai berikut (Winkel & 

Hastuti, 2004, hlm. 118). 

1) Informasi tentang fase atau tahap perkembangan yang sedang dilalui oleh 

siswa remaja, antara lain tentang konflik batin yang dapat timbul dan 

tentang tata cara bergaul yang baik; 

2) Penyadaran akan keadaan masyarakat yang semakin berkembang ke arah 

masyarakat modern, antara lain ciri-ciri kehidupan modern, dan makna 

ilmu pengetahuan serta teknologi bagi kehidupan manusia; 

3) Pengaturan diskusi kelompok mengenai kesulitan yang dialami oleh 

kebanyakan siswa, misalnya menghadapi orang tua yang taraf 

pendidikannya lebih rendah daripada anak-anak;  

4) Pengumpulan data yang relevan untuk mengenal kepribadian siswa, 

misalnya sifat-sifat kepribadian yang tampak dalam tingkah laku, latar 

belakang keluarga dan keadaan kesehatan. 

Berdasarkan pemaparan konsep yang dipaparkan, esensi bimbingan 

pribadi-sosial adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengatasi 

masalah pribadi dan sosial yang berhubungan dengan kesulitan yang timbul 

dalam diri sendiri sehingga mengakibatkan masalah bagi lingkungan sekitar atau 

orang lain. Bimbingan pribadi-sosial adalah program terstruktur yang 

dilaksanakan melalui kelompok dan individual bagi siswa yang mengalami 

masalah kesulitan pribadi yang berhubungan dengan lingkungan kehidupan 

sosial, kaitannya dengan hubungan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, interaksi 

sosial, dan penerapan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Bertujuan 

untuk mengembangkan sikap siswa dalam mengambil keputusan yang melibatkan 

dirinya dan orang lain, serta memberikan keterampilan komunikasi yang baik. 

Bimbingan pribadi-sosial dalam penelitian adalah program bimbingan 

yang dibuat secara sistematis yang dirancang berdasarkan teori; serta dipadukan 

secara praktis dengan hasil kondisi awal profil perkembangan perilaku moral 

siswa. Struktur program bimbingan pribadi-sosial yang dibuat akan berisi; (a) 

Rasional, (b) deskripsi kebutuhan, (c) tujuan program, (d) sasaran program, (e) 
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tahapan kegiatan, (f) pengembangan tema/ topik, (g) pengembangan satuan 

kegiatan layanan bimbingan dan konseling (SKLBK), (h) evaluasi dan tindak 

lanjut, dan (I) indikator keberhasilan. 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian adalah untuk menghasilkan bimbingan pribadi-

sosial yang efektif untuk mengembangkan perilaku moral siswa. Adapun tujuan 

khusus penelitian yaitu menghasilkan deskripsi empirik tentang: 

1. Profil perilaku moral siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandung Tahun 

Ajaran 2017/2018. 

2. Bimbingan pribadi-sosial yang layak untuk mengembangkan perilaku moral 

siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandung Tahun Ajaran 2017/2018. 

3. Efektivitas bimbingan pribadi-sosial untuk mengembangkan perilaku moral 

siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandung Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian bermanfaat memperkaya pengembangan teori 

mengenai bimbingan pribadi sosial dalam mengembangkan perilaku moral, sehingga 

dapat dijadikan salah satu sumber referensi pendidikan yang dapat dikaji dalam 

penerapan layanan bimbingan dan konseling dalam setting sekolah. 

Secara praktis penelitian bermanfaat bagi Guru Bimbingan dan Konseling / 

Konselor serta peneliti selanjutnya. Bagi Guru BK / Konselor dapat dijadikan salah 

satu layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bagi peneliti selanjutnya hasil 

penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur dan referensi untuk melakukan penelitian 

dengan tema yang sama dan mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian 

pengembangan. 

 

F. Hipotesis Penelitian 
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Hipotesis penelitian dirumuskan “bimbingan pribadi-sosial efektif untuk 

mengembangkan perilaku moral siswa”. 

 


