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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pondok Pesantren 

Syaichona Cholil Balikpapan berada di bawah naungan Pondok 

Pesantren Syaichona Cholil Balikpapan di bawah Pimpinan KH. M. Ali 

Cholil. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Umi Maslichah, S.Pd 

selaku kepala sekolah SMP Syaichona Cholil Balikpapan bahwa 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Syaichona Cholil Balikpapan 

tersebut berada di bawah naungan Pondok Pesantren Syaichona Cholil 

Balikpapan, pondok pesantren ini dibuka pada tahun 1993, sedangkan 

untuk SMP didirikan pada tahun 1998 yang diresmikan langsung oleh 

K.H. Muhammad Ali Cholil yang sekarang menjadi pengasuh pondok 

pesantren Syaichona Cholil di pulau Kalimantan. Siswa yang belajar di 

SMP sangat banyak. Ketika pondok pesantren ini dibuka, para santrinya 

berkembang pesat sampai sekarang dan kebanyakan berasal kota 

Balikpapan bahkan ada juga beberapa yang berasal dari luar kota. Latar 

belakang pekerjaan orang tuanya bervariasi mulai dari petani karet, 
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petani sawit, berdagang, nelayan, pegawai negeri dan mayoritas pekerja 

Batu Bata. 
75

 

SMP Syaichona Cholil juga mengedepankan uswatun hasanah 

atau suri tauladan yang baik, menjujung tinggi nilai-nilai moral yang 

terjadi dikehidupan sehari-hari. Walaupun begitu, tidak dipungkiri 

bahwa masih ada beberapa siswa yang perlu dibimbing untuk 

berperilaku lebih baik lagi.  

Sejak berdirinya SMP sampai sekarang, priodesasi 

kepemimpinan kepala sekolah telah berganti dengan pimpinan dan 

kepala sekolah SMP Syaichona Cholil Balikpapan yaitu: 

     Tabel 4.1 Pergantian Kepala Sekolah SMP Syaichona Cholil 

No. Nama Tahun Menjabat 

1 Drs. Marsidik 1998-2001 

2 Drs. Maharuddin 2001-2003 

3 Rusgiyanto, S.Pd 2003-2008 

4 Rasidi, M.Pd 2008-2012 

5 Halimi Firdausi, M.SI 2012-2014 

6 Umi Maslichah, S. Pd 2014- Sekarang 

   Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMP Syaichona Cholil Balikpapan Tahun 2021/2022 
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Hasil wawancara dengan kepala sekolah ibu Umi Maslichah, S.Pd pada tanggal 16 Mei 

2022. 
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Sekolah Menengah Pertama (SMP) Syaichona Cholil 

Balikpapan, beralamat di Jalan Mulawarman Gang Arjuna No 59 RT 10 

Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan 

Provinsi Kalimantan Timur.  

2. Visi Misi dan Tujuan SMP Syaichona Cholil Balikpapan  

a. Visi Sekolah 

Mewujudkan sekolah berbudaya sidiq, istiqomah, fathonah, 

amanah, dan tabligh (SIFAT), berprestasi, dan peduli lingkungan. 

b. Misi Skeolah 

1) Menjadikan islam sebagai landasan dan Rasulullah SAW 

sebagai uswatun hasanah dan motivasi untuk hidup bersama 

saling menghorati, dan tolong menolong. 

2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secaraefektif, 

hingga setiap siswa dapat berkembang secara optima sesuai 

dengan potensi dan kemampuannya yang siap menghadapi 

tantangan zaman. 

3) Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri 

untuk mengembangkan kepribadian siswa baik dalam 

berorganisasi, ilmu pengetahuan, kesenian, dan olahraga. 

4) Menumbuhkembangkan budaya bersih, aman, tertib, indah dan 

kekeluargaan di lingkungan sekolah. 

5) Menciptakan kualitas lingkungan hidup di sekolah, sehingga 

siswa dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis dan 
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optimal menjadi sumber daya manusia yang berkualitas serta 

peduli lingkungan. 

c. Tujuan Sekolah 

1) Mampu dan melaksanakan ilmubaik agama aupun umum 

menjadi amal. 

2) Budaya sidiq,istiqomah, fathonah, amanah, dan tabligh 

terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. 

3) Terpenuhnya bahan dan sumber pembelajaran yang memadai 

dalam setiap mata pelajaran, serta pemanfaatan, lingkungan 

hidup di sekolah sebagai sarana dan sumber pembelajaran. 

4) Terpenuhnya fasilitas pendidikan untuk peningkatan ilm 

pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan iman dan taqwa. 

3. Keadaan Pengajar SMP Syaichona Cholil Balikpapan 

Tabel 4.2 keaadaan guru di SMP Syaichona Cholil Balikpapan 

No Keadaan Guru & Tenaga Administrasi Jumlah 

1 Guru Honorer 20 

2 Staff Tu 4 

3 Petugas Perpustakaan  1 

4 Bendahara Sekolah 1 

5 Petugas Lab 1 
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4. Keadaan Siswa SMP Syaichona Balikpapan 

Siswa yang belajar di SMP Syaichona Cholil Balikpapan pada 

tahun 2021/2022 seluruhnya berjumlah 390. 

Tabel 4.3 keadaan Siswa SMP Syaichona Cholil Balikpapan 

Kelas L/P Jumlah 

VII A P 38 

VII B P 38 

VII C L 30 

VII D L 29 

VIII A P 38 

VIII B P 32 

VIII C L 32 

VIII D L 31 

IX A P 31 

IX B P 35 

IX C L 28 

IX D L 28 

JUMLAH 390 

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMP Syaichona Cholil Balikpapan Tahun 

2021/2022 
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5. Sarana dan Prasarana SMP Syaichona Cholil 

Sarana dan prasarana SMP Syaichona Cholil yang peneliti 

dapatkan saat observasi di lapangan dan dokumentasi dari pihak 

sekolah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 sarana dan prasarana di SMP Syaichona Cholil 

Balikpapan 

No Sarana Prasarana Jumlah Kondisi 

1 Luas Bangunan 10000 M
2
 Baik 

2 Ruang Kelas  12 Baik 

3 Ruang Kepsek 1 Baik 

4 Ruang Guru 1 Baik 

5 Ruang Bk 1 Kurang Baik 

6 Ruang Staff Tu 1 Baik 

7 Perpustakaan 1 Baik 

8 Ruang Lab 1 Kurang Baik 

9 Wc 2 Baik 

10 Dapur 1 Baik 

11 Koperasi Siswa 1 Baik 

12 Gudang 2 Baik 
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B. Penyajian Data 

Pada penyajian data ini peneliti akan menguraikan data dan hasil 

penelitian tentang permasalahan yang telah dikemukakan yakni gambaran 

umum degradasi moral siswa, strategi guru bimbingan dan konseling 

dalam menangani masalah degradasi moral siswa, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi strategi  dalam menangani masalah degradasi moral siswa.  

Untuk tahap penyajian data yang peneliti kemukakan adalah data 

yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan melalui 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian data tersebut 

peneliti deskripsikan sesuai dengan metodologi penelitian tentang 

bagaimana gambaran umum degradasi moral yang ada di SMP syaichona 

Cholil Blaikpapan, bagaimana strategi guru BK dalam menangani masalah 

degradasi moral siswa, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

strategi guru BK dalam menangani masalah degradasi moral siswa di SMP 

Syaichona Cholil Balikpapan. Adapun bentuk penyajian data yang peneliti 

lakukan selama di lapangan meliputi: 

1. Gambaran degradasi moral di SMP Syaichona Cholil Balikpapan 

Gambaran degradasi moral di SMP Syaichona Cholil 

Balikpapan berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan oleh kepala 

sekolah ibu Umi Muslichah: 

Degradasi moral adalah suatu penurunan moral yang dilakukan 

mmasyarakat umum ataupun siswa. Hal tersebut biasanya 

terjadi karena adanya faktor pergaulan bebas dan adanya 

media sosial yang kurang tersaring. Maka dari itu, sekolah 
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memiliki visi visi yang salah satunya pembinaan akhlak bagi 

siswa yang sudah mengalami degradasi moral ataupun belum. 

Adapun jenis penurunan moral siswa yang biasa lakukan yaitu 

kurang disiplin, berkata yang kurang pantas, dan kurang 

hormat tehadap guru.
76

 

Berdasarkan penyataan dari kepala sekolah tersebut diketahui 

bahwa masih ada siswa yang memiliki moral yang rendah. Selain kepala 

sekolah hal ini dibenarkan juga wakil bidang kesiswaan yaitu ibu Elok Siti 

Hajar yang ikut bekerja sama untuk memberikan informasi terkait 

degradasi moral siswa. 

Degradasi moral yang dilakukan oleh siswa memang kebanyakan 

penggunaan kata-kata buruk, mengejek teman, dan kurang disiplin. 

Selain faktor media sosial, faktor yang mempengaruhi juga faktor 

lingkungan pertemanan. Maka dari itu, kami selalu memantau 

perkembangan moral siswa yang bekerja sama langsung oleh guru 

BK.
77

 

Demikian jenis-jenis gambaran degradasi moral yang banyak siswa lakukan 

yakni kenakalan ringan, penggunaan kata-kata buruk, dan kenakalan melawan 

status. 

a. Kenakalan Ringan  

Degradasi moral yang dilakukan oleh siswa SMP Syaichona Cholil 

Balikpapan yakni kenakalan ringan hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

yang sudah dilakukan dengan ibu Hervi Wijayanti: 

Benar bahwa di sini masih banyak siswa yang masih melakukan 

degradasi moral seperti kurang hormat terhadap guru. Hal ini 

diketahui dari wali kelas siswa yang melakukan penurunan moral 
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Hasil wawancara dengan kepala sekolah ibu Umi Muslichah, S.Pd pada tanggal 16 Mei 

2022.  

77
Hasil wawancara dengan wakil kepala sekolahbidang kesiswaan  ibu Elok Siti Hajar, 

S.Pd pada tanggal 16 Mei 2022. 
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tersebut dan langsung dilaporkan kepada kami guru BK dan 

memberikan konseling individual dengan menggunakan kontrak 

perilaku.
78

 

Dapat disimpulkan bahwa siswa SMP Syaichona Cholil melakukan 

degradasi moral berupa mengejek teman. Hal ini dibenarkan oleh hasil 

wawancara kepada  siswa yang berinisial AK, RD, TK, SY sebagai 

berikut: 

Saya, AK, RD, dan TK pernah mengejek teman saya sampai 

menangis. Karena yang awalnya kami menganggap itu sebagai 

candaan yang sangat menyenangkan tanpa tau hal itu membuat 

teman kami sampai menangis.
79

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa 

mengalami degradasi moral dengan kategori kenakalan ringan. Hal 

tersebut dilakukan karena siswa merasa senang dengan apa yang 

dilakukan. Maka dari itu, siswa perlu diadakanya bimbingan dan konseling 

yang dilakukan oleh guru BK.  

b. Penggunaan Kata-Kata Buruk 

Degradasi moral yang dilakukan oleh siswa SMP Syaichona Cholil 

Balikpapan yakni penggunaan kata-kata buruk hal ini sesuai dengan hasil 

wawancara yang sudah dilakukan dengan ibu Hervi Wijayanti: 

Selain itu di sini terdapat beberapa siswa yang masih melakukan 

degradasi moral seperti menggunakan bahasa yang kurang pantas 

terhadap guru. Hal ini diketahui dari wali kelas siswa yang 

menyaksikan langsung bahwa siswa menggunakan bahasa yang 

seharusnya tidak diucapkan oleh siswa terhadap guru. Karena hal 
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Hasil wawancara dengan kepala sekolah ibu Umi Muslichah, S.Pd pada tanggal 16 Mei 

2022. 

79
Hasil wawancara dengan siswa SMP Syaichona Cholil Balikpapan AK, RD, TK, dan 

SY pada tanggal 16 Mei 2022. 
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tersebut guru BK memberikan konseling individual dengan 

pembentukan tingkah laku model.
80

 

Dapat disimpulkan bahwa siswa SMP Syaichona Cholil melakukan 

degradasi moral berupa menggunakan bahasa yang kurang pantas terhadap 

guru. Hal ini dibenarkan oleh hasil wawancara kepada  siswa yang 

berinisial RY, BG, dan RF menyatakan bahwa: 

kami bertiga pernah berbicara kurang sopan terhadap guru, karena 

kami kesal terhdap guru tersebut. Kami memang biasanya 

mengucapkan kata-kata yang kurang baik ketika kami kesal, dan 

kami mengetahui kata-kata tersebut dari media sosial. Tetapi 

setelah kami melakukan bimbingan konseling dengan guru BK 

kami menyesal dan kami tidak ingin mengulangi perkataan yang 

tidak baik lagi.
81

 

Peneliti menyimpulkan bahwa siswa yang berinisial RY, BG, dan 

RF benar menggunakan bahasa yang kurang pantas terhdap guru, hal ini 

biasa dilakukan ketika siswa kesal dan kurangnya mengontrol emosi. 

Maka dari itu, guru BK me`mberikan layanan konsleing individual dengan 

pembentukan tingkah laku model yang mana siswa akan mengikuti 

ucapan-ucapan yang baik. 

c. Kenakalan Melawan Status  

SMP Syaichona Cholil Balikpapan juga terdapat siswa yang kurang 

disiplin seperti yang dikatakan oleh ibu Hervi Wijayanti bahwa: 

Siswa juga ada yang masih kurang disiplin, seperti terlambat 

masuk sekolah ataupun tidak memakai atribut sekolah dengan 
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Hasil wawancara dengan siswa SMP Syaichona Cholil Balikpapan AK, RD, TK, dan 

SY pada tanggal 16 Mei 2022. 

81
Hasil wawancara dengan siswa SMP Syaichona Cholil Balikpapan RY, BG, dan RF 

pada tanggal 16 Mei 2022. 
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lengkap. Maka dari itu, kami memberikan hukuman ringan yang 

secara langsung untuk siswa lebih disiplin lagi.
82

 

Berdasarkan hal tersebut peneliti juga mendapatkan hasil 

wawancara yang dibenarkan dari siswa yang berinisial MS, RN, dan DV 

bahwa:   

Benar, memang kami agak sering terlambat kak, karena kami agak 

susah untuk menentukan waktu yang pas. Dan untuk atribut 

sekolah biasanya memang dari kami ada yang lupa menaruhnya 

dimana sehingga kami tidak memakai atribut lengkap kesekolah. 

Tetapi kami mendapat hukuman ringan yang diberikan oleh guru 

BK, karena itu kami masih berusaha untuk lebih disiplin lagi.
83

 

Demikian dapat peneliti simpulkan bahwa siswa sering terlambat 

karena kurangnya menegement waktu di lingkungannya. Maka dari itu, 

guru BK langsung memberikan arahan-arahan terhadap siswa yang kurang 

disiplin aagar lebih disiplin lagi. Bahwa strategi layanan bimbingan dan 

konseling yang digunakan oleh guru BK tersebut. Hal ini dibenarkan oleh 

10 orang siswa yang sudah melakukan bimbingan dan konseling dengan 

menggunakan layanan konseling individual bahwa siswa melakukan 

kegiatan yang sesuai seperti melakukan kontrak perilaku untuk tidak 

mengulangi kesalahan yang sama, pembentukan tingkah laku dengan 

mencontoh guru BK agar menggunakan bahasa yang baik, serta siswa juga 

diberikan pembinaan khusus dengan cara diberikan tantangan agar siswa 

lebih disiplin. 
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Hasil wawancara dengan guru BK SMP Syaichona Cholil Balikpapan ibu Hervi 

Wijayanti, S. Pd  pada tanggal 16 Mei 2022. 

83
Hasil wawancara dengan siswa SMP Syaichona Cholil Balikpapan MS, RN, dan DV 

pada tanggal 16 Mei 2022. 
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2. Strategi guru BK dalam menangani masalah degradasi moral di SMP 

Syaichona Cholil Balikpapan  

Berdasarkan wawancara kepada guru BK yang dilakukan 

peneliti kepada ibu Hervi Wijayanti, S.Pd bahwa: 

Strategi yang biasanya digunakan tergantung dari permasalahan 

degradasi moral yang dilakukan oleh siswa. Di sekolah SMP 

Syaichona Cholil itu sendiri untuk menangani masalahnya 

menggunakan asas-asas yang berlaku. Pihak sekolah masih 

mencoba menerapkan sistem poin, yang mana hal ini masih di 

uji coba oleh guru BK apakah efektif atau tidak. Karena sistem 

poin ini masih dalam uji coba, maka guru BK selalu 

memberikan layanan konseling individual melalui catatan-

catatan atau jurnal harian yang guru BK miliki. Misalnya, 

ketika siswa selalu mengejek teman maka terdapat catatan poin 

dari jurnal BK dan di berikan sanksi ringan, apabila siswa 

sampai kelewetan batas, siswa tersebut dilakukan konseling 

individual, dan diberikan konseling behavioral dengan 

menggunakan kontrak perilaku, apabila siswa melanggar hal 

tersebut maka, orangtua siswa akan dipanggil. Untuk siswa 

yang menggunakan bahasa yang kurang pantas kepada guru, 

maka guru BK juga memberikan konseling individual dengan 

layanan responsif, serta melakukan pembentukan tingkah laku 

yang lebih positif dan yang dapat dicontoh oleh siswa, apabila 

siswa masih melanggar maka, orangtua siswa juga akan 

dipanggil. Selain itu apabila siswa tidak disiplin maka diberi 

hukuman ringan seperti menyapu halaman, apabila hal ini 

berkelanjutan siswa dipanggil dan diberi layanan konseling 

individual serta diberikan pembinaan lebih sampai siswa 

terlatih disiplin datang tepat waktu ke sekolah.
84

  

Berdasarkan hasil tanggapan dari guru BK dapat disiimpulkan 

bahwa strategi layanan bimbingan dan konseling yang digunakan oleh 

guru BK tersebut. Hal ini dibenarkan oleh 10 orang siswa yang sudah 

melakukan bimbingan dan konseling dengan menggunakan layanan 

                                                           
84

Hasil Wawancara dengan guru Bimbingan dan Konseling ibu Hervi Wijayanti, S.Pd 

pada tanggal 16 Mei 2022  
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konseling individual bahwa siswa melakukan kegiatan yang sesuai 

seperti melakukan kontrak perilaku untuk tidak mengulangi kesalahan 

yang sama, pembentukan tingkah laku dengan mencontoh guru BK 

agar menggunakan bahasa yang baik, serta siswa juga diberikan 

pembinaan khusus dengan cara diberikan tantangan agar siswa lebih 

disiplin. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi guru BK dalam menangani 

masalah degradasi moral siswa di SMP Syaichona Cholil Balikpapan 

Dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan guru 

BK di SMP Syaichona Cholil faktor-faktor yang mempengaruhi 

strategi bimbingan dan konseling  baik dari faktor pendukung atau 

penghambat yang sudah disampaikan oleh guru BK yaitu: 

a. Standarisasi guru BK 

Standarisasi guru BK menjadi salah satu faktor penting 

dalam memberikan layanan, seperti yang dinyatakanoleh kepala 

sekolah ibu Umi Muslichah bahwa: 

Guru yang berkualitas harus mempunyai standarisasi yang 

baik, maka dari itu guru BK sendiri harus memiliki 

standarisasi yang cukp kompeten agar dapat membantu 

siswa lebih optimal.
85

 

Selain itu karena menurut ibu Hervi Wijayanti selaku guru 

BK di SMP Syaichona Cholil menyatakan bahwa: 
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Hasil wawancara dengan kepala sekolah ibu Umi Muslichah, S.Pd pada tanggal 16 Mei 

2022.  
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Apabila standarisasi guru BK tidak sesuai maka akan 

menjadi penghambat dalam menangani masalah degradasi 

moral siswa, begitu juga sebaliknya apabila sesuai dengan 

standarisasi guru BK seperti memiliki profesionalitas dalam 

memberikan layanan dan menggunakan asas-asas 

bimbingan dan konseling yang berlaku maka layanan 

konsleing individual akan berjalan dengan baik.
86

 

Berdasarkan dari kedua tanggapan baik dari kepala sekolah 

ataupun guru BK dapat peneliti simpulkan bahwa standarisasi guru 

BK harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku agar dapat 

membantu dalam permasalahan yang dihadapi siswa secara 

efesien. 

b. Pengembangan Profesi Guru BK 

Pengembangan profesi guru BK juga penting dilakukan 

seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah ibu Umi Muslichah 

Bahwa: 

 Pengembangan profesi guru Bk  harus  berjalan sesuai 

dengan aturan yang ada maka, proses konseling tidak akan 

berjalan dengan efesien. Biasanya, dari sekolah 

memberikan pelatihan seminar yang diberikan kepada  guru 

BK agar guru BK dapat mengembangkan lagi profesinya.
87

 

Hal tersebut di benarkan oleh ibu Hervi Wijayanti selaku 

guru BK di SMP Syaichona Cholil bahwa: 

Selain guru BK melaksanakan tugasnya dengan baik guru 

BK juga harus  memiliki pendidikan, pengalaman seperti 

mengikuti pelatihanyang dilakukan oleh guru BK. Apabila 
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Hasil wawancara dengan kepala sekolah ibu Hervi Wijayanti, S.Pd pada tanggal 16 Mei 

2022.  
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Hasil wawancara dengan kepala sekolah ibu Umi Muslichah, S.Pd pada tanggal 16 Mei 

2022. 
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hal ini sesuai maka, pembinaan dalam proses layanan 

konseling individual yang dilakukan oleh guru BK kepada 

siswa akan berjalan dengan baik.
88

 

Dari kedua tanggapan diatas dapat disimpulkan bahwa guru 

BK diberi kesempatan dalam mengembangankan profesi guru BK 

agar dapat lebih baik lagi dalam memberikan layanan bimbingan 

dan konseling. 

c. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana juga menjadi faktor pendukung dalam 

kegiatan proses bimbingan dan konseling. Hal ini juga dibenarkan 

oleh ibu Hervi Wijayanti selaku guru BK bahwa: 

 Apabila sarana dan prasarana lengkap maka kegiatan 

proses konseling akan berjalan dengan baik. Karena, 

ruangan BK saat ini masih kurang privasi dan masih dalam 

proses perbaikan.
89

 

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang BK masih 

terlihat seadanya walupun tidak dipungkiri kegiatan guru BK tetap 

berjalan dengan cukup baik. 
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Hasil wawancara dengan kepala sekolah ibu Hervi Wijayanti, S.Pd pada tanggal 16 Mei 

2022.  
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Hasil wawancara dengan guru BK ibu Hervi Wijayanti, S.Pd pada tanggal 16 Mei 2022. 
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d. Orangtua 

Orangtua  menjadi faktor pendukung untuk keberhasilan 

proses layanan bimbingan dan konseling. Hal ini dibenarkan oleh 

ibu Hervi Wijayanti selaku guru BK bahwa: 

Orangtua menjadi kunci utama, karena orangtualah yang 

mengerti karakter anak. apabila orangtua bekerja sama 

dengan pihak sekolah maka, pemberian layanan yang 

diberikan kepada siswa akan menjadi efektif. Begitu juga 

sebaliknya, apabila orangtua acuh terhadap anak maka, 

proses bimbingan dan konseling akan menjadi sulit.
90

 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan terdapat 

beberapa orangtua dari siswa di SMP Syaichona Cholil yang guru 

BK tangani mau bekerja sama untuk menangani masalah degradasi 

moral yang siswa tersebut lakukan. 

e. Waktu 

Waktu menjadi sangat penting dalam pemberian layanan 

bimbingan dan konseling. Hal ini juga dibenarkan oleh ibu Hervi 

Wijayanti selaku guru BK di SMP Syaichona Cholil bahwa: 

Waktu menjadi proses dari sebuah keberhasilan dalam 

menangai masalah degradasi moral siswa. Apabila guru Bk 

dan semua pihak sekolah sabar dalam menangani kasus-

kasus siswa yang biasa dilakukan maka, proses bimbingan 

dan konseling dalam pemberian layanan konseling 

individual akan berhasil. Karena, dalam layanan ini tidak 

dilakukan hanya sekali atau dua kali saja melainkan sampai 

siswa berubah menjadi lebih baik.
91
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Dapat disimpulkan bahwa waktu yang cepat belum tentu 

baik prosesnya begitu juga sebaliknya, waktu yang lama bisa 

mengubah perilaku siswa lebih bermoral lagi. 

 

C. Analisis Data 

Setelah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Data yang dianalisis 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis hasil dengan 

menggunakan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) 

serta verifikasi dan penarikan kesimpulan (verification/conclusion 

darwing).
92

 Peneliti dapat menguraikan simpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran degradasi moral siswa di SMP Syaichona Cholil 

Balikpapan 

Degradasi moral adalah perilaku penurunan moral yang 

dilakukan oleh individu yang terjadi disegala aspek kehidupan, dari 

cara berpakaian, cara berbicara dengan orang yang lebih tua, perilaku 

Hasil penelitian gambaran umum degradasi moral siswa di SMP 

Syaichona Cholil Balikpapan dapat disimpulkan bahwa  terdapat 

penrunan moral dari beberapa siswa yang tampak jelas. Hal ini dilihat 

dari tindakan siswa yang dikemukakan oleh kepala sekolah, wakasek 

bidang kesiswaan, dan guru BK.  
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Berdasarkan hal tersebut jenis-jenis degradasi moral  yang 

siswa AK, RD, TK, dan SY lakukan ini masuk dalam kategori 

kenakalan ringan seperti mengejek sesama teman, untuk siswa RY, 

BG, dan RF kategori penggunaan kata-kata buruk yang siswa lakukan 

di dalam kelas, dan siswa MS, RN, dan DN kenakalan melawan status 

seperti kurang disiplin. Bentuk degradasi moral ini merupakan hal 

yang kurang baik , sebagaimana dijelaskan oleh Elizabet, degradasi 

moral akan berdampak pada anak. apabila hal ini terjadi maka siswa 

akan semakin terjerumus kepada hal-hal negatif karena mereka 

menganggap perbuatan mereka lakukan adalah benar, tanpa 

memandang sudut agama.
93

 

Salah satu bentuk degradasi moral yang terjadi pada siswa AK, 

RD, TK, dan SY ialah mengejak teman. Mengejek teman merupakan 

salah satu bentuk degradasi moral kenakalan ringan. Sebagaimana 

teori yang dikemukakan oleh Zakiah Darajat bahwa kenakalan ringan 

contohnya keras kepala, tidak patuh kepada orangtua, dan mengejek 

sesama teman.
94

 

Hal yang termasuk bentuk degradasi moral yang terjadi pada 

siswa RY, BG, dan RF adalah penggunaan kata-kata yang kurang baik 

hal ini termasuk dari jenis degradasi moral penggunaan kata-kata yang 

memburuk. Berdasarkan hal tersebut dinyatakan oleh Nadwa bahwa 
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penggunaan kata-kata pada zaman sekarang kian memburuk karena 

banyak dari kalangan siswa sampai masyarakat kurang menggunakan 

kata-kata yang baik dan benar yang biasa didengar dari sosial media 

seperti facebook, twitter, dan  blogger.
95

 

Bentuk degradasi moral selanjutnya yang siswa PT, RN, dan 

DN lakukan yaitu kenakalan yang melawan status hal ini termasuk 

dari jenis degradasi moral kurang disiplin. Berdasarkan hal tersebut 

juga dinyatakan oleh Nadwa bahwa remaja yang mengingkari status 

anak sebagai siswa dengan cara membolos, mengingkari perkataan 

guru, membantah perintah guru, dan kurang disiplin.
96

 

Peneliti juga menemukan faktor yang disampaikan oleh ibu 

Hervi Wijayanti selaku guru BK bahwa faktor yang  mempengaruhi 

terjadinya degradasi moral terhadap siswa, yaitu lingkungan keluarga, 

teman sebaya dam media sosial. Sebagaimana hal ini juga 

dikemukakan oleh Dadang Hawari bahwa faktor lingkungan baik 

keluarga dan teman sebaya menjadi faktor utama dalam terjadinya 

degradasi moral, karena lingkungan keluarga menjadi pondasi utama 

baik mendidik anak baik memilih pergaulan, serta membatasi 

penggunaan media sosial sesuai umur anak. 

2. Strategi guru bimbingan dan konseling dalam menangani masalah 

degradasi moral siswa di SMP Syaichona Cholil Balikpapan 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hervi Wijayanti 

selaku guru BK. Strategi yang beliau lakukan dalam menangani 

masalah degradasi moral pada siswa menggunakan sistem poin 

pelanggaran, yang termuat dalam Buku Tata Tertib Sekolah Menengah 

Pertama Syaichona Cholil Balikpapan.
97

 Berdasarkan hasil wawancara 

bahwa penggunaan strategi ini masih dalam tahap uji coba, selain itu 

guru BK juga memiliki jurnal harian yang bisa dijadikan pedoman 

dalam memberikan sanksi terkait tindakan siswa.  

Penggunaan teori behavioristik juga diterapkan oleh Guru BK 

dalam memberikan konseling individual dengan menggunakan 

layanan responsif,
98

 serta melakukan pembentukan tingkah laku model 

dan yang mana hal tersebut juga dikemukakan oleh latipun bahwa 

guru BK harus berperilaku positif dan dapat dicontoh oleh siswa.
99

 

Hal tersebut diberikan kepada siswa yang melakukan tindakan dalam 

penggunaan bahasa yang kurang baik terhadap guru dan kurangnya 

disiplin.  

Pelanggaran bagi siswa yang mengejek teman diberikan 

konseling individual dengan strategi kontrak perilaku. Konseling ini 

menggunakan teori behavioral yaitu kegiatan untuk memberikan 

perubahan akan perilaku menyimpang tersebut dengan strategi 
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pembelajaran, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

B.F. Skinner dalam bukunya yang berjudul Science and Human 

Behavior yang dikutip oleh Sigit Sanyata.
100

  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi guru bimbingan dan 

konseling dalam menangani masalah degradasi moral siswa di SMP 

syaichona Cholil Balikpapan berdasarkan wawancara ialah sebagai 

berikut: 

Faktor yang pertama ialah standarisasi guru BK, yaitu guru 

BK harus memiliki keprofesionalitas dalam memberikan layanan dan 

menggunakan asas-asas bimbingan dan konseling yang berlaku maka 

layanan konseling individual akan berjalan dengan baik. 

Faktor kedua ialah pengembangan profesi guru BK, bahwa 

dalam menangani masalah degradasi moral di sekolah haruslah 

berlatar belakang guru BK. Hal ini bertujuan agar dalam proses 

penanganan berjalan sesuai dengan aturan maupun teori yang 

berlaku.   

Faktor yang ketiga ialah sarana dan prasarana, berdasarkan 

hal tersebut diperkuat oleh ibu Hervi Wijayanti bahwa sarana dan 

prasana menjadi salah satu faktor penting  pada saat melakukan 

bimbingna dan konseling. Namun, penelitian yang dilakukan di SMP 

Syaichona Cholil Balikpapan ditemukan bahwa sarana dan prasarana 

BK di SMP Syaichona Cholil Balikpapan masih kurang memadai, 
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yaitu tidak adanya ruang konseling secara privat dan kurangnya 

media BK,. Sehingga hal berdamak pada proses layanan BK yang 

diberikan kepada siswa.  

Faktor selanjutnya ialah peran orang tua, bahwa sejauh ini 

dalam penanganan terhadap siswa, guru BK banyak mendapat 

dukungan dari orang tua siswa yang bermasalah. Sehingga dengan 

ini proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar dan masalah cepat 

teratasi.  Namun, tidak dipungkiri adanya orang tua siswa yang justru 

acuh dan enggan dalam bekerja sama dengan guru BK.  

Faktor terakhir ialah ada pada waktu, berdasarkan hasil 

wawancara bahwa dalam melakukan penanganan layanan terhadap 

siswa yang mengalami degradasi moral diperlukan waktu yang tidak 

sebentar. Dikarenakan adanya tahap-tahap yang harus dilewati dalam 

proses pelayanan konseling individual, seperti pemberian teguran, 

sanksi, dan pemanggilan orang tua atau wali murid.  

 

 

 

 

 


