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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mencetak generasi akademisi sebaik-baiknya merupakan syarat mutlak 

bagi tenaga pendidik dalam pendidikan. Untuk mencetak generasi yang cerdas, 

tenaga pendidik juga harus memperhatikan moral atau perilaku peserta didik 

sebagai penunjang kepribadian mental di masa yang akan datang. Kualitas 

pendidikan merupakan barometer maju tidaknya suatu negara, suatu negara dapat 

di katakan maju jika kualitas pendidikan memiliki akreditasi yang baik. Untuk 

mendapatkan akreditasi pendidikan yang baik, sudah seharusnya semua pihak 

yang terkait dengan pendidikan berkerjasama untuk meningkatkan kualitas 

akreditasi pendidikan dengan cara mengadakan kegiatan belajar mengajar untuk 

menunjang sisi akademik peserta didik dan membentuk keperibadian tingkah laku 

yang baik, dengan itu pendidikan akan mengalami peningkatan akreditasi yang di 

kehendaki. 

Dewasa ini, moral pendidikan di Indonesia mengalami keterpurukan mulai 

dari pelecehan seXIsual, pembunuhan, tawuran pelajar, narkoba, dan membolos 

pada jam belajar mengajar di sekolah. Hal tersebut tidak boleh di biarkan berlarut-

larut sebelum masalah tersebut menjadi sangat komplek. Sebagai tenaga pendidik 

sudah seharusnya memperhatikan masalah tersebut secara serius, sebelum 

kemungkinan-kemungkinan yang buruk tampak di hadapan mata. Khususnya 

pada siswa yang sering membolos sekolah yang sering di bicarakan pada setiap 

instansi-instansi pendidikan.  
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Sesuai dengan pendapat Abdulkadir (2010: 1) memaparkan pengertian 

membolos sebagai berikut:  

Membolos adalah jika siswa tidak berangkat sekolah tanpa ijin dengan 

beberapa kategori sebagai berikut siswa yang membolos memang dari pagi 

hari dengan alasan berangkat sekolah tetapi tidak sampai sekolah dan 

pulang ke rumah jika sudah waktunya pulang sekolah, ada yang membolos 

pada saat hari–hari tertentu, dan ada juga yang membolos pada saat mata 

pelajaran saja pada saat hari–hari tertentu, dan ada juga yang membolos 

pada saat mata pelajaran saja. 

 

Seperti yang dilansir oleh Kompas.com pada tanggal 19 November 2009 

sebanyak 14 pelajar di Kabupaten Bantul terjaring razia petugas saat bolos 

sekolah. Enam siswa diantaranya bahkan didapati petugas dalam kondisi mabuk 

di sekitar Komplek Makam Imogiri. Trennya selalu meningkat, banyak siswa 

yang membolos dan memilih nongkrong ditempat wisata atau hiburan.  

Sedangkan informasi yang diterima dari Detik News.com pada tanggal 14 

November 2013 menyatakan puluhan siswa SMA Situbondo kepergok bolos 

sekolah. Mereka digerebek Satpol PP saat asyik bermain diarena permainan 

biliard di Jalan Semeru. Petugas mendapatkan laporan dari warga sekitar karena 

siswa yang membolos di tempat biliard terkadang juga melakukan taruhan atau 

perjudian. Berdasarkan data di atas maka perilaku membolos harus segera 

ditangani. Jika tidak siswa yang membolos akan meresahkan masyarakat karena 

ketika membolos melakukan perbuatan yang tercela seperti mabuk-mabukan, 

taruhan dan perjudian. Secara umum perilaku yang diperbuat siswa tersebut 

dikatakan sebagai perbuatan nakal seorang anak. 

Melihat dari berbagai fenomena yang ada seperti itu tetapi masih saja ada 

anak–anak bangsa yang bisa dengan mudahnya menikmati dunia pendidikan 

melalui sekolah justru malah menyia–nyiakan kesempatan dengan membolos. 
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Tidak jarang menjumpai anak–anak sekolah dengan berpakaian seragam sekolah 

berkeliaran dan nongkrong di pinggir jalan, warung, warnet, pusat perbelanjaan 

dan tempat-tempat lainnya. Menurut Hasan (dalam Masturi 2010: 2) kenakalan 

anak adalah tingkah laku yang bertentangan dengan syarat–syarat dan pendapat 

umum yang dianggap acceptable (dapat diterima) dan terbaik oleh suatu 

lingkungan yang berlaku di suatu masyarakat. Salah satu bentuk kenakalan yang 

tejadi di sekolah adalah membolos sekolah.  

Sedangkan menurut Mulyadi (dalam Masturi 2010: 2) menjelaskan bahwa 

membolos adalah perilaku anak (siswa) yang meninggalkan kegiatan sekolah 

tanpa ijin. Artinya siswa dengan sengaja meninggalkan kegiatan belajar mengajar 

tanpa izin hanya mengikuti kehendak dirinya yang tidak sesuai dengan norma atau 

aturan sekolah yang ada. Sementara menurut Musbikin (2013: 15) adalah pergi 

meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Keadaan seperti ini 

muncul disaat mulai bosan dengan suasana sekolah ataupun tidak suka dengan 

cara mengajar guru yang membosankan dan memilih untuk meninggalkan kelas. 

Sudah seharusnya bagi tenaga pendidik memperhatikan perilaku membolos siswa 

secara serius sebelum masah tersebut menjadi lebih kompleks. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling pada 

tanggal 02 April 2018  peneliti menemukan siswa yang membolos selama satu 

hari penuh tiap bulannya khususnya kelas XI di SMA N 1 Jekulo kudus. Data ini 

diperoleh dari absensi siswa tiap harinya pada  bulan Oktober 2017. Fenomena 

siswa membolos ini harus mendapatkan perlakuan khusus dari Guru BK di 

sekolah tersebut, dengan memanggil siswa yang membolos dan membuat surat 

pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan membolosnya. Jika siswa masih saja 
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membolos maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali siswa. 

Apabila siswa masih saja membolos maka cara terakhir yang digunakan sekolah 

dengan memberi BAP (Berita Acara Pelanggaran Tata Tertib Sekolah) kepada 

siswa dengan cara di konferensi kasuskan dengan kepala sekolah antara siswa 

dipertahankan di sekolah atau dipindahkan. Tetapi perlakuan khusus yang 

dilakukan oleh Guru BK masih kurang efektif untuk mengurangi perilaku siswa 

yang membolos. 

Perilaku membolos yang sering dilakukan siswa adalah seperti 

meninggalkan kelas sebelum guru mata pelajaran masuk ke kelas dan lebih 

memilih untuk nongkrong di kantin atau warung–warung sekolah. Siswa 

membolos di jam pelajaran tertentu dengan alasan bosan dengan cara guru 

mengajar yang hanya memberikan materi dan tugas-tugas saja sehingga suasana 

di dalam kelas menjenuhkan, timbul rasa bosan, mengantuk dan dampaknya tidak 

konsentrasi ketika proses belajar mengajar berlangsung. Ada pula yang 

meninggalkan kelas dengan penyebab tidak membawa LKS dan tidak 

mengerjakan tugas. Serta ada siswa yang menganggap pelajarannya sulit sehingga 

lebih memilih membolos pada saat pelajaran tersebut. Dan ketika pelajaran itu 

selesai maka siswa akan kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. 

Jika perilaku membolos seperti yang dikemukakan di atas dibiarkan dan 

tidak ditanggulangi dengan segera tentu akan membawa kerugian bagi anak–anak 

yang bersangkutan serta orang tuanya sendiri. Kerugian nyata yang akan dialami 

anak  adalah menurunnya prestasi belajar karena jarang mengikuti pelajaran. Pada 

akhirnya anak yang bersangkutan tidak naik kelas bahkan kemungkinan bisa 

berakibat fatal yaitu tidak dapat mengikuti pelajaran untuk seterusnya dan 



5 
 

 

dinyatakan drop out. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh tenaga pendidik 

untuk menagani permasalahan tersebut terdapat pada pelayanan dan pendekatan 

pada bimbingan dan konseling. 

Dalam bimbingan dan konseling terdapat berbagai macam layanan dan 

pendekatan yang dapat digunakan oleh konselor untuk menagani masalah-masalah 

yang di miliki oleh klien. Terkait dengan masalah membolos tersebut pelayanan 

yang cocok digunakan adalah konseling individu pendekatan Behavioristik serta 

untuk memberikan pemahaman yang sesuai dengan masalah siswa kelas XI SMA 

N 1 Jenkulo maka digunakanya teknik Self Management. 

Konseling Behavioristik itu sendiri menurut Corey (2010: 195) 

menjelaskan sebagai berikut:  

Suatu pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Tujuan umum 

terapi Behavioristik adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses 

belajar. Dasar alasannya adalah bahwa segenap tingkah laku adalah 

dipelajari, termasuk tingkah laku yang mal adaptif. Terapi tingkah laku 

pada hakekatnya terdiri atas proses penghapusan hasil belajar yang tidak 

adaptif dan pemberian pengalaman-pengalaman belajar yang didalamnya 

terdapat respon-respon yang layak yang belum dipelajari. 

 

Jadi pendekatan Behavioristik adalah usaha menghapus perilaku-perilaku yang 

tidak baik dan menumbuhkan perilaku yang dikehendaki dengan cara pemberian 

pengarahan pada proses belajar yang layak bagi klien. 

Sedangkan teknik Self Management menurut Astriyani (2010: 13) 

menyatakan Self Management sebagai: 

Self Management merupakan suatau kemampuan untuk mengatur berbagai 

unsur di dalam diri individu seperti pikiran, perasaan dan perilaku, selain 

pikiran, perasaan perilaku individu dan juga lingkungan sekitarnya lebih 

memahami apa yang menjadi prioritas, tidak membedakan dirinya dengan 

orang lain. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai apa yang menjadi 

harapan dan belajar mengontrol diri untuk merubah pikiran dan 

menperilaku menjadi lebih biak dan efektif. 
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Pada intinnya teknik Self Management merupakan usaha individu itu sendiri untuk 

menguasai pikiran, perasaan, dan perilaku yang ia miliki, dengan cara 

mensesuaikan apa yang dikontrolnya sesuai dengan norma-norma sosial atau 

sesuai dengan norma yang dikehendaki. 

Adapun penelitian konseling Behavioristik dengan teknik Self 

Management pernah dilakukan oleh peneliti lain, Husain (2016) dengan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Konseling Behavioristik dengan Teknik Self 

Management untuk Meningkatkan Kemampuan Manajemen Waktu Belajar Siswa 

Kelas VII SMP N 1 Bae Kudus Tahun Ajaran 2015/2016” berdasarkan dari hasil 

penelitian tersebut diperoleh hasil, setelah diadakan konseling 3 kali, klien yang 

awalnya belum bisa menghitung, dengan adanya konseling Behavioristik dengan 

teknik Self Management klien menjadi lebih bisa menegelola keadaan diri ketika 

kesuliatan belajar, klien memiliki motivasi belajar. Setelah diadakan konseling 

dengan pertemuan ketiga sikap siswa yang awalnya malas menghitung sekarang 

memiliki minat keseriusan dalam menghitung serta siswa menggunakan metode 

hitung cepat dalam prose belajarnya. Jadi penelitan studi kasus diatas dapat 

dikatakan berhasil karena dengan konseling individu dengan pendekatan 

Behavioristik dan dengan teknik Self Management dapat meningkatakan minat 

belajar siswa. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai “Penerapan Konseling Behavioristik dengan Teknik Self 

Management untuk Mengatasi Perilaku Membolos Siswa Kelas XI SMA N 1 

Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/ 2019’’. 
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1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini, berfokus mengenai bagaimana siswa mampu 

mengatasi perilaku membolos dengan mengelola atau memanagement sendiri, 

serta membantu konseli untuk berfokus pada pengelolaan pada dirinya sendiri 

yang sesuai dengan keadaan yang dialami oleh konseli itu sendiri, yang sesuai 

dengan judul peneliti yaitu, mengatasi perilaku membolos. 

1.2.2 Lokus Penelitian 

Lokus penelitian adalah tempat yang menjadi penyelenggaraan kegiatan 

pelayanan konseling individu dengan pendekatan Behavioristik menggunakan 

teknik Self Management pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA N) Jekulo 

Kudus yang beralamat di jalan. Raya Kudus-Pati Km. 10 Nomer. 34 Jekulo 

Kudus. Penelitian dilakukan pada kelas XI SMA N 1 Jekulo Kudus. 

1.3 Rumusan masalah 

1.3.1  Faktor apa saja yang menyebabkan perilaku membolos siswa kelas XI SMA 

N 1 jekulo?  

1.3.2 Apakah perilaku membolos dapat diatasi dengan konseling Behavioristik 

dengan teknik Self Management pada siswa kelas XII SMA N 1 Jekulo 

Kudus tahun ajaran 2018/2019?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah : 
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1.4.1 Mendeskripsikan Faktor yang menyebabkan perilaku membolos siswa 

kelas XI SMA N 1 Jekulo kudus,Siswa tidak memiliki semangat dalam 

mengikuti pelajaran,siswa merasa tidak nyaman saat mengikuti pelajaran. 

1.4.2 Untuk mengentaskan siswa XI SMA N 1 Jekulo dari masalah membolos 

menggunakan konseling Behavioristik dengan Self Management. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah referensi ilmu pengetahuan mengenai 

bimbingan dan konseling khususnya pada konseling bihavioristik dan teknik Self 

Management pada peneliti dan kajian keilmuan bimbingan dan konseling. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan bagi SMA N 1 Jekulo Kudus dalam rangka mengentaskan perilaku 

membolos siswa. 

2. Bagi Guru Bimbingan Konseling 

Sebagai masukan dan sumbangan informasi konseling bihavior 

dengan teknik  Self Management untuk mengentaskan perilaku membolos 

siswa 

3. Bagi siswa  

Membantu memecahkan masalah bagi siswa yang sering membolos 

dengan menggunakan konseling Behavioristik dengan teknik Self 

Management. 

 



9 
 

 

1.6  Ruang Lingkup 

Sesuai dengan judul peneliti “Konseling Behavioristik dengan Teknik Self 

Management untuk Mengatasi Perilaku Membolos Siswa Kelas XI SMA N 1 

Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2018/ 2019”  Maka ruang lingkup penelitian ini 

hanya menjelaskan pelaksanaan konseling bihavior dengan teknik Self 

Management dan hasil yang diperoleh peneliti tentang perilaku membolos 

siswakelas XI SMA N 1 Jekulo Kudus tahun ajaran 2018/2019. 

 

  

 


