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SALAM HEBAT! 

 

Salam yang paling tepat untuk 

menyambut hadirnya buku “TRI 

HITA KARANA”. 

 

Andai saja rimba adalah pena dan 

samudra adalah tinta, pun tak akan 

cukup bagi kita untuk menuliskan 

betapa bersyukurnya kita masih 

dilimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat berkarya 

dalam hidup ini. Buku ini merupakan karya nyata dari 

upaya penulis untuk mengukir namanya dalam 

peradaban ini. Ini lah insan yang senantiasa mengingat 

pesan almarhum Pramoedya Ananta Toer, penulis 

Indonesia. 

 

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia 

tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat 

dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk 

keabadian.” 

   

Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi 

narasumber sekaligus pengisi lembar kata pengantar 

pada buku ini yang merupakan produk akhir dari sesi 

pendampingan penulisan naskah buku Gerakan Guru 

Membaca dan Menulis (G2M2) pada Workshop 
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Teruntuk para pembaca yang budiman, selamat 

berliterasi ria. Semoga ‘Baca! Baca! Dan baca!’ 

menjadi slogan aktivitas intelektual Anda semua. 

 

Teruntuk penulis, teruslah berkarya. Jadilah garda 

terdepan untuk menjaga obor literasi tetap menyala 

agar keberlangsungan peradaban kita tetap terjamin. 

Ingatlah senantiasa moto komunitas G2M2, “Siang 

dan malam akan berlalu; namun tidak dengan 
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“Cara terbaik untuk menanamkan budaya literasi 

yang kuat pada seseorang adalah dengan 

menjadikannya sebagai seorang penulis. Karena 

setiap penulis, secara otomatis akan melewati 

tahapan membaca, berpikir, dan tentu saja 

menulis serta berkreasi.” 

Lenang Manggala-Penulis dari Indonesia 

  

UNESCO mempublikasi data 

statistik yang cukup mengejutkan 

pada tahun 2012. UNESCO 

menyebutkan bahwa indeks minat 

baca di Indonesia baru mencapai 

0,001. Ini berarti bahwa dari 

setiap 1.000 penduduk Indonesia, 

hanya 1 orang saja yang memiliki 

minat baca! Kemudian, sebuah 

survei yang dilaksanakan oleh Central Connecticut 

State University pada tahun 2003 hingga 2004 

menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 61 

negara terkait minat baca. Negara tercinta ini hanya 

unggul dari Botswana yang berada pada posisi buntut, 

yakni peringkat 61. 

Meskipun pengertian literasi sudah berkembang 

pesat, aktivitas membaca dan menulis tetap tergolong 

pada literasi dasar yang perlu dikuasai oleh setiap 

individu untuk bertahan hidup. Membaca dipandang 

sebagai sebuah usaha untuk menggali ilmu. Ilmu 
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tersebut seyogyanya perlu diikat dengan usaha literasi 

lainnya, yakni menulis. 

 

Suatu kebanggaan bagi saya untuk mengisi lembar 

sekapur sirih pada buku yang berjudul “TRI HITA 

KARANA” karya Kadek Suhardita, I Putu 

Karpika, Made Wery Dartiningsih, dan Riana 

Mawar Mentari B. Buku ini merefleksikan inspirasi 

dan motivasi bagi para pendidik dalam merancang dan 

menyajikan implementasi bimbingan klasikal berbasis 

tri hita karana. 

Kepada pendiri G2M2, Bapak Teddy Fiktorius, 

penghargaan setinggi-tingginya atas upaya dalam 

memotivasi dan menginspirasi para pendidik, baik 

guru maupun dosen, untuk menunaikan gerakan 

literasi secara nyata.  

Kepada para penulis, teruslah mengukir aksara. 

Jadilah ujung tombak dalam mengawal obor literasi 

tetap menyala sebagai bukti nyata kedigdayaan 

peradaban kita.  

Kepada pembaca, selamat membaca, merenung, 

dan pada akhirnya menuangkan gagasan-gagasan baru 

dalam budaya literasi menulis secara nyata. 

 

Bali, Juni 2020 

 

 

Dr. I Made Suarta, S.H., M.Hum. 
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PRAKATA 

 

Manusia merupakan mahluk ciptaan Tuhan 

Yang Maha esa manusia juga merupakan mahluk 

sosial yang saling membutuhkan satu dengan lainya  

dan manusia tinggal di alam semesta yang saling 

bergantungan antara pola kehidupan di dunia. Konsep 

Tri Hita Karana yang artinya 3 penyebab kebahagian 

manusia di dunia sangat berpengaruh dalam 

kehidupan ini dimana arti makna simbol tri hita 

karana: Tri = 3, Hita = Penyebab, Karana = 

Kebahagian.  

Pola tri hita karana saling berkesinambungan 

dan berpengaruh antara 1 dengan lainnya dan tidak 

dapat hanya menjalankan salah satunya namun harus 

menjadi satu kesatuan yang sangat berpengaruh dalam 

kehidupan sehari-hari manusia. Untuk menjalankan 

kehidupan yang bahagia, tenang serta tentram pula 

harus diimbangi dengan karakter yang stabil pula. 

Pembentukan karakter juga dipengaruhi oleh 2 faktor 

yakni faktor internal dan faktor eksternal maka dengan 

ini untuk membentuk karakter yang stabil, karena 

konsep tri hita dapat menjadi acuan serta pedoman 

untuk mencapai karakter yang bersimbol tri hita 

karana. Hal ini sangat baik untuk ditanamkan sejak di 

sekolah bahkan diusia dini untuk membentuk karakter 

yang kokoh dan kuat khususnya para remaja yang 

sedang mencari dan lingkungan akan membentuk 

karakter, dalam upaya hal tersebut, Bimbingan dan 

Konseling berperan penting dalam menyikapi 

permasalahan karakter siswa, melalui pelayan 

bimbingan klasikal berbasis tri hita karana diharapkan 
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dapat menjadi program baru dalam membentuk 

karakter siswa disekolah. Konsep tri hita karana juga 

sudah dikenal oleh msayarakat luas bahakan disebut 

konsep yang Universal dikalangan dunia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah dan Tujuan 

Kajian  

Pendidikan adalah proses pembudayaan dan 

pemberdayaan manusia yang berkembang menuju 

kepribadian yang mandiri untuk dapat membangun 

diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan memiliki 

peran sebagai dasar landasan untuk membangun 

benih-benih bangsa yang berkualitas sesuai dengan 

amanah dan ideologi bangsa. dalam undang-undang 

pendidikan No 20 tahun 2003 tentang sisdiknas 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Sekolah merupakan tempat 

berlangsungnya proses belajar mengajar dan tempat 

untuk membentuk karakter dan membantu 

mengembangkan peserta didik. Setiap individu 

mengharapkan perubahan yang signifikan agar 

tercapainya beberapa tujuan dan mengupayakan 

terwujudnya karakter yang beriman dan betaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhal mulia, 

berilmu, berbudaya luhur, kreatif dan mandiri. 

Namun tanpa kita sadari perkembangan pendidikan 

mengalami kemajuan yang menuntut kita khususnya 

para peserta didik untuk mampu bersaing dan 
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berkembang. Perubahan jaman dan perkembangan 

teknologi informasi yang sangat pesat secara tidak 

langsung membuat sedikit pergeseran terhadap 

karakter siswa dan dampak yang ditimbulkan pun 

memiliki jalur yang berbeda. Ada yang membawa 

pendidikan dan teknologi serta pemebentukan 

karakter secara bersamaan sehingga tercapainya 

tujuan pendidikan secara maksimal adapun 

sebaliknya pendidikan dan teknologi membentuk 

karakter yang tidak stabil sehingga terjadi 

pendominan diantaranya, sehingga membuat tujuan 

pendidikan tidak maksimal. Perkembangan 

teknologi dan jaman moderen yang pada saat ini di 

kenal dengan perubahan revolusi industri 4.0 adalah 

sebuah persaingan didunia di era disruptif yang 

merubah semua teknologi menjadi digital. Hal ini 

membuat penurunan karakter generasi muda. Di 

Indonesia sendiri terdapat  kasus yang menunjukan 

bahwa remaja saat ini mengalami krisis karakter 

salah satu kasus yaitu (1. Kasus Audrey dan kriris 

pendidikan karakter : 13 April 2019 ), (2. Kasus 

guru dipukul oleh murid- Inche Sayuna: 12 April 

2020), (3. Kasus Tawuran dikota 

Metropolitan/Jakarta 2009 )/ (sumber beranda 

dilaman daftar pustaka). Data tahun 2013 setidaknya 

terjadi 128 kasus tawuran antar pelajar, angka ini 

melonjak tajam lebih dari 80% pada tahun 

sebelumnya, pada tahun 2014 telah terjadi 139 

tawuran yang menewaskan 12 peserta didik (tv one, 

2014). Fenomena kasus seperti ini telah banyak 

terjadi di Indonesia dan sebagai bukti nyata 

rusaknyas sikap sosial moral dan peduli lingkungan 
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pelajar maka perlu adanya perhatian penuh dalam 

menyikapi permasalahan generasi muda saat ini. 

Pengupayaan untuk memperbaiki untuk 

mempertahankan karakter (karakter berbasis tri hita 

karana) yang tetap berpegang teguh pada prinsip 

kehidupan, banyak para peserta didik yang memiliki 

karakter tidak stabil, untuk itu perlu penangganan 

yaitu perubahan melalui program bimbingan dan 

konseling disekolah khususnya bimbingan klasikal 

yang memegang peranan penting dalam 4 aspek  

bidang sosial, pribadi, belajar dan karir. Teknik dan 

metode dalam pembelajaran bimbingan klasikal 

berbasis tri hita karana dapat memenuhuni 

kebutuhan siswa dalam membentuk karakter. 

Keunggulan bimbingan klasikal atau kelas besar ini 

mengajar dan membimbing seluruh peserta didik 

dikelas tanpa pengecualian.Tri hita karana  unsur 

kebahagian kehidupan khususnya dalam membentuk 

karakter peserta didik yang mengalami krisis 

karakter. Dalam Tri Hita Karana mempunyai 3 

peranan penting yakni (parhyangan: hubungan 

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa), 

(pawongan: hubungan manusia dengan manusia) dan 

(palemahan: hubungan manusia dengan lingkungan)  

membentuk karakter yang sesuai dengan simbol tri 

hita karana. 

Pendidikan karakter merupakan penciptaan 

lingkungan sekolah yang membantu siswa dalam 

perkembangan etika, moral ,sosial dan  tanggung 

jawab melalui model dan pengajaran karakter yang 

baik melalui nilai-nilai tri hita karana. Karakter ini 

seharusnya ditanamkan kepada siswa sehingga 
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mereka mampu menerapkan dalam kehidupanya 

baik di keluarga, sekolah, masyarakat. Sehingga bisa 

memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkunganya. Pengunaan bimbingan klasikal 

berbasis tri hita karana untuk meningkatkan karakter 

dikalangan siswa dan menjadi pedoman dalam 

membentuk nilai – nilai karakter untuk dapat 

diaplikasikan kedalam kehidupan tidak hanya di 

sekolah tetapi kehidupan keluarga dan lingkungan 

masyarakat yang luas. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

Beberapa peneliti terdahulu yang memiliki 

relevansi dan dapat di jadikan acuan dalam 

perkembangan penelitian baru dengan tema dan 

pokok bahasan yang sama serta menjadi refrensi 

untuk mengangkat judul baru, berikut beberapa 

peneliti :  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Gede 

Eka Putra, Ni Made madri Antari dan Made 

Sulastri, 2013 yang berjudul “ Penerapan 

bimbingan kelompok berlandaskan tri hita 

karana untuk meningkatkan perkembangan 

perilkau moral siswa” dengan teknik analisis 

deskriptif. Hasil penelitian ini menghasilkan 

bahwa penerapan bimbingan kelompok 

berlandaskan tri hita karana dapat 

meningkatkan persentase perkembangan 

perilaku moral anak  dengan persentase siklus 

I (21,14%) dan sikus II (17,71%). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus 

Mahasiputra Institut Hindu Dharma Negeri 



5 
 

Denpasar, 2014 dengan mengangkat  judul “ 

Implemtasi tri hita karana dalam 

meningkatkan karakter siswa hindu disekolah 

dasar negeri 2 Nyambu kecamatan kediri kab. 

Tabanan.Penelitian ini mengunakan metode 

kualitatif dari data primer dan sekunder. Hasil 

penelitian ini peningkatan karakter siswa 

setelah merutinkan implemntasi tri ita karana 

disetiap individu sehingga hasil yang di 

peroleh signifikan dalam meingkatkan perilaku 

individu.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh: Kadek Arta 

Jaya, 2019 dengan judul “ Membangun 

pendidikan karakter siswa melalui 

implementasi ajaran tri hita karana” dan hasil 

penelitian ini menyatakan adanya perubahan 

perilaku dan sangat efesien dalam 

meingkatkan perilaku dan karakter siswa.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh : Dewi Nur 

Fatimah, 2017 dengan judul “ Layanan 

bimbingan klasikal dalam meningkatkan self 

controlsiswa”. Hasil penelitian menunjukan 

peningkatan yang signifikan dengan tahap 

serta metode pengajaran bimbingan klasikal 

yang efektif serta tepat dapat membangun self 

control siswa.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh: Yosephin 

Aningtyas, 2016 dengan judul “ Efektivitas 

implementasi pendidikan karakter berbasis 

layanan bimbingan klasikal dengan 

pendekatan Eksperiental Learning untuk 

meningkatkan karakter proaktif”. Jenis 
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penelitian kuantitif menggunakan tes tingkat 

karakter proaktif (skala penilaian diri, 

kuesioner validasi model pendidikan karakter) 

Terdapat peningkatan sebelum dan sesudah 

tindakan namun tidak signifikan.  

Santoso (2011:139) bimbingan kelas (klasikal) 

adalah program yang dirancang menuntut konselor 

untuk melakukan kontak langsung dengan para 

peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor 

memberikan pelayanan bimbingan kepada para 

peserta didik. Kegiatan bimbingan kelas ini bisa 

berupa diskusi kelas atau brain storming (curah 

pendapat). Menurut Sugandi (2008: 207) adalah 

membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas 

perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, 

pendidikan, dan karir. Yusuf dan Nurihsan (2008: 

13) menjelaskan bahwa  bimbingan klasikal agar 

individu dapat: (a) merencanakan kegiatan 

penyelesaian studi, perkembangan karir serta 

kehidupannya di masa yang akan datang, (b) 

mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang 

dimilikinya seoptimal mungkin, (c) dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan 

dan lingkungan masyarakat. Bimbingan klasikal 

merupakan bagian yang memiliki pengaruh besar 

dalam layanan bimbingan dan konseling, dalam 

menangani masalah dalam rasio jumlah konseli 

banyak dalam membantu siswa dalam penyelesaian 

masalah dan pemahaman jati diri serta membantu 

siswa menyelesaikan permasalahnnya dalam belajar 

untuk mencapai kesuksesan dalam mencapai tujuan 
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belajar serta memberian informan kepada peserta 

didik dalam tindakan kelas. 

Brewer dalam Winkel dan Hastuti (2006: 45) 

menggunakan bimbingan klasikal sebagai sarana 

mempersiapkan siswa untuk mengatur berbagai 

bidang kehidupannya supaya bermakna dan 

memberikan kepuasan, seperti bidang kesehatan, 

bidang pekerjaan, bidang kehidupan keluarga, 

bidang kehidupan bermasyarakat, dan bidang 

rekreasi. Bimbingan Klasikal adalah bimbingan 

yang berorientasi pada kelompok siswa dalam 

jumlah yang cukup besar antara 30‐40 orang siswa 

(sekelas). Bimbingan klasikal lebih bersifat preventif 

dan berorientasi pada pengembangan pribadi siswa 

yang meliputi bidang pembelajaran, bidang sosial 

dan bidang karir (Siwabessy dan Hastoeti 2008: 

136). 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 

bimbingan klasikal adalah salah satu bagian utama 

dari layanan bimbingan konseling yang berorientasi 

pada sekelompok siswa atau pada satu kelas dengan 

kegiatan seperti belajar , mengajar  dan berdiskusi 

dikelas beserta jadwal yang sudah disepakati 

bersama dan diketahui oleh kepala sekolah dan 

koordinartor BK disekolah dapat melalui tatap muka 

secara langsung maupun mengunakan bimbingan 

klasikal berbasis teknologi. Layanan ini untuk 

mempersiapkan dan memberikan pengajaran siswa 

dalam bidang belajar, sosial, pribadi dan karir dalam 

kehidupan peserta didik agar mencapai 

perkembangan yang optimal dan pengembangan 

karakter serta mengupayakan potensi dari dalam 



8 
 

peserta didik dan dalam pelayanan bimbingan 

klasikal ini tidak hanya mengajar secara mononton 

ice breaking dipergunakan untuk mencairkan 

suasana dalam kelas dan digunakan untuk refleksi 

untuk para peserta didik setelah mendapatkan 

pelajaran utama dikelasnya.  

  

C. Kerangka Teori  

1. Prinsip-Prinsip Bimbingan Klasikal  

Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang 

Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan dasar  

yang dikemukakan oleh Hartinah (2009) dan hasil 

analisis dari karakteristik. Prinsip-prinsip yang harus 

diperhatikan dalam bimbingan klasikal adalah 

sebagai berikut: 

1) Layanan bimbingan klasikal diperuntukkan 

bagi semua peserta didik/ konseli.. Meski 

demikian materi yang diberikan tetap 

didasarkan atas kebutuhan mereka. Tema/ 

topik atau materi yang diberikan didasarkan 

atas kebutuhan konseli yang diungkap dari 

hasil kebutuhan asessmen (need assessment).  

2) Proses bimbingan klasikal secara berkelompok 

namun bimbingan ditujukan pada 

perkembangan setiap individu untuk menjadi 

dirinya sendiri secara utuh.  

3) Menekankan nilai-nilai positif. Melalui 

bimbingan klasikal, senantiasa berupaya 

membangun pandangan dan nilai- nilai positif 

yang ada pada diri konseli dan lingkungannya.  

4) Merupakan tanggung jawab bersama pihak 

sekolah. Maka konselor dituntut untuk 
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mengkoordinasikan program-program 

bimbingan klasikal dengan pihak lain di 

sekolah, seperti dengan Kepala Sekolah, Guru 

Bidang Studi, Wali Kelas maupun pihak staf 

administrasi, mulai pada tahap perencanaan 

termasuk dalam penyusunan progra, 

pelaksanaan hingga tahap evaluasi. 

5) Bagian integral dari pendidikan di sekolah. 

Maka program bimbingan klasikal di sekolah 

untuk mencapai tujuan yang telah di 

rencanangkan di sekolah.  

6) Layanan bimbingan klasikaldilaksanakan 

dalam bingkai budaya Indonesia. Interaksi di 

dalam kelompok diselaraskan dan diserasikan 

dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh 

kebudayaan setempat.  

7) Layanan bimbingan klasikal bersifat fleksibel, 

adaptif dan berkelanjutan, mempertimbangkan 

situasi dan kondisi serta daya dukung sarana 

dan prasarana yang tersedia. 

8) Program bimbingan klasikal dan bimbingan 

kelompok dievaluasi untuk mengetahui 

keberhasilan layanan dan pengembangan 

program lebih lanjut.   

2. Tujuan Bimbingan Klasikal  

Ada beberapa tujuan bimbingan klasikal yang 

di kemukakan oleh salah satu ahli. Menurut 

 (Nurihsan 2006: 92, Abimanyu dan Manrihu 2009: 

182-183). Bahwa tujuan bimbingan klasikal terdiri 

dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum 

bimbingan klasikal bertujuan untuk :  merencanakan 

kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir 
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serta kehidupannya di masa yang akan datang , 

mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang 

dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri 

dengan lingkungan pendidikan, lingkungan 

masyarakat serta lingkungan kerjanya, mengatasi 

hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, 

penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, 

masyarakat, maupun lingkungan kerja. Secara 

khusus bimbingan klasikal bertujuan untuk : 

bertujuan untuk membantu siswa agar dapat 

mencapai tugas perkembangannya yang meliputi 

aspek pribadi-sosial, belajar (akademik), dan karir 

1) Tujuan bimbingan dan konseling aspek 

pribadi-sosial konseli adalah: (a) memiliki 

komitmen yang kuat dalam mengamalkan 

nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan 

pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman 

sebaya, Sekolah/Madrasah, tempat kerja, 

maupun masyarakat pada umumnya, (b) 

pemahaman tentang irama kehidupan yang 

bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan 

(anugrah) dan yang tidak menyenangkan 

(musibah), (c) penerimaan diri secara objektif 

dan konstruktif, baik yang terkait dengan 

keunggulan maupun kelemahan baik fisik 

maupun psikis, (d) memiliki sikap positif atau 

respek terhadap diri sendiri dan orang lain, (e) 

memiliki kemampuan untuk melakukan 

pilihan secara sehat, (f) bersikap 

(respect)peduli terhadap orang lain, 

menghormati atau menghargai orang lain, 
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tidak melecehkan martabat atau harga dirinya, 

(g) memiliki rasa tanggung jawab, yang 

diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap 

tugas atau kewajibannya, (h) memiliki 

kemampuan berinteraksi sosial (human 

relationship), yang diwujudkan dalam bentuk 

hubungan persahabatan, persaudaraan, atau 

silaturahim dengan sesama manusia, (i) 

memiliki kemampuan dalam menyelesaikan 

konflik (masalah) baik bersifat internal (dalam 

diri sendiri) maupun dengan orang lain, (j) 

memiliki kemampuan untuk mengambil 

keputusan secara efektif. 

2) Tujuan bimbingan dan konseling aspek 

akademik (belajar) adalah; (a) memiliki 

kesadaran tentang potensi diri dalam aspek 

belajar, dan memahami berbagai hambatan 

yang mungkin muncul dalam proses belajar 

yang dialaminya, (b) memiliki sikap dan 

kebiasaan belajar yang positif, seperti 

kebiasaan membaca buku, disiplin dalam 

belajar, (c) memiliki motif yang tinggi untuk 

belajar sepanjang hayat, (d) memiliki 

keterampilan atau teknik belajar yang efektif, 

(e) memiliki keterampilan untuk menetapkan 

tujuan dan perencanaan pendidikan, seperti 

membuat jadwal belajar, memantapkan diri 

dalam memperdalam pelajaran, (f) memiliki 

kesiapan mental dan kemampuan untuk 

menghadapi ujian. 

3) Tujuan bimbingan dan konseling yang terkait 

dengan aspek karir: (a) memiliki pemahaman 
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diri (kemampuan, minat dan kepribadian) yang 

terkait dengan pekerjaan, (b) memiliki 

pengetahuan mengenai dunia kerja dan 

informasi karir yang menunjang kematangan 

kompetensi karir, (c) memiliki sikap positif 

terhadap dunia kerja. Dalam arti mau bekerja 

dalam bidang pekerjaan apapun, tanpa merasa 

rendah diri, asal bermakna bagi dirinya, dan 

sesuai dengan norma agama, (d) memahami 

relevansi kompetensi belajar (kemampuan 

menguasai pelajaran) dengan persyaratan 

keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan 

yang menjadi cita-cita karirnya masa depan, 

(e) memiliki kemampuan untuk membentuk 

identitas karir, dengan cara mengenali ciri-ciri 

pekerjaan, kemampuan (persyaratan) yang 

dituntut, lingkungan sosiopsikologis 

pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan 

kerja, (f) memiliki kemampuan merencanakan 

masa depan, yaitu merancang kehidupan 

secara rasional untuk memperoleh peran-peran 

yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan 

kondisi kehidupan sosial ekonomi, (g) dapat 

membentuk pola-pola karir, yaitu 

kecenderungan arah karir. Apabila seorang 

konseli bercita-cita menjadi seorang guru, 

maka dia senantiasa harus mengarahkan 

dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan 

dengan karir keguruan tersebut, (h) mengenal 

keterampilan, kemampuan dan minat. 

Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu 

karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan 
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minat yang dimiliki. Oleh karena itu, maka 

setiap orang perlu memahami kemampuan dan 

minatnya, dalam bidang pekerjaan apa dia 

mampu, dan apakah dia berminat terhadap 

pekerjaan tersebut, (i) kemampuan atau 

kematangan untuk mengambil keputusan karir. 

3. Langkah – Langkah Bimbingan Klasikal  

Langkah-langkah bimbingan klasikal Menurut 

(Ditjen PMPTK, 2007) ada beberapa langkah-

langkah yang diuraikan sebegai berikut:  

1) Menetapkan topik kegiatan bimbingan klasikal 

kegiatan bimbingan klasikal diangkat dari 

hasil asesmen kebutuhan dengan 

mempertimbingkan Standar Kompetensi 

Kemandirian Peserta Didik sekaligus upaya 

untuk memfasilitasi peserta didik untuk 

mencapai kompetensi 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan Layanan 

(RPL) bimbingan klasikalsecara spesifik telah 

disajikan dalam panduan operasional 

penyelenggaraan bimbingan dan konseling dan 

meliputi komponen inti dan komponen 

penunjang 

3) Merancang tujuan bimbingan klasikal tujuan 

bimbingan klasikal dapat didefinisikan sebagai 

intensi konselor yang terkait dengan 

perencanaan dasar dan sebagai panduan arah 

yang hendak ingin dicapai dari kegiatan 

bimbingan klasikal. 

4) Menentukan metode bimbingan klasikal 

metode bimbingan klasikal memberi panduan 

dalam penyelenggarankan dan mengorganisir 
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proses bimbingan klasikal dan pengunaan 

yang tepat dalam menyampaikan materi yang 

akan disampaikan.  

5) Menetapkan media bimbingan klasikal dalam 

menetapkan media untuk pengunaan dalam 

proses bimbingan klasikal memiliki peran 

penting dalam kegiatan bimbingan klasikal 

karena media merupakan penjembatan bagi 

kesenjangan komunikasi antara konselor 

dengan peserta didik  

6) Melakukan Evaluasi dalam bimbingan klasikal 

dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian 

tujuan bimbingan klasikal dan pemahaman 

peserta didik terkait materi yang sudah 

disampaikan  

 

 

4. Fungsi Bimbingan Klasikal  

Fungsi bimbingan klasikal Menurut 

Sukardi dan Kusumawati (2008:7): 

1) Fungsi pemahaman ,yaitu fungsi bimbingan 

yang membantu siswa agar memiliki 

pemahaman terhadap diri dan orang lain. 

Berdasarkan pemahaman ini siswa mampu 

mengembangkan potensi dirinya secara 

optimal serta dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya secara baik. 

2) Fungsi Pencegahan merupakan fungsi 

bimbingan yang akan menghasilkan 

tercegahnya atau terhindarnya peserta didik 

dari berbagai permasalahan yang mungkin 

timbul, yang dapat menganggu, menghambat 
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ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-

kerugian tertentu dalam proses 

perkembangannya. 

3) Fungsi pengentasan adalah fungsi bimbingan 

yang akan menghasilkan terentasnya 

permasalahan sosial yang dialami oleh peserta 

didik  

4) Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan 

yang lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. 

Diharapkan dapat berkembangnya potensi dan 

kondisi positif peserta didik dalam rangka 

perkembangan dirinya secara mantap dan 

berkelanjutan. 

 

 

 

5. Metode Bimbingan Klasikal 

Metode dalam pembelajaran sebagai cara guru 

dalam menjalankan fungsinya dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. Selanjutnya dijelaskan bahwa 

cara tersebut lebih bersifat prosedural, yaitu tahapan-

tahapan yang ditempuh dalam pembelajaran, sesuai 

dengan metode yang digunakan ada beberapa 

metode bimbingan klasikal (Uno dan Mohamad : 

2013) yang dapat digunakan :  

1) Metode Ekspositori yaitu cara melaksanakan 

layanan dalam bimbingan klasikal dengan 

menyampaikan informasi atau penjelasan 

kepada sekelompok konseli. Penyampaian 

informasi dapat diberikan secara lisan maupun 

dalam bentuk tertulis. Ekspositori secara lisan 

biasa juga disebut dengan metode ceramah 
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2) Metode Ceramah merupakan prosedur layanan 

bimbingan dengan cara menyampaikan 

informasi atau penjelasan secara lisan. 

Ceramah tepat digunakan untuk 

menyampaikan materi yang berupa konsep, 

fakta maupun generalisasi berkomunikasi agar 

dapat menarik, seperti keterampilan dalam 

mengatur intonasi, ritme atau irama suara, cara 

pengucapan suara agar jelas, keras lemahnya 

volume suara. Agar lebih menarik, teknik 

ceramah dapat divariasi dengan teknik yang 

lain, misalnya game atau permainan, untuk 

menghindari kejenuhan atau kebosanan 

3) Ekspositori Tertulis memberikan pelayanan 

bimbingan dengan menyampaikan informasi 

secara tertulis. Konselor menyiapkan materi 

bimbingan dalam bentuk tertulis dan bahan 

tersebut dapat dipelajari atau dibaca secara 

mandiri oleh para konseli materi tertulis 

disajikan dengan menggunakan berbagai 

macam media. Media tersebut antara lain yaitu 

papan bimbingan, booklet, leaflet, 

menggunakan media blog atau web. 

4) Metode  Diskusi Kelompok dipandang sebagai 

jantungnya bimbingan kelompok. Sebab 

sebagian besar metode bimbingan kelompok 

menggunakan variasi teknik diskusi kelompok 

dalam proses pelaksanaannya. Diskusi 

kelompok dapat dikatakan sebagai suatu 

percakapan yang direncanakan antara 3 orang 

atau lebih, bertujuan untuk memperjelas 

ataupun memecahkan suatu masalah yang 
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dihadapi di bawah pimpinan seorang 

pemimpin 

5) Metode Permainan Peranan (role playing) 

secara umum permainan peranan dipandang 

sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan 

pendidikan, di mana individu memerankan 

suatu situasi yang imajinatif (pura-pura), 

bertujuan untuk membantu individu dalam 

mencapai pemahaman diri, meningkatkan 

keterampilan dalam berhubungan dengan 

orang lain. Permainan peranan merupakan alat 

belajar yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan keterampilan dan pengertian 

mengenai hubungan antar manusia, dengan 

cara memerankan situasi yang pararel yang 

terjadi dalam kehidupan yang sebenarnya. 

6) Metode  Permainan Simulasi terdiri dari dua 

kata yaitu permainan dan simulasi. Permainan 

merupakan aktivitas yang dilakukan oleh dua 

orang atau lebih, mereka mengadakan 

pertemuan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, terdapat aturan dan batasan waktu. 

Sedang simulasi merupakan meniru situasi-

situasi tertentu yang merupakan representasi 

dari kehidupan nyata. Permainan simulasi 

merupakan gabungan antara permainan dan 

simulasi, para pemain melakukan aktivitas 

simulasi dan mereka memperoleh balikan dari 

aktivitas permainan  

7) Metode Home room merupakan upaya 

menciptakan suasana yang hangat, akrab, 

menyenangkan seperti suasana di lingkungan 
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keluarga, ketika mengadakan pertemuan 

kelompok dengan konseli seperti keluarga. 

Dalam suasana yang demikian diharapkan 

konseli dapat lebih terbuka dalam 

mengungkapkan diri termasuk 

mengungkapkan masalah-masalah yang 

dihadapinya. 

8) Teknik Permainan Kelompok proses layanan 

hanya menggunakan teknik  permainan 

kelompok dapat pula digunakan untuk variasi 

dari metode yang lain, misal teknik 

ekspositori. Dengan variasi teknik permainan 

maka ekspositori akan menjadi lebih menarik 

dan mereduksi kebosanaan sebagai kelemahan 

dari ekspositori.  

Upaya untuk meningkatkan karakter peserta 

didik siswa kelas XI di salah satu sekolah swasta 

yang terakreditasi “A” pengunaan metode 

bimbingan klasikal berbasis tri hita dipandang 

sangat tepat karena metode ini sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan kelas yang akan diberikan 

tindakan kelas (PTK). Hal ini karena metode sangat 

berpengaruh dalam memberikan pelayanan 

bimbingan klasikal berbasis tri hita karana 

6. Pengertian Karakter  

Karakter berasal dari bahasa latin “kharakter”, 

“kharassein”,”kharax” dalam bahasa Inggris 

character dalam bahasa Indonesia “Karakter” 

merupakan sebuah suatu system penanaman nilai-

nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi 

komponen pengetahuan kesadaran atau kemauan dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-niai tersebut, 
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baik terhadap Tuhan Yang Maha esa, diri 

sendiri,sesame, lingkungan, maupun kebangsaan 

sehingga menjadi manusia insan kamil (Prasetyo dan 

Rivasintha, 2013: 30) Dalam pendidikan karakter, 

Thomas Lickona (1992) menekankan pentingnya 

tiga komponen karakter yang baik (components of 

good character) yaitu ( moral knowing) atau 

pengetahuan tentang moral, moral feeling atau 

perasaan tentang mental dan (moral action) atau 

perbuatan moral. diperlukan agar anak mampu 

memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus 

nilia-nilai kebajikan.  

(Moral knowing)  adalah hal yang penting 

untuk diajarkan, terdiri dari enam hal, yaitu: moral 

awareness (kesadaran moral), knowing moral 

values (mengetahui nilai-nilai moral), (perspective 

taking, moral reasoning, decision making dan self 

knowledge). (Moral feeling) adalah aspek yang lain 

yang harus ditanamkan kepada anak yang 

merupakan sumber energi dari diri manusia untuk 

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. 

Terdapat 6 hal yang merupakan aspek emosi yang 

harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk 

menjadi manusia berkarakter, 

yakni conscience (nurani), self esteem percaya 

diri), empathy (merasakan penderitaan orang 

lain), loving the good (mencintai kebenaran), self 

control (mampu mengontrol diri) 

dan humility (kerendahan hati). 

Karakter adalah ciri atau karakteristik yang 

gaya dan sifat khas diri seseorang yang bersumber 

dari bentuk yang diterima dari lingkungan, misalnya 
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keluarga  masa kecil, dan juga bawaan seseorang 

sejak lahir diungkapkan oleh Sjarkawi (2006: 19). 

Merujuk pada pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa setiap karakter sudah 

mempunyai ciri dan bentuk sendiri dari bawaan 

sejak lahir maupun yang dibentuk dari keluarga 

maupun lingkungannya,  mengacu pada dimana 

seseorang itu tumbuh sehingga membentuk 

karakternya yang akan di implementasikan di 

kehidupanya yang merupakan sebuah sifat dan ciri 

khas seseorang tersebut. Menurut Pusat Bahasa 

Depdiknas karakter ialah bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, 

sifat, tabiat. Tempramen, dan watak. Tadzkiroatun 

Musfiroh (2008:35) menyatakan bahwa karakter 

mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), 

perilaku (behaviors), motivasi (motivations) dan 

keterampilan (skills) pendapat ini dapat disimpulkan 

bahwa karakter memiliki empat bagian yang dapat 

mencerminkan sebuah karakter dari seseorang 

tersebut yaitu serangkaian sikap, perilaku, motivasi 

dan keterampilan 

Kertajaya (2010: 45) menyatakan menurutnya 

karakter ialah ciri khas yang dimiiki oleh suatu 

benda atau individu. Ciri khas tersebut asli dan 

mengakar pada kepribadian benda atau individu 

tersebut, serta merupakan”mesin” yang mendorong 

bagaimana seseorang itu bertindak, bersikap, 

berucap dan merespon sesuatu. Karakter menjadi 

topik hangat untuk peserta didik saat ini karakter 

jaman sekarang yang dibentuk oleh teknologi mulai 

merosot karakter yang ditanamkan dan dibentuk dari 
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bawaan lahir, keluarga maupun lingkungan mampu 

dikalahkan oleh kecanggihan teknologi 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa karakter adalah sebuah 

ciri khas yang dimiliki seseorang dan nilai pada 

seseorang dapat dilihat dari karakter atau sifat 

aslinya itu dan mengakar pada kepribadian 

seseorang karakter dapat berubah dan dapat dibentuk 

kembali hal ini bergantung pada lingkungan sekitar, 

pola kehidupan dan penanaman moral terhadap diri 

dengan mampu menanamkan nilai-nilai karakter 

kepada dirinya dan orang lain pada penelitian ini 

sebagai peneliti ingin menanamkan karakter yang 

berpedoman tri hita karana kepada peserta didik 

sebagai fondasi agar terbentuknya generasi yang 

berkualitas yang mampu hidup mandiri dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi manusia 

insan kamil yang memiliki prinsip suatu kebeneran 

yang dapat dipertangung jawabkan dari setiap apa 

yang dilakukannya dan mengerti artinya saling 

berhubunganya Tuhan alam dan manusia dalam 

kehidupan  serta alam sekitarnya ini dan tidak hanya 

mementingkan diri sendiri sehingga menjadi 

generasi muda yang memperhatikan aspek 

kehidupan.  

 

7. Elemen-Elemen Karakter  

Elemen – elemen karakter menurut (Abdul 

Masjid 2011 25:26) ada beberapa elemen dalam 

pembentukan karakter yang  dibagi menjadi 

beberapa bagian: (a) dorongan-dorongan (drives) ini 

dibawa sejak lahir untuk memenuhi kebutuhan hidup 
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tertentu, dorongan individual seperti dorongan 

makan, dorongan bermain, dorongan sosial, 

dorongan meniru dan sebagainya, (b) insting 

kemampuan untuk berbuat  yang kompleks tanpa 

latihan sebelumnya dan terarah pada tujuan yang 

berati untuk mempertahankan eksistensi 

kemanusiawianya. Insting ini dibawa sejak lahir dan 

tanpa disadari dan berlangsung secara mekanistis 

bersama dengan dorongan insting menjadi faktor 

pendorong bagi setiap tingkah laku dan aktivitas 

manusia dan menjadi tenaga dinamis yang tertanam 

sangat dalam kepribadian manusia, (c) refleks adalah 

reaksi tidak disadari terhadap perangsang tertentu 

berlaku diluar kesadaran dan kemauan manusia, (d) 

sifat-sifat karakter Kebiasaan ekspresi dari tingkah 

laku manusia, kecenderungan hasrat atau kesiapan 

reaktif yang tertuju pada satu tujuan tertentu ataupun 

tujuan yang konkrit dan selalu muncul berulang-

ulang, (e) organisasi perasa, emosi dan sentimen 

perasa disebut sebagai renca emosi atau gentaran 

jiwa dan perasaan yang dihayati seseorang 

bergantung erat pada kesadaran isi pemikiran 

sentimen adalah semacam perasaan dan kesadaran 

yang mempunyai keadaan sentral dan menjadi sifat 

karakter yang utama atau kardinal, (f) minat dan 

perhatianmenetukan luasnya kesadaran. Derajat 

yang meninggi merupakan awal dari perhatian yang 

biasanya spontan, langsung atau tidak sengaja 

tertarik secara langsung  bahkan ada perhatian yang 

sengaja dituju. 

8. Nilai-Nilai Karakter  
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 Banyak karakter yang harus dikembangkan. 

Namun untuk memudahkan pelaksanaan, program 

pendidikan karakter yang ada mengembangkan nilai-

nilai tertentu saja yang dianggap sebagai nilai-nilai 

luhur universal. Megawangi mengembangkan 9 pilar 

karakter yang meliputi nilai-nilai luhur universal 

yang terdiri dari:  (1) cinta tuhan dan alam semesta 

beserta isinya (2) tanggung jawab, kedisiplinan dan 

kemandirian. (3) kejujuran. (4) hormat dan santun. 

(5) kasih sayang, kepedulian dan kerjasama. (6) 

percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang 

menyerah. (7) keadilan dan kepemimpinan. (8) baik 

dan rendah hati. (9) toleransi,cinta damai dan 

persatuan. (Megawangi, 2010:4). Sebelum merdeka 

hingga sekarang, indonesia sudah mengupayakan 

terealisasinya nilai-nilai karakter bangsa yang 

dikristalkan dalam Pancasila dan kehidupan sehari-

hari. Nilai karakter merupakan hasil perpaduan dari 

empat bagian, yaitu hati, raga, pikir serta rasa dan 

karsa. Jika dikaitkan dengan empat bagian tersebut, 

nilai-nilai karakter yang dijiwai oleh Pancasila akan 

sama persis dengan karakter tri hita karana bagian 

tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :  

(a) Karakter yang bersumber dari hati, antara lain 

beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, 

tertib, taat aturan, bertanggung jawab, 

berempati, berani mengambil resiko, dan 

pantang menyerah.  

(b) Karakter yang bersumber dari pikir, antara lain 

cerdas, kritis,  kreatif, inovatif, ingin tahu, 

produktif, berorientasi pada iptek, dan refleksi.  
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(c) Karakter bersumber dari raga, antara lain 

bersih, sehat, sportif, tangguh, handal, berdaya 

tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, 

kompetitif, ceria dan gigih.  

(d) Karakter yang bersumber dari rasa dan karsa, 

kemanusiaan, saling menghargai, gotong 

royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, 

nasionalis, peduli, kosmopolit (mendunia), 

mengutamakan kepentingan umum, cinta 

tanah air, bangga menggunakan bahasa dan 

produk indonesia, dinamis, kerja keras, dan 

beretos kerja.  

(Marzuki, 2015 :43)  Nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan Kemendiknas ada 18 yaitu nilai 

religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, 

peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung 

jawab. Masih banyak nilai yang akan diperoleh 

selama menanamkan nilai-nilai tersebut. (juwariyah, 

2013:66) 

9. Pembentukan  Karakter  

Pembentukan karakter diyakini perlu dan 

penting untuk dilakukan  untuk menjadi pijakan 

dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di 

sekolah. Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya 

adalah mendorong lahirnya anak yang baik. Tumbuh 

dan berkembangnya karakter yang baik akan 

mendorong siswa tumbuh dengan kapasitas dan 

komitmennya untuk melakukan segalanya dengan  

benar dan memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga 
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berperan membentuk karakter anak melalui orang 

tua dan lingkungannya. Karakter dapat dibentuk 

melalui tahap pengetahuan (knowing)  pelaksanaan 

(acting), dan kebiasaan (habit). Karakter tidak 

terbatas hanya pada pengetahuan saja jika tidak 

terlatih untuk melakukan kebaikan. Ada tiga 

komponen karakter yang baik yaitu pengetahuan 

tentang moral (moral knowing), pengetahuan emosi 

(moral feeling), dan perbuatan bermoral (moral 

action). Moral knowing adalah hal yang penting 

untuk diajarka yang terdiri 6 hal:  1.Moral 

awareness (kesadaran moral) 2. Knowing moral 

value (mengetahui nilai-nilai moral) 3. Perspective 

taking 4. Moral reasoning 5. Decision making  6. 

Self knowledge  (Moral feeling)  adalah aspek yang 

lain yang harus ditanamkan kepada siswa yang 

merupakn sumber energi dari diri manusia untuk 

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. 

Terdapat 6 hal yang merupakan aspek emosi yang 

harus mampu dirasakan oleh seorang untuk menjadi 

manusia berkarakter yaitu: a. Conscience (naruni) b. 

Self-syestem (percaya diri) c Empathy (merasakan 

penderitaan orang lain) d. Loving the good 

(mencintai kebenaran) e. Self-control (mampu 

mengontrol diri) f. Humility (kerendahan hati) . 

Sedangkan Moral Action adalah bagaimana 

membuat pengetahuan moral agar dapat diwujudkan 

menjadi tindakan nyata.Perbuatan atau tindakan 

moral ini merupakan hasil dari dua komponen 

karakter lainnya. Untuk memahami apa yang 

mendorong sseorang dalam perbuatan yang baik, 

maka harus dilihat 3 aspek lain dari karakter yaitu: 
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kompetensi (competence), keinginan (will), dan 

kebiasaan (habit). Pembentukan karakter sementara 

ini di aplikasikan dalam pelajaran agama, pelajaran 

kewarganegaraan, atau pelajaran yang lainnya, yang 

program utamanya cenderung pada pengenalan nilai-

nilai kognitif, dan mendalam sampai kepenghayatan 

nilai secara afektif. (Gunawan, 2012: 38) 

10. Pengertian Tri Hita Karana  

Secara leksikal Tri Hita Karana berarti tiga 

penyebab kesejahteraan dan kebahagiaan. (Tri = 

tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada 

hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian 

tiga penyebab kesejahteraan dan kebahagian itu 

bersumber pada keharmonisan hubungan antara: 

 1) Pharayangan manusia dengan Tuhannya. 

 2) Pawongan manusia dengan sesama manusia 

 3) Palemahan manusia dengan alam dan 

lingkungan sekitarnya. 

Menurut (Kaler, 1969 dalam Wiana, 2004: 265 

) Mengimplementasikan Tri Hita Karana dalam 

wujud tata ruang dan tata aktivitas dalam desa adat, 

unsur-unsur disebutkan meliputi Parhyangan 

(hubungan yang harmonis antara manusia dengan 

Tuhan Yang Maha Esa), Pawongan  (hubungan yang 

harmonis antara manusia dengan manusia), dan 

Palemahan (hubungan yang harmonis anatara 

manusia dengan lingkungan). selanjutya Windia dan 

Dewi (2011: 34). Konsep Tri Hita Karana pada 

dasarnya adalah sebuah landasan  yang bersumber 

dari ajaran agama Hindu, sejatinya konsep Tri Hita 

Karana sudah universal yang ada pada semua ajaran 

agama di dunia.Koentjaratninggrat (1993: 67) 
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menyebutkan bahwa kebudayaan sebagai konsep 

system memiliki elemen/subsistem a) pola 

pikir/konsep/nilai, b) sosial, dan c) artefak, 

sementara itu konsep Tri Hita Karana memiliki 

elemen/subsistem Parhyangan, Pawongan dan 

Palemahan. Pada dasarnya, elemen pola 

pikir/konsep/nilai, adalah sama dengan Parhyangan, 

dan elemen sosial adalah sama dengan Pawongan  

elemen artefak adalah sama dengan Palemahan.  

Falsafah Tri Hita Karana menurut Dewa Putu 

E.B.P (2012: 12 dalam Wisesa Subagia) memiliki 

konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman 

budaya dan lingkungan di tengah hantaman 

globalisasi dan homogenisasi. Tri Hita Karana 

terbentuk dari kata:  yang tri berati tiga, hita berati 

kebahagiaan dan  karana yang berati sebab atau yang 

menyebabkan, dapat dimaknai sebagai tiga 

penyebab kebahagiaan. Mengacu pada pendapat 

diatas maka dalam menjalankan konsep tri hita 

karana prinsip pelaksanaannya harus seimbang dan 

terpadu apabila keseimbangan selaras maka manusia 

akan hidup beratur dan damai. Harmonis 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

harmonis dengan sesama manusia dan harmonis 

dengan lingkungannya. 

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas 

dapat disimpulkan Tri Hita Karana merupakan 

serangkaian hubungan harmonis manusia dengan 

Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan 

hubungan manusia dengan lingkunganya yang harus 

seimbang serta selaras dengan kehidupan sehari-hari 

sebagai cerminan budaya yang luhur serta dapat 
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melestarikan selalu budaya dan hubungan dengan 

ketiga aspek penting dalam menjalankan kehidupan 

ini. 

11. Aspek-Aspek Tri Hita Karana 

Aspek-aspek dalam Tri Hita Karana  ada 

dalam tingkat diri sendiri, keluarga, desa, 

kecamatan,kabupaten, propinsi dan Negara dan 

bahkan ditingkat lebih luas. Menurut (Sarwadana, 

2016 3:4)  terdapat aspek penting yang perlu 

diaplikasikan kedalam hidup manusia: 

1) Parahyangan Bagian tri hita karana di tingkat 

diri sendiri,parhyangan dilaksanakan dengan 

pemujaan dan penghormatan sebagai wujud 

kesadaran dan bhakti kepada Tuhan dan 

paham posisinya sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan. Ada berbagai cara/jalan untuk bisa 

mencapai suatu tingkat hubungan maksimall 

dengan Tuhan sebagai parahyangan kita 

melakukan hubungan yang seimbang antara 

Tuhan Yang Maha Esa dengan diri sendiri, 

dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari dapat dilakukan dengan persembayangan 

setiap hari dan hari raya setiap umat beragama. 

2) Pawongan aplikasi Tri hita karana ditingkat 

diri sendiri dapat dilakukan dengan 

mengadakan hubungan yang rutin secara 

seimbang dan harmonis dengan diri kita 

sendiri atau diskusi dengan diri sendiri atau 

meditasi mengadakan hubungan dengan 

sesama yang sama diciptakan serupa dengan 

diri sendiri  contoh penerapan pawongan 

adalah terjaga dan terjalinnya hubunan yang 
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baik antara manusia yang satu dengan manusia 

yang lainnya. Hal ini dapat muncul dengan 

adanya sikap tenggang rasa saling memiliki 

antara umat beragama, saling menghargai dan 

saling tolong- menolong dengan setiap orang. 

Jika hal tersebut telah dilaksanakan maka akan 

terciptalah hubungan yang harmonis dan 

selaras antara masyarakat baik itu yang sama 

agamanya maupun yang berbeda agama. 

Melalui saling menjaga hubungan yang baik 

antar manusia maka manusia tersebut akan 

dapat menciptakan suasana kehidupan yang 

aman, nyaman damai dan tentram. Sehingga 

tujuan hidup manusia dapat terpenuhi dengan 

baik. 

3) Palemahanditingkat diri sendiri hubungan 

yang seimbang dan harmonis dengan 

melaksanakan pembersihan lingkungan dan 

menjaga kelestarian serta dan melakukan 

gotong royong untuk mendapatkan lingkungan 

yang bersih dan asri untuk ditempati sehingga 

alam pun dapat menjaga keseimbang 

ekosistemnya Palemahan merupakan 

hubungan manusia dengan alam 

lingkungannya. Seperti yang kita ketahui 

sekarang ini telah banyak terjadi bencana 

alam. Hal ini sebenarnya disebabkan oleh ulah 

manusia itu sendiri. Kita hendaknya tetap 

menjaga kelestarian alam agar tidak terjadi 

hal-hal yang tidak kita inginkan seperti 

bencana alam yang terjadi kebanyakan ini. 

Kita harus menjaga kebersihan alam kita tidak 
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boleh hanya menguras isi alam itu saja dan 

tidak memperhatikannya. Kita sebagai 

manusia hendaknya dapat membedakan mana 

sebaiknya yang mesti kita lakukan dan mana 

yang tidak patut untuk dilakukan. Agar Tuhan 

tidak murka, maka kita harus menjaga 

ciptaanNya dengan baik. Alam ini merupakan 

ciptaan Tuhan yang patut untuk dijaga 

kelestariannya. 

12. Tahapan Tri Hita Karana  

 Tri  Hita  Karana harus  diamalkan  dalam  

kehidupan  individu  dan  kehidupan bersama. Pada 

hakekatnya manusia di samping berhadapan dengan 

dirinya juga dengan masyarakat lingkungannya. 

Konsep Tri Hita Karana wajib diamalkan dalam 

kehidupan bersama (masyarakat). Menurut (Purana, 

2016 71)  

1) Pengamalan dalam Kehidupan Individu tri  

hita  karana  harus  ditanamkan  dalam  

kehidupan  individu,  yaitu bakti kepada 

Tuhan, mengabdi pada sesama sesuai dengan 

swadharma (profesi atau bakat masing-

masing)  dengan  dasar  saling hormat 

menghormati  dan  sayang  menyayangi 

berdasarkan  yadnya  dan  menjaga  kelestarian  

alam  secara  aktif  merupakan implementasi 

dari ajaran Tri Hita Karana 

2) Kehidupan Keluarga  setiap anggota-anggota 

keluarga hendaknya percaya dan rajin berbakti 

kepada Tuhan,  saling  menyayangi  sesama  

anggota  keluarga  dan  menanamkan  cinta  

kasih dengan  alam  lingkungan.  Untuk  
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membangun  sikap  itu  hendaknya  tempat  

tinggal ditempati  dengan  tempat  pemujaan  

yang  memadai.  Halaman  rumah  hendaknya 

ditanami  apotek  hidup,  pasar  hidup,  dan  

taman  keluarga.  Hal  ini  akan  dapat 

menumbuhkan rasa bakti pada Tuhan. Seperti  

diketahui  bahwa,  ruang  tempat  tinggal  umat 

Hindu  dibagi  menjadi 3 (tiga)  bagian,  yaitu 

Utama  Mandala adalah  ruang  menempatkan  

tempat  pemujaan biasanya diletakkan di 

bagian uranus. Madya mandala adalah ruang 

menempatkan bangunan   rumah,   dan   

terakhir   adalah  Nista   Mandala   adalah   

tempat   untuk membuang sampah dan hal ini 

tidak berpatut pada umat beragama hindu 

namun seluruh umat yang beragama dan yang 

disesuikan dengan aturan dan ajarannya 

masing-masing.  

3) Kehidupan Desa Adat / Desa Pakraman di  

setiap  desa  seharusnya  ada  unsur-unsur Tri  

Hita  Karana yaitu  adanya parhyangan sebagai  

tempat  melakukan srada dan bhakti kepada  

Tuhan,  ada pawongan, yaitu tata tertib yang 

menata hubungan antara anggota krama  desa 

dan pelemahan  yaitu wilayah  desa  adat  

dengan  batas-batas  desa  yang  jelas  dan  

pasti. Oleh  karena  itu,  setiap  desa  adat  

memiliki awig-awig yang  mengandung 

sukerta  tata agama Istilah Tri  Hita  Karana 

diimplementasikan  pertama  kali  oleh  (I  

Gusti  Ketut  Kaler pada tahun 1969 dalam 

suatu seminar tentang desa adat dalam wujud 
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tata ruang dan tata aktivitas  dalam  desa  adat  

dengan  unsur-unsur  yang  meliputi 

Parhyangan (Tuhan), Pawongan (manusia),  

Palemahan (alam).  Dalam  suatu  penyuratan 

awig-awig (hukum  adat)  yang disponsori 

oleh  Fakultas  Hukum  Unud  dan  

pendanaannya dibantu oleh Pemda Bali, ada 

tiga hal pokok yang diatur yaitu: (a). Sukerta 

Tata Agama artinya menata tata tertib hidup 

beragama (b). Sukerta  Tata  Pawongan 

maksudnya  menata  hubungan  saling  

mengabdi  atau basuka duka antara sesama 

warga (krama) desa. (c). Sukerta Tata 

Palemahan maksudnya menata tata guna 

wilayah desa agar kegiatan hidup  untuk  

memuja  Tuhan,  mengabdi  kepada  sesama  

manusia  dan  alam lingkungan  terakomodasi 

secara  seimbang dan  adil (Wiana  dalam Bali 

Menuju Jagadith: Aneka Perspektif, 2004: 

265). Awig-awig desa  adat  dapat  disesuaikan  

dengan  tuntutan zaman. Dalam perkembangan  

selanjutnya  diharapkan  awig-awig  bersifat  

fleksibel  dan  memiliki  daya tahan dalam 

menghadapi arus globalisasi 

4) Kehidupan Kerja. Setiap  pekerjaan  ada  

ruang kerjanya.  Dalam  ruang kerja  tersebut 

tercermin adanya unsur-unsur Tri Hita Karana 

Sebagai contoh. Dalam sawah dan ladang ada 

tempat pemujaan untuk mendoakan agar 

mereka dalam bekerja  mendapatkan berkah 

anugerah dari Tuhan Yang Masa Esa. Di  

bagian  hulu sawah ada Pura Bedugul Ladang 
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memiliki Pura Alas Rasmini Dengan selalu 

ingat memuja Tuhan mereka memiliki 

kesadaran untuk memperhatikan ruang dan 

alat-alat kerjanya secara seimbang. Hal ini 

tidak mengacu pada provinsi bali saja namun 

ditempat lain pun mengunakan kebijkan 

masing-masing  

5) Pada tatanan kehidupan global  

Dalam Kitab Yajur  Weda (XXXX,1) 

dinyatakan bahwa “ Tuhan beristana di alam  

semesta (Bhuana  Agung)  yang  bergerak  

maupun  yang  tidak  bergerak”. Demikian    

juga    dalam   lontar   Mpu    Kuturan    

dinyatakan    bahwa    Bali dikembangkan 

sebagai Padma Bhuana (Wiana, 2004:272). Di 

sembilan penjuru Bali terletak Kahyangan 

Jagat. Kahyangan Jagat Itu adalah tempat 

pemujaan  pada sembilan  manifestasi  Tuhan 

yang disebut Dewata  Nawa Sangga Pura 

Pusering  Jagat sebagai Pusar  Bali.  Begitu  

pula  Pura  Besakih  sebagai Huluning  Bali 

Rajya yang terletak di Timur Laut (ersania). 

Ini menggambarkan bahwa Tuhan ada di 

mana-mana. Kesembilan Pura  Kahyangan  

Jagat ini  bertujuan untuk memotivasi  umat 

Hindu ke arah mana pun pergi hendaknya 

selalu ingat memuja Tuhan.  

6) Praktek Realita  

Tri Hita Karana Falsafah hidup berdasarkan 

Tri Hita Karana telah dimuat dalam Kitab Suci 

Bhagawad Gita (III.10). Tri Hita  Karana 

bukanlah sekedar konsep tata ruang. Tri Hita 
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Karana pada  hakikatnya  adalah  sikap  hidup  

yang  seimbang antara memuja 
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BAB II 

PENDEKATAN KAJIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan penelitian 

tindakan kelas disalah satu sekolah swasta di Bali 

yang berakreditasi A menjadi  alasan pemilihan 

lokasi penelitian ini karena berdasarkan hasil studi 

sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti dan hasil 

evaluasi diperoleh informan bahwa terdapat terjadi 

krisis karakter  serta pengupayaan yang dilakukan 

belum optimal. Maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian di sekolah tersebut. Dengan 

maksud untuk membantu dan melihat apakah terjai 

perubahan setelah di lakukan tindakan, dalam 

penelitian ini menerapakan bimbingan klasikal 

berbasis tri hita karana dalam meningkatkan karakter 

siswa akan dilakukan dikelas yang berjumlah 31 

orang siswa perempuan dan laki-laki  dan penelitian 

ini akan melibatkan keseluruhan kelas agar 

penerapan lebih maksimal penelitian ini 

 

B. Subjek dan Informan Penelitian  

Penelitian memusatkan tindakan pada kelas 

namun terkait dnegan subjek tidak ada keteriaa pasti 

untuk menentukan. Namun dalam informan yang 

dijadikan subjek penelitian ini antara lain: (1) Subjek 

mengalami langsung situasi atau peristiwa yang 

berkaitan langsung dengan topik penelitian (2) 

subjek kelompok siswa yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini dianggap mempunyai kesehatan 

yang seimbang baik secara fisik maupun secara 
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psikis (3) Perlakuan peneliti adalah sama terhadap 

semua peserta didik dalam proses belajar mengajar, 

(4) Penelitian ini dianggap jujur dalam menjawab 

kuesioner yang dikerjakan oleh siswa, 

(5)Lingkungan yang turut berpengaruh terhadap 

kualitas karakter diri siswa.  

Penelitian ini melibatkan kepala sekolah, 

koordinator BK, wali kelas serta siswa diharapkan 

seluruh informan dan  peserta didik dapat 

memberikan data dan informasi secukupnya, 

walaupun kondisi tertentu memerlukan ketekunan 

dan kecermatan peneliti untuk memahami secara 

objektif untuk keaslia identitas para peserta didik , 

Maka dalam menghindari subjektifitas, etika ilmiah 

dan perasaan beberapa peserta peneliti haya akan 

menulis secara inisial, namun tidak akan mengurangi 

akurasi dalam penelitian ini  

 

C. Pendekatan Kajian  

Penelitian ini mengunakan adalah penelitian 

tindakan bimbingan konseling (PTK) yakni 

penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan karakter siswa dengan 

mengimplemnatsikan konsep tri hita karana melalui 

bimbingan klasikal. Pendekatan deskriptif kualitatif 

penelitian ini dapat menumbuhkan sikap sosial, 

moral dan peduli lingkungan, penelitian yang 

dilaksanakan adalah upaya mengungkapkan dan 

mengadakan fenomena dan gejala yang terjadi 

disekitar. Pendekatan kualitatif adalah yang 

menghasilakn data deskriptif berupa kata tulisan 

maupun lisan. 
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Dipilihnya pendekatan kualitatif pada 

penelitian ini didasarkan pada beberapa 

pertimbangan yakni sebagai berikut :  

i. Memilih objek penelitian yabg fokus pada 

upaya mengambarkan dan menjelaskan 

pemahaman karakteristik, arti danpemikiran 

dari ragam program produk dan proses yang 

sulit diukur oleh angka, oleh sebab itu 

pendekatan penelitian kualitatif dipandang 

tepat dan efesien untuk tujuan penelitian 

ii. Pendekatan kualitatif memungkinakn untuk 

mengamati dan memahami perilaku kehidupan 

di sekolah baik secara internal dan maupun 

eksternal 

iii. Penelitian ini tidak untuk mencoba menguji 

hipotesis yang berhubungan dengan suatu teori 

namun dijadikan acuan gna memberikaan 

arahan terhadap penelitian yang dilakukan 

iv. Telaah dan analisis dalam penelitian ini 

dilakukan selama kegiatan pengumpulan data 

dilapangan, analisis muncul dengan 

menafsirkan sejak awal sampai akhir 

penelitian  

 

D. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk 

meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingan 

data yang ada dan membuat interpretasi yang 

diperlukan. Selain itu analisis data dapat digunakan 

untuk mengindentifikasi ada tidaknya masalah. 

Kegunaan analisis data adalah sebagai bahan 

masukan pengambilan keputusan, perencanaan, 



38 
 

pemantauan, pengawasan, penyusun laporan, 

penyusun statistik pendidikan, penyusun program 

rutin dan pengembangan, peningkatan program 

pendidikaan dan pembinaan sekolah. Teknik 

Analisis data yang digunakan adalah penelitian 

tindakan bimbingan dan konseling adalah analisis 

kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dicapai (diperoleh) 

dengan menggambarkan prosedur-prosedur statistik 

atau cara - cara lain dari kuantitatif (pengukuran).   

Penelitian kualitatif secara umum dapat 

digunakan untuk peneliti tentang masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, 

aktifitassosial dan lain-lain. Pendeketan kualitatif 

diharapkan mampu menghasilkan uraian yang 

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku 

yang dapat diamati dari suatu individu, 

kelompok,masyarakat dan organisasi tertentu. 

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan 

sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman 

tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi 

didapat setelah melakukan ananlisis terhadap 

kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. 

Melalui layanan bimbingan klasikal berbasis 

tri hita karana sebagai upaya untuk meningkatkan 

karakter siswa, bantuan setelah diadakan tindakaan 

digunakan rumus sebagai berikut :  
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Keterangan : 

P = Presentase peningkatan Karakter  

Post Rate = Nilai setelah tindakan  

Base Rate = Nilai sebelum tindakan  

 

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran akan dibandingkan 

dengan rumus ideal yang diperoleh siswa. Penetuan 

persentase ini mengunakan rumus :   

     
 (Sumber : Nurkaancana 2000: 93) 

Keterangan :  

X = Jumlah Skor  

P = Persentase peningkatan Karakter  

SMi = Skor Maksimal Ideal  

 Berikut persentase untuk menentukan tinggi 

rendahnya karakter pada siswa digunakan kriteria 

sebagai berikut : 

86% - 100 % = Sangat tinggi 

71% - 85 % = Tinggi 
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61 % - 70 % = Cukup  

21 % - 60 % = Rendah 

0%  -  20 % = Sangat Rendah            

    (Nurkancana, 1996: 35) 

 

. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM SISWA 

 

A. Kondisi Sosial Ekonomi siswa  

Secara umum pada siklus penelitian yang 

dilakukan kondisi sosial ekonomi siswa berada pada 

tahap yang berkecukupan serta dapat tetap berada 

pada kategori mampu atau baik. 

 

B. Prestasi Akademik Siswa 

Prestasi akademik siswa pada kelas ini yang 

diadakan penelitian cukup berada diatas rata-rata 

setelah di akumulasikan prestasi akamedik dengan 

kelas-kelas lainya , memiliki daya prestasi yang 

cukup untuk dilakukannya  penelitian tindakan kelas 

. tinggi rendahnya prestasi  akademik yang dimiliki 

oleh siswa dapat dipengaruhi oleh karakter siswa 

karena karakter merupakan sifat dan perilaku siswa 

dalam menyikapi dan menerima setiap pembelajaran 

yang diterima disekolah  

 

C. Prestasi non akademik siswa  

Prestasi non akademik pada kelas ini pun 

stabil siswa melakukan kegiatan yang di sediakan 

oleh sekolah yaitu kegiatan ekstrakulikuler (Non 

Akamedik) yang  untuk melatih siswa dalam 

mengasah bakat serta minat siswa selama berada 

diskeolah pada salah satu ekstrakulikuler yang 

diikuti oleh siswa. Ekstrakulikuler disekolah sangat 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku siswa 

dalam menyikapi lingkungan sekitar dan 

pembentukan karakter siswa. Kelas yang dijadikan 
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penelitian memiliki siswa yang cukup aktif dalam 

berbagai ekstrakulikuler sehingga lebih 

memudahkan peneliti dalam memberikan treatment 

bimbingan klasikal berbasis tri hita karan dalam 

meningkatkan karakter ssosial, moral dan peduli 

lingkunganterdapat 22 ekstrakulikuler yang dapat 

diikuti oleh seluruh siswa dan aktif dalam berbagai 

pentas serta lomba dan setiap ekstra memiliki 

Pembina, berikut beberapa ekstrakulikuler : 

 

Gambar 1 Daftar Ektra Sekolah 
No  Ekstrakulikuler No  Ekstrakulikuler 

1. Bahasainggris 12. Sispala 

2. Paskibraka 13. Darma Gita 

3. Marching Band 14. Senam 

4. Volly 15. Vokal 

5 Basket  16. Tabuh 

6. Dance 17. Jurnalistik 

7. Tari 18. Modeling 

8. Silat 19. IT 

9. Teather 20. Elektronika 

10. Renang 21. KIR 

11. KIS 22. BuluTangkis 
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BAB IV 

BIMBINGAN KLASIKAL BERBASIS TRI 

HITA KARANA 

DALAM MENINGKATKAN KARAKTER 

SISWA 

 

1. Hasil Siklus I dan Analisinya 

Hasil Tindakan Siklus PertamaPada 

pembahasan hasil tindakan siklus pertama ini akan 

diuraikan langkah-langkah: (a) merencakan 

tindakan, (b) melaksanakan tindakan, (c) observarsi/ 

evaluasi, dan (d) refleksi. 

1) Merencanakan Tindakan  

Pada tahap merencanakan tindakan, dilakukan 

kegiatan-kegiatan seperti di bawah ini.  

(1) Mohon izin untuk mengadakan penelitian 

kepada pihak sekolah dengan membawa surat 

pengantar  

(2) Menghubungi guru BK untuk bekerjasama 

dalam pelaksanaan penelitian bimbingan dan 

konseling 

(3) Menyiapkan alat evaluasi berupa kuesioner 

untuk menentukan siswa yang menunjukan 

tingkat karakter   

(4) Menggali atau mengumpulkan data dari 

dokumen guru BK dan guru wali kelas tentang 

subjek yang diteliti 

(5) Menyusun jadwal kegiatan dan rencana 

mengadakan bimbingan klasikal dikelas 

,mengadakan kelas  

2)  Pelaksanaan Tindakan  
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

dalam pelayanan bimbingan klasikal berbasis Tri 

Hita Karana :  

(1) Menyiapkan SATLAN /RPL  dengan tema 

berbasis Tri Hita Karana  

(2) Mengadakan kesepakatan dengan siswa 

dengan jadwal dan waktu 

(3) Menjelaskan materi dan tujuan diadakan 

layanan bimbingan klasikal berbasis Tri Hita 

Karana 

(4) Membantu siswa yang mendapati kesulitan 

selama proses pelayanan 

(5) meminta siswa untuk menjelaskan apa yang 

didapat 

3) Observarsi /Evaluasi  

Setelah dilaksanakan tindakan,selanjutnya 

dilaksanakan evaluasi dengan menyebarkan 

kuesioner yang telah disusun. Adapun hasil evaluasi 

dari siklus I adalah sebagai berikut  

Tabel 2. Hasil Tingkat Karakter Diri Siswa Pada 

Siklus I 

No 

Nama 

Siswa 

(Inisial) 

L/P 
Total 

Skor 

Prosentage 

Karakter 

Katego

ri 

1. RK L 70 46% Cukup 

2. CN L 70 46% Cukup 

3. IA P 75 50% Cukup 

4. UN L 80 53% Cukup 

5. DP P 75 50% Cukup 

6. BC L 75 50% Cukup 

Total 445 295%  

Rata-rata 
74.1

6 
49.17% Cukup 
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    Keterangan : SMI = 5 x 30 = 150 

Jika dilihat dari hasil penerapan layanan 

bimbingan klasikal berbasis tri hita karana  pada 

siklus I  terdapat peningkatan karakter  diri seperti 

pada tabel berikut ini  

Tabel 3 Peningkatan Karakter diri pada 

siklus I 

No Nama 

siswa 

Skor 

awal 

Skor 

siklus 

I 

Prosentage 

Peningkatan 

1. RK 60 70 16,6% 

2. CN 55 70 27,2% 

3. IA 55 75 36,3% 

4. UN 58 80 37,9% 

5. DP 60 75 25% 

6. BC 58 75 29.3% 

Total 445 173,3 

Rata-rata 74.16 28,71% 

 

Berdasarkan hasil tindakan (action)  tahap 

pertama yang terlihat dalam tabel diatas tampak ada 

peningkatan karakter diri siswa yang berkisaran 

antara 16,6% sampai dengan 37,9% dan jika dirata-

ratakan peningkatan terjadi sebesar 28,71%. 

 

2. Hasil Siklus II dan Analisisnya  

Pada pembahasan hasil tindakan siklus kedua 

ini akan diuraikan angkah-langkah; (1) Merencakan 

tindakan, (2) Melaksanakan tindakan, (3) 

Observarsi/ Evaluasi dan (4) Tindakan  

a. Merencanakan Tindakan  
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Pada tahap merencanakan tindakan ini pada 

tahap siklus II akan berpatokan pada siklus ke I. 

Hasil dari siklus I didapatkan kelemahan-kelamahan 

seperti sulitnya mendapatkan jadwal dan waktu serta 

melakukan kembali layanan bimbingan berbasis tri 

hita karana untuk siklus ke II 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan 

pada sikus II, maka terlihat peningkatan karakter 

pada siswa yang sedikit mengalami penurunan 

karakter dan pada perbaikan siklus II lebih 

meyakinkan siswa dengan pelayanan ini sangat 

mempengaruhi pembentukan karakter dan melatih 

siswa untuk lebih menerima untuk diterapkan 

dikehidupannya dan sekelilingnya 

c. Observarsi / Evaluasi  

Pada siklus II ini sudah menampakan suatau 

kemajuan yang signifikan dengan terus memberikan 

pelayanan yang tepat adapun hasil evaluiasi pada 

siklus II dapat dilihat pada table dibawah ini:  

Tabel 4 Hasil Tingkat Karakter Siswa Pada 

Siklus II 

NO 
Nama 

Siswa 
L/P 

Total 

Skor 

Prosentage 

Karakter 

(x/SMI)x100% 

Kategori 

1 RK L 120 (120/150)x10

0%=80% 

Tinggi 

2 CN L 120 (120/150)x10

0%=80% 

Tinggi 

3 IA P 115 (115/150)x10

0%=76% 

Tinggi 

4 UN L 120 (120/150)x10 Tinggi 
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0%=80% 

5 DP P 110 (110/150)x10

0%=73% 

Tinggi 

6 BC L 115 (115/150)x10

0%=76% 

Tinggi 

Keterangan : SMI = 5 x 30 =150 

Jika dilihat pada penerapan layanan bimbingan 

klasikal berbasis tri hita karana dan beberapa materi 

serta latihan yang teratur terdapat peningkatan yang 

cukup melambung jauh dan dapat diperhatikan pada 

tabel berikut ini:  

 

Tabel 5. Hasil Tingkat Karakter Diri Siswa Pada 

Siklus II 

 

No 
Nama 
siswa 

L/P 
Total 
Skor 

Prosentage 
Karakter 

Kategori 

1. RK L 120 80% Tinggi  

2. CN L 120 80%  Tinggi  
3. IA P 115 76% Tinggi  

4. UN L 120 80% Tinggi 

5. DP P 110 73% Tinggi 

6. BC L 115 76% Tinggi 
Total 700 465  

Rata-rata 116.6 77.5% Tinggi 

Keterangan : SMI = 5 x 30 = 150 

Jika dilihat dari hasil bimbingan klasikal 

berbasis tri hita karana pada siklus II terdapat 

peningkatakan karakter diri seperti  pada tabel 

berikut ini:  
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Tabel 6. Peningkatan Karakter Diri Pada Siswa 

Siklus II 

No Nama 
siswa 

Skor 
Siklus 

I 

Skor 
Siklus 

II 

Prosentage 
Peningkatan 

1. RK 70 120 71,4% 

2. CN 70 120 71,4% 

3. IA 75 115 53,3% 

4. UN 80 120 50% 

5. DP 75 110 46,6% 

6. BC 75 115 53,3% 

Total 445 700 301 
Rata-rata 74.16 116.6 50,16% 

 

Berdasarkan hasil tindakan (action) siklus 

kedua ynag terlihat dalam tabel di atas tampak ada 

peningkatan karakter diri siswa yang berkisar antara 

71,4%s sampai dengan 46,6%  dan jika dirata - 

ratakan peningaktan terjadi sebesar 50,16%. 

Setelah melakukan analisis pada hasil 

penelitian ini maka diperoleh presentase peningkatan 

karakter pada siswa, dimana dengan menerapkan 

layanan bimbingan klasikal berbasis tri hita karana 

dengan metode dan pelatihan untuk meningkatkan 

karakter pada diri siswa walaupun dalam penelitian 

ini masih mempunyai kekurangan dan belum 

menapai hasil yang seratus persen, karena peneitian 

ini dirancang hanya untuk 2 siklus pertemuan dalam 

layanan bimbingan klasikal berbasis tri hita karana, 

maka penelitian ini dicukupkan. 
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Adapun peningkatan yang terjadi pada 

masing-masing individu dengan melihat tabel terseut 

di atas,maka dapat diuraikan sebagai berikut  :  

1. RK. Berdasarkan hasil pengamatan dan skor 

awal tingkat karakter yang diperoleh nya 60, 

Setelah di adanya penerapan layanan 

bimbingan klasikal berbasis tri hita karana 

dengan materi dan metode serta pelatihan 

pemahaman skor yang diperoleh dari siklus I 

dan II berkisar 70-120, dengan mendapatkan 

persen sebesar 46% - 80%. 

2. CN. Skor awal tingkat karakter yang diperoleh 

nya 55, Setelah di adanya penerapan layanan 

bimbingan klasikal berbasis tri hita karana 

dengan materi dan metode serta pelatihan 

pemahaman skor yang diperoleh dari siklus I 

dan II berkisar 70-120, dengan mendapatkan 

persen sebesar 46% - 80% 

3. IA. Berdasarkan hasil pengamatan dan skor 

awal tingkat karakter yang diperoleh nya 55, 

Setelah di adanya penerapan layanan 

bimbingan klasikal berbasis tri hita karana 

dengan materi dan metode serta pelatihan 

pemahaman skor yang diperoleh dari siklus I 

dan II berkisar 75-115, dengan mendapatkan 

persen sebesar 50%-76% 

4. UN. Berdasarkan hasil pengamatan dan skor 

awal tingkat karakter yang diperoleh nya 58, 

Setelah di adanya penerapan layanan 

bimbingan klasikal berbasis tri hita karana 

dengan materi dan metode serta pelatihan 

pemahaman skor yang diperoleh dari siklus I 
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dan II berkisar 80-120, dengan mendapatkan 

persen sebesar 53%-80% 

5. DP. Berdasarkan hasil pengamatan dan skor 

awal tingkat karakter yang diperoleh nya 60, 

Setelah di adanya penerapan layanan 

bimbingan klasikal berbasis tri hita karana 

dengan materi dan metode serta pelatihan 

pemahaman skor yang diperoleh dari siklus I 

dan II berkisar 75-110, dengan mendapatkan 

persen sebesar 50%-73% 

6. BC. Berdasarkan hasil pengamatan dan skor 

awal tingkat karakter yang diperoleh nya 58, 

Setelah di adanya penerapan layanan 

bimbingan klasikal berbasis tri hita karana 

dengan materi dan metode serta pelatihan 

pemahaman skor yang diperoleh dari siklus I 

dan II berkisar 75-115, dengan mendapatkan 

persen sebesar 50%-76% 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisisi dan pembahahsan 

hasil-hasil penelitian dapat disimpulkan :  

1. Berdasarkan dari penelitian data awal skala 

karakter diri pada siswa, diperoleh 6 siswa 

yang memiliki krisis karakter antara  36%-

40% yang dikategorikan tingkat karakter 

berada di garis rendah dan dalam 

mengupayakan peningkatan karakter maka di 

berikan bimbingan klasikal berbasis tri hita 

karana dalam satu kelas dengan metode dan 

pelatihan  

2. Berdasarkan hasil tindakan (action)  tahap 

pertama yang terlihat dalam tabel diatas 

tampak ada peningkatan karakter diri siswa 

yang berkisaran antara 16,6% sampai dengan 

37,9% dan jika dirata-ratakan peningkatan 

terjadi sebesar 28,71%. 

3. Berdasarkan hasil tindakan (action) siklus 

kedua ynag terlihat dalam tabel di atas tampak 

ada peningkatan karakter diri siswa yang 

berkisar antara 71,4%s sampai dengan 46,6%  

dan jika dirata - ratakan peningaktan terjadi 

sebesar 50,16%. 

Melihat hasil yang telah diperoleh pada siklus 

I dan dengan membandingkan hasil yang diperoleh 

pada siklus II maka dapat disimpulkan bahwa  

penerapan  layanan bimbingan klasikal berbasis tri 
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hita karana dapat meningkatkan tingkat karakter 

siswa. 

 

B. Saran –Saran  

Bersadarkan hasil penelitian ini, maka 

disarankan :  

1. Bagi peserta didik , diharapkan dapat 

menerapakan dan mempertahankan sifat dan 

karakter dalam kehidupan sehari-hari untuk 

lebih menbentuk karakte 

2. Bagi guru, disarankan menggunakan 

penerapan layanan bimbingan klasikal berbasis 

tri hita karana engan materi, metode serta 

pelatihan untuk meningkatkan karakter siswa 

pada siswa 

3. Bagi sekolah, hasil dari penelitian ini dapat 

menjadi salah satu program layanan dalam 

menyusun kurikulum maupun peraturan 

sekolah 

4. Bagi peneliti lain diharapkan dapat 

meneruskan dan memperbaiki, mengenai hal-

hal yang belum terjangkau dalam penelitian  
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