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MOTTO

             

٢ اا: ﴿القرآن سورةهود
Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu
dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui
batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
(Q.S: 11.112)1

1

Tim Penerjemah Al-Qur‟an oleh lajnah Pentashiha Al-Qur‟an (Jakarta:Departemen
Agama RI)
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ABSTRAK

Tugas guru bimbingan konseling (BK) ialah melakukan konseling individu
dan bimbingan kelompok dalam mengatasi siswa yang bermasalah. Penelitian ini
dilatar belakangi oleh adanya permasalahan di sekolah terhadap siswa yang
membolos. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bimbingan
konseling di SMP Negeri 1 Batanghari, mendeskripsikan proses bimbingan dan
konseling dalam mengatasi siswa yang membolos, teknik yang diterapkan dalam
mengatasi siswa yang membolos disekolah, dan faktor apa saja yang menghambat
proses bimbingan dan konseling di sekolah.
Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan pengumpulan data
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di sekolah selama 40 hari dari
bulan juli sampai agustus 2020. Wawancara dilakukan dengan 14 orang informan,
dan peneliti melakukan dikumentasi terhadap data yang berkaitan dengan tema
penelitian ini. Data yang didapat dianalisa melalui tiga tahap reduksi data,
penyajian data, dan verifikasi data.
Hasil penelitian menemukan bahwa: pertama proses bimbingan konseling
dalam mengatasi siswa yang membolos di SMP Negeri 1 Batanghari melalui
Kerjasama antara guru mata pelajaran dengan guru bimbingan konseling,
kerjasama antara wali kelas dan guru bimbingan konseling, dan memanggil
orangtua siswa. Kedua teknik yang diterapkan dalam mengatasi siswa yang
membolos di sekolah SMP Negeri 1 Batanghari melalui metode konseling
individu dan metode bimbingan kelompok. Ketiga faktor yang menghambat
proses bimbingan konseling ialah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor
eksternal ialah faktor dari luar diri seseorang yaitu kurang terbuka nya siswa
dengan guru bimbingan konseling, fasilitas bimbingan konseling yang tidak
memadai, keterbatasan waktu dan tempat, sedang internal ialah faktor dari dalam
dirinya sendiri yaitu faktor kecakapan potensial maupun actual, kematangan
perkembangan, minat, emosional dan motivasi belajar.
Kata kunci: Implementasi, Teknik, Bimbingan Konseling.
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Huruf Arab
1
ا
ب
ﺕ
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع

Huruf Latin
2
Tidak
dilambangkan
B
T
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J
ḥ
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D
Dz
R
Z
S
Sy
ṣ
ḍ
ṭ
ẓ
„

غ
ف
ق
ك
ل
ﻡ
ن
و
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ء
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1. Vokal Tunggal
Tanda

ۥ

Keterangan
3

h (titik bawah)

s (titik bawah)
d (titik bawah)
t (titik bawah)
z (titik bawah)
Koma terbalik di
atas

Gh
F
Q
K
L
M
N
W
H
La
Apostrop
Y

Huruf Latin

Keterangan

A

-

I

-

U

-
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2. Vokal Rangkap
Tanda
..... ي
..... و
Contoh: ﺤﺴﻴﻦ

Keterangan
-

Huruf Latin
Â
Î
Û

Keterangan
a dan garis di atas
i dan garis di atas
u dan garis di atas

: Husayn

3. Maddah
Tanda
ﺎ
ﻟﻰ
ﻟﻮ
4. Ta‟ Marbutah
ﺍﻠﻤﺪﻴﻧﺔاﻟﻤﻮرﺔ
ﻓﺎﻄﻤﺔ
ﻮزاﺮﺓاﻠﺗرﺑﻴﺔ
5. Shaddah
رﺑﻧﺎ
ﻨﺰل
6. Kata Sandang
اﻠﺷﻤﺶ
اﻠﻗﻠﻡ

Huruf Latin
Ay
Aw

: al-Madînah al-Munawwarah
: Fâtimah
: Wizârat al-Tarbîyah
: Rabbana
: Nazzala
: al-Syams
: al-Qalam

14

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Implementasi yaitu pelaksanaan, penerapan.2 implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap sempurna. Menurut Nurdin
Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau
adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi
suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.3
Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana
belajar

dan

proses

pembelajaran

agar

peserta

didik

secara

aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasaan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.4
Pendidikan merupakan hubungan antarpribadi pendidik dan anak didik.
Dalam pergaulan terjadi kontak atau komunikasi antara masing-masing pribadi.
Hubungan ini jika meningkat ke taraf hubungan pendidikan, maka menjadi
hubungan antara pribadi pendidik dan pribadi si anak didik, yang pada
akhirnya melahirkan tanggung jawab pendidikan dan kewibawaan pendidikan.
Pendidik bertindak demi kepentingan dan keselamatan anak didik, dan anak
didik mengakui kewibawaan pendidik dan bergantung padanya.
Hubungan positif orangtua dan pihak sekolah merupakan konstribusi
utama bagi prestasi anak di sekolah. Orangtua harus berperan aktif untuk
anaknya dan mengetahui apa saja kegiatan anak di sekolah maupun di luar
sekolah. Setiap orang tua harus menjadi wadah untuk anak bercerita tentang
kegiatan di sekolah dan tentang pelajarannya di sekolah.
Perilaku membolos perlu mendapat perhatian penuh dari berbagai pihak.
Bukan saja hanya perhatian yang berasal dari pihak sekolah, melainkan juga
perhatian yang berasal dari orang tau, teman maupun pemerintah perilaku
2

Tim riality, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Riality Publizer, 2008).188.
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, (Jakarta:2004).39
4
Wiji Suwarno, dasar-dasar ilmu pendidikan (jogjakarta; Ar-Ruzz media, 2017)21.
3
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membolos sangat merugikan dan bahkan bisa saja menjadi sumber masalah
baru. Apabila hal ini terus menerus dibiarkan berlalu maka yang bertanggung
jawab atas semua ini bukan saja dari siswa itu sendiri melainkan dari pihak
sekolah ataupun guru yang menjadi orang tua di sekolah juga akan ikut
menanggungnya. Menuju sekolah yang berkualitas dengan proses dan output
yang berkualitas membutuhkan sentuhan tangan dingin konselor yang
profesional. Hal inilah yang menuntut diselenggarakannya bimbingan dan
konseling di sekolah. Anak didik di persiapkan menjadi manusia terbaik
dengan sederet kualitas unggul yang sulit tertandingi. Disinilah peran
bimbingan dan konseling untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan
yang terjadi di lingkungan sekolah. 5
Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membekali peserta didik dengan
ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga mencakup semua ranah dalam dunia
pendidikan, baik ranah kognitif,

ranah afektif dan ranah psikomotorik.

pendidikan di indonesia dianggap gagal dalam membentuk kepribadian dan
karakter siswa karena terlampau menekankan ranah kognitif yang tidak utuh
karena hanya pada ranah kognitif tingkat rendah.6
Bicara mengenai perbaikan perilaku di sekolah, peran konselor atau guru
bimbingan

konseling

diharapkan

dapat

membantu

dalam

menangani

permasalahan peserta didik khususnya pada ranah perilaku yang dapat
merugikan peserta didik. Membantu adalah memberikan pertolongan untuk
persoalan tertentu.
Konselor atau guru bimbingan konseling diharapkan dapat membantu
peserta didik yang mengalami suatu permasalahan terkait dengan perbuatan
yang dapat merugikan peserta didik aspek pribadi maupun sosial. Salah satu
perbuatan yang merugikan peserta didik dalam ranah pendidikan yaitu perilaku
membolos.

5

Sukardi Dewa Ketut, Bimbingan dan konseling disekolah(Jakarta:PT Ranika Cipta,2010)1.
E. Mulyasa, Pengembangan dan ImplementasI Kurikulum 2013, Remaja Rosda Karya,
Bandung, 2013, 3.
6
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Dalam Kamus Besar Indonesia “Membolos adalah tidak masuk berkerja,
sekolah, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Badudu dan Zain membolos
adalah sengaja tidak masuk sekolah atau tidak masuk kerja.7
Salah satu penyebab siswa membolos adalah karena adanya rasa malas
untuk mengikuti proses belajar-mengajar, dimana siswa merasa capek/lelah
terhadap kegiatannya sehari-hari untuk menuntut ilmu dan mengembangkan
potensi yang telah ia miliki.
Al-Qur‟an menyebut malas khususnnya dalam mengerjakan perbuatanperbuatan baik dan ibadah kepada Allah Swt, sebagai sifat yang buruk, dan
sifat itu di anggap sebagai ciri-ciri orang yang munafik. Dalam Q.S an-Nisa
Ayat 142 Allah Swt befirman:

         

         
﴾٢٤٢;﴿القرآن سورةانش
“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan
membalas tipuan mereka. dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka
berdiri dengan malas. mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan
manusia. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali”. (Q.S
4:142) 8
Dari ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwasanya kita berbuat dan
melakukan hal apapun Allah maha mengetahui. Apabila kita melakuan sesuatu
tidak sesuai kemampuan kita, maka akan terjadi ketidak sesuaian dalam
pencapaian sesuatu yang di harapkan.

7
8

Poewodarminto. Kams Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 1986.88.
Tim Penerjemah Al-Qur‟an oleh lajnah Pentashiha Al-Qur‟an (Jakarta:Departemen Agama

RI)
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Kegiatan belajar mengajar merupakan terjadinya interaksi antara guru
dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa
untuk mencapai tujuan pengajaran. Komponen inti dalam kegiatan belajar
adalah guru dan peserta didik. Proses belajar mengajar dapat terlaksana apabila
kedua komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak hadir maka
proses belajar mengajar tersebut tidak terjadi. Sehingga proses transfer ilmu
pengetahuan kepada peserta didik tidak dapat dilakukan.9
Bimbingan merupakan salah satu bidang dan program dari pendidikan dan
program ini ditujukan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan siswa.
bimbingan adalah seluruh program atau semua kegiatan dan layanan dalam
lembaga pendidikan yang diarahkan pada membantu individu agar mereka
dapat menyusun dan melaksanakan rencana serta melakukan penyesuaian diri
dalam semua aspek kehidupannya sehari-hari. Bimbingan merupakan layanan
khusus yang berbeda dengan bidang pendidikan lainnya.
Konseling sebenarnya merupakan salah satu teknik atau layanan di dalam
bimbingan, tetapi teknik atau layanan ini sangat istimewa karena sifat nya yang
lentur atau fleksibel dan komprehensif. Konseling merupakan salah satu teknik
dalam bimbingan, tetapi merupakan teknik inti atau teknik kunci. Hal ini
dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu
mengubah sikap. Sikap mendasari perbuatan, pemikiran, pandangan dan
perasaan.10
Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan
melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada
individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang
bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat
memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga
individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untk
9

Aris Handoko, Mengatasi Perilaku Membolos Melalui Konseling Individual Menggunakan
Pendekatan Behavior Dengan Teknik Self Management Pada Siswa Kelas X Tkj SMK Bina
Nusantara Unggaran, (Online) Laporan Penelitian. (lib.unnes.ac.id/17814/1/130407016).
Akses 18 Januari 2020 Jam 13.00)2.
10
Dr. Fenti Hikmawati, M.Si, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada 2010) 1.
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mencapai perkembangan optimal, mandiri serta dapat merencanakan masa
depan yang lebih baik untuk kesejateraan hidup. Bimbingan dan konseling
adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun
kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal, dalam bimbingan
pribadi, sosial, belajar maupun karier melalui berbagai jenis layanan dan
kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.
Konsep dasar Bimbingan dan konseling yaitu memberikan bantuan dan
pertolongan, sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur‟an surat AlMaidah ayat 2 sebagai berikut:

             ...

﴾۲ :﴿القرآن سورةالمائدة     

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa
Nya.(Q.S.5:2)11
Berdasarkan penjajakan awal peneliti lakukan di Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 Batanghari, bentuk membolos pada siswa bervariasi dan
tidak semua siswa melakukan kebiasaan membolos. Upaya guru bimbingan
konseling

terhadap

pemecahan

masalah

kebiasaan

membolos

sangat

menentukan proses siswa dalam meningkatkan prestasi belajar karena ini
menyangkut kepada hasil suatu kegiatan belajar yang akan dicapai oleh siswa.
Hal tersebut sebagaimana terlihat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Batanghari yang saya teliti, dimana guru bimbingan konseling sangat berperan
dalam mengatasi masalah kebiasaan membolos. Membolos pada saat ini
sedang benar-benar menjadi perhatian serius yang harus diatasi dengan benar
11

Tim Penerjemah Al-Qur‟an oleh lajnah Pentashiha Al-Qur‟an (Jakarta:Departemen
Agama RI)
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oleh pihak yang bersangkutan dengan peristiwa membolos ini seperti kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, guru bimbingan konseling dan guru-guru mata
pelajaran lainnya. Siswa yang membolos sangat membutuhkan perhatian
khusus agar dia bisa merubah perilaku buruk yang membolos tersebut.
Fokus penelitian ini hanya pada siswa yang membolos saat jam pelajaran
sekolah berlangsung. Siswa kelas VIII (delapan) pada tahun ajaran 2018/2019
dengan jumlah yang di teliti sebanyak 14 orang yaitu kepala sekolah, wakil
kesiswaan, guru bimbingan konseling, 2 orang guru matapelajaran dan 9 orang
siswa yang membolos dalam catatan sekolah. Sebelumnya saya sudah
mengamati 2 orang siswa yang tercatat dalam catatan sekolah tentang siswa
membolos ini. Adapun nama-nama nya Eno Fernando dan Rahmad Hidayat
dua orang siswa ini sering membolos pada saat jam pelajaran sedang dimulai
mereka izin dengan alasan berbagai macam alasan agar bisa keluar kelas.
Setelah mereka keluar tetapi mereka tidak masuk lagi sampai jam pelajaran
selesai.

B. PERMASALAHAN
Agar lebih mengarah kepada fokus permasalahan, maka dirumuskan
beberapa pertanyaan sebagai berikut;
1. Bagaimana proses bimbingan konseling dalam mengatasi siswa yang
membolos ?
2. Apa saja teknik yang diterapkan dalam mengatasi siswa yang membolos
disekolah ?
3. Fakor-faktor apa saja yang menghambat proses bimbingan konseling di
sekolah ?

C. BATASAN MASALAH
Melihat luasnya permasalahan yang di hadapi berkenaan dengan judul di
atas yang hendak di teliti dalam penelitian ini perlu dibatasi agar terarah, biar
tujuan dan sasaranya lebih jelas. untuk memudahkan penulis dalam melakukan
penelitian ini penulis hanya membatasi, tentang implementasi teknik
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bimbingan konseling dalam mengatasi siswa yang membolos (studi di SMP
Negeri 1 Batanghari). Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian ini
hanya pada siswa yang membolos saat jam pelajaran sekolah berlangsung.
Siswa kelas VIII (delapan) pada tahun ajaran 2018/2019 dengan jumlah yang
di teliti sebanyak 14 orang yaitu kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru
bimbingan konseling, 2 orang guru mata pelajaran dan 9 orang siswa yang
membolos dalam catatan sekolah.12
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
Berdasarkan dengan batasan masalah penelitian, maka tujuan penelitian
ini adalah;
1. secara umum bertujuan untuk membuka wawasan bagi pembaca tentang
teknik-teknik bimbingan konseling
2. secara khusus bertujuan untuk memberi penambahan wawasan bagi penulis
mengenai teknik-teknik yang dapat dilakukan didalam bimbingan konseling
dan untuk mengetahui macam-macam teknik dalam bimbingan konseling.
3. ingin mengetahui bagaimana proses bimbingan konseling di sekolah dalam
mengatasi siswa yang membolos.
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah;
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu
pengetahuan khususnya mengenai teknik bimbingan konseling dan daat
dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
a. Kepala Sekolah, sebagai bahan masukan untuk memberikan perhatian,
pengawasan dan perbaikan berkenaan dengan penyelenggaraan teknik
bimbingan konseling dalam mengatasi masalah di sekolah.
b. Guru Pembimbing, hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi diri bagi
guru pembimbing berkenaan dengan kualitas teknik bimbingan konseling
yang telah dilaksanakan dan sebagai balikan untuk meningkatkan
kualitas bimbingan konseling di sekolah.
12

Hasil observasi penulis di SMP Negeri 1 Batanghari tanggal 13 Oktober 2020.
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c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
E. KERANGKA TEORI
Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari
kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai dalam skripsi
ini, maka perlu di buat penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu;
1. Implementasi
Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) implementasi yaitu
pelaksanaan, penerapan.13 implementasi biasanya dilakukan setelah
perencanaan sudah di anggap sempurna. Menurut Nurdin Usman,
implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya
mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu
kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.14
Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan
proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta
memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.15Yang menyatakan
bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.
2. Pengertian bimbingan
Bimbingan konseling merupakan dua istilah yang sering dirangkai
bagaikan kata majemuk. Hal itu mengisyarakan bahwan kegiatan bimbingan
kadang-kadang

dilanjutkan

dengan

kegiatan

menyatakan bahwa konseling merupakan inti
kegiatan

bimbingan.

Adapula

yang

konseling.

Para

ahli

atau jantung hati dari

menyatakan

bahwa

konseling

merupakan salah satu jenis layanan bimbingan. Dengan demikian dalam
istilah bimbingan sudah termasuk di dalamnya kegiatan konseling. Ada
beberapa pengertian bimbingan menurut para ahli yaitu: Menurut jones,
stffire

dan seiwart Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada

individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang
bijaksana. Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan
13

Tim riality, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Riality Publizer, 2008).188.
Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Grasindo, (Jakarta:2004).39
15
Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka,
2004). 39.
14
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tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh
tidak mencampuri hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan seperti itu
tidak diturunkan (diwarisi) tetapi harus dikembangkan.
Bimbingan adalah bagian dari proses pendididkan yang teratur dan
sistematik guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam
menentukan dan mengarahkan kehidupannya sendiri pada akhirnya ia dapat
memperoleh

pengalaman-pengalaman

yang

berguna

memberikan sumbangan yang berarti bagi masyarakat.

yang

dapat
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3. Pengertian konseling
Istilah konseling di gunakan untuk menggantikan istilah penyuluhan
yang selama ini menyertai kata bimbingan, yaitu kesatuan isilah bimbingan
dan penyuluhan. Penyuluhan sama artinya dengan konseling. secara
etimologis istilah konseling berasal dari bahasa latin ‟consilium’yang berarti
dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami
sedangkan dalam bahasa Anglo-saxon, istilah konseling berasal dari
“sellan” yang berarti menyerahkan atau menyampaikan.
menurut para ahli konseling itu adalah:
Menurut rogers, serangkaian hubungan langsung dengan individu
yang bertujuan untuk membantu dalam merubah sikap dan tingkah lakunya.
Sedangkan menurut robinson, semua bentuk hubungan antara dua orang
dimana seorang klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara
efektif terhadap dirinya sendirian dan lingkungan nya.
Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya
konseling itu merupakan bantuan yang diberikan seorang konselor kepada
seorang klien agar klien tersebut bisa menyesuaikan diri baik dirinya sendiri
maupun ketika ia berada didekat lingkungannya.
Bimbingan konseling merupakan salah satu komponen dalam satuan
sistem pendidikan khususnya di sekolah. Guru sebagai salah satu
pendukung unsur pelaksana pendidikan yang mempunyai tanggung jawab
16

Drs. Daryanto & Drs. Mohammad Farid, MT, Bimbingan dan Konseling, (Jogjakarta:
Gava Media 2015) 2-4.
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sebagai pendukung pelaksanaan layanan bimbingan pendidikan di sekolah,
dituntut memiliki wawasan yang memadai terhadap konsep-konsep dasar
bimbingan konseling di sekolah. 17
Konsep dasar konseling ialah proses pemberian bantuan terhadap
klien yang bermasalah, hal ini di jelaskan dalam Al-quran surah Al-Maidah
ayat 80 sebagai berikut:

          
﴿القرآن         

﴾۰۸سورةالمائدة
“Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan
orang-orang yang kafir (musyrik). Sesungguhnya Amat buruklah apa yang
mereka sediakan untuk diri mereka, Yaitu kemurkaan Allah kepada mereka;
dan mereka akan kekal dalam siksaan.(Q.S.5:80)18
Dari ayat diatas kita menjelaskan bahwasannya kita berbua tdan
melakukan sesuatu sesungguhnya Allah maha mengetahui. Dalam ajarannya
kita diajarkan untuk saling tolong menolong karna kita hidup di dunia ini
untuk bersosial bukan sendiri-sendiri. Konselor juga mampu menjadi wadah
untuk seorang klien atau siswa untuk menceritakan permasalahnnya, agar
dapat mencari solusi pemecahan masalah yang dihadapi.
4. Pengertian Bimbingan Dan Konseling
Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang
dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor)
kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli)
yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat

17

Drs. Daryanto & Drs. Mohammad Farid, MT, Bimbingan dan Konseling, (Jogjakarta:
Gava Media 2015) 4.
18
Tim Penerjemah Al-Qur‟an oleh lajnah Pentashiha Al-Qur‟an (Jakarta:Departemen
Agama RI)
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memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada,
sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya
sendiri untk mencapai perkembangan optimal, mandiri serta dapat
merencanakan masa depan yang lebih baik untuk kesejateraan hidup.
Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik,
baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa
berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar
maupun karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung
berdasarkan norma-norma yang berlaku.
Bimbingan dan konseling membantu penyelesaian masalah klien
dengan cara pendekatan dengan komunikasi yang baik agar klien mampu
menceritakan permasalahannya dengan konselor. Membangun hubungan
komunikasih yang antara klien dengan konselor. Dalam Al-qur‟an di
jelaskan dalam Al-Quran surah Thaha ayat 44 sebagai berikut:


﴾٤٤;﴿القرآن سورة اتح 

      

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang
lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut". (Q.S. 20:44)19
Dari ayat di atas menjelaskan bahwasanya kita sebagai seorang
muslim yang baik sebaiknya kita mampu mengunakan kata-kata yang sopan
dan santun. Agar orang yang kita hadapi mampu dan berani menceritakan
permasalahan yang dihadapinya kepada konselor agar konselor dapat
membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi siswa itu sendiri.
5. Fungsi Bimbingan Dan Konseling
Pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi
dimana fngsi nya sebagai berikut;

19

Tim Penerjemah Al-Qur‟an oleh lajnah Pentashiha Al-Qur‟an (Jakarta:Departemen
Agama RI)
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a. Fungsi pemahaman
Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling
membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya
(potensinya) dan linkungannya (pendidikan, pekerjaan dan norma
agama). berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu
mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan
dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
b. Fungsi pencegahan
Fungsi pencegahan yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya
konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang
mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami
oleh konseli. melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada
konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan
yang membahayakan dirinya. teknik yang di gunakan adalah pelayanan
orientasi, informasi,dan bimbingan kelompok.
c. Fungsi pengembangan
Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang
sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. konselor senantiasa
berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang
memfasilitasi perkembangan konseli. Konselor dan personil sekolah
lainya secara sinergi sebagai tim kerja berkolaborasi atau berkerjasama
merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis
dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugastugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat di gunakan disini
adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah
pendapat.
d. Fungsi Penyembuhan
Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang
bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian
bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut
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aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. eknik yang di gunakan
adalah konseling dan remedial teaching.
e. Fungsi Penyaluran
Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam
membantu konseli memilih kegiatan ekstrakulikuler, jurusan atau
program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang
sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
dalam pelaksanaan fungsi ini konselor perlu berkerja sama dengan
pendidik lainnya di luar lembaga pendidikan.
f. Fungsi Adaptasi
Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan,
kepala sekolah dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program
pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan dan
kebutuhan konseli.
g. Fungsi Penyesuaian
Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseli dalam
membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan
lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
h. Fungsi Perbaikan
Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk
membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam
berfikir, berperasaan, dan bertindak. Konselor melakukan intervensi
(memberikan perlakuan) terhadap konseli supaya memiliki pola berfikir
yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat
mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produkif dan
normatif.
i. Fungsi Fasilitasi
Fungsi fasilitasi memberikan kemudahan kepada konseli dalam
mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras
dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli.
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j. Fungsi Pemeliharaan
Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk
membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan
situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini
memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan
menyebabkan penurunan produktivitas diri. pelaksanaan fungsi ini di
wujudkan melalui program-program yang menarik, kreatif dan fakultatif
(pilihan) sesuai dengan minat konseli.20

6. Tahap-Tahap Konseling
a) Tahap awal konseling
Tahap ini disebut juga tahap defenisi masalah, karena tujuannya
adalah supaya pembimbing bersama klien mampu mendefenisikan
masalah klien yang ditangkap/dipilih dari isu-isu atau pesan-pesan klien
dalam dialog konseling itu.21 Teknik-teknik yang harus ada pada tahap
awal konseling adalah;
(1) Attending
(2) Empati primer dan advance
(3) Refleksi perasaan
(4) Eksplorasi perasaan, eksplorasi pengamatan, dan eksplorasi ide
(5) Menangkap ide-ide/pesan-pesan utama
(6) Bertanya terbuka
(7) Mendefenisikan masalah bersama klien
(8) Dorongan minimal

b) Tahap pertengahan konseling
Tahap ini juga disebut tahap kerja, yang bertujuan untuk
mengolah/mengerjakan masalah klien (bersama klien) yang telah
20

Drs. Daryanto & Drs. Mohammad Farid, MT, Bimbingan dan Konseling, (Jogjakarta:
Gava Media 2015) 36-38.
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Willis & Sopyan. S Konseling Individual Teori dan Praktek, (Bandung: Alpabeta 2013),
239-240.
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didefenisikan bersama di tahap awal tadi, pada tahap ini teknik-teknik
konseling yang di butuhkan adalah:
(1) Memimpin
(2) Memfokuskan
(3) Mendorong
(4) Mengimpormasikan hanya jika di minta klien
(5) Memberi nasehat jika diminta klien
(6) Menyimpulkan sementara
(7) Bertanya terbuka

c) Tahap akhir konseling
Tahap tindakan, tahap ini bertujuan agar klien mampu menciptakan
tindakan-tindakan positif seperti perubahan perilaku emosi, serta
perencanaan hidup masa depan yang positif setelah dapat mengatasi
masalahnya. klien akan mandiri, kreatif dan produktif.
Teknik-teknik konseling yang ada dan diperlukan pada tahap ini
sebagai mencakup yang ada di tahap awal dan pertengahan. secara
spesifik adalah;
(1) Menyimpulkan
(2) Memimpin
(3) Merencanakan
(4) Mengepaluasi
Samping itu teknik-teknik di tahap awal dan pertengahan tetap bisa
di gunakan.22

7. Teknik-Teknik Bimbingan Dan Konseling
Umar dan Sartono dalam bukunya; bimbingan dan penyuluhan
menyatakan bahwa pada garis besarnya, cara-cara yang di pergunakan

22

Willis & Sopyan. S Konseling Individual Teori dan Praktek, (Bandung: Alpabeta 2013),
239-240.
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dalam bimbingan dan konseling ada dua macam, yaitu pendekatan secara
kelompok dan pendekatan secara individu.
a) Bimbingan kelompok
Teknik ini di gunakan dalam membantu siswa dalam memecahkan
masalah-masalah melalui kegiatan kelompok. Beberapa bentuk khusus
cara bimbingan kelompok ini ialah sebagai berikut;23

(1) Home Room Program
Home room program, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan
tujuan agar murid-muridnya lebih baik sehingga dapat membantunya
secara efisien. Dalam kesempatan ini diadakan tanya jawab,
menampung pendapat, merencanakan suatu kegiatan, dan sebagainya.
program home room dapat dilakukan secara berencana atau dapat
dilakukan sewaktu-w;aktu.
(2) Karyawisata
Karyawisata dapat berfungsi sebagai salah satu cara dalam bimbingan
kelompok. dengan karyawisata, siswa meninjau objek-objek menarik
dan mereka mendapat informasi yang lebih baik dari objek itu. Juga
dapat mengembangkan bakat dan cita-cita yang ada.
(3) Diskusi Kelompok
Diskusi kelompok merupakan suatu cara yang memberi kesempatan
kepada siswa untuk memecahkan masalah bersama-sama. dalam
diskusi bertanam pula rasa tanggung jawab dan harga diri. Masalahmasalah yang dapat di diskusikan, misalnya; perencanaan suatu
kegiatan, masalah-masalah perkerjaan, masalah belajar, masalah
penggunaan waktu senggang, dan sebagai nya.
(4) Kegiatan Kelompok
Kegiatan kelompok merupakan cara yang baik dalam bimbingan
karena individu mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dengan

23

Salahudin Anas, Bimbingan dan Konseling, (Bandung: Pustaka Setia 2010), 96-98.
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sebaik-baiknya. Dengan kegiatan ini, anak dapat menyambungkan
pikirannya dan dapat pula mengembangkan rasa tanggung jawab.
(5) Organisasi Siswa
Organisasi siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun diluar
sekolah, merupakan salah satu cara dalam bimbingan kelompok.
melalui organisasi, banyak masalah yang sifatnya individu maupun
dapat

di

selesaikan.

Ia

dapat

mengembangkan

bakat

kepemimpinannya, disamping memupuk rasa tanggung jawab dan
harga diri.
b) Konseling individual
Konseling merupakan salah satu cara pemberian bantuan secara
perorangan dan secara langsung.24 Pemberian bantuan dilaksanakan
secara hubungan langsung muka ke muka, atau hubungan empat mata
antara konselor dan klien.
Konselor bersikap penuh simpati dan empati. simpati artinya
menunjukkan sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh
klien. Adapun empati artinya berusaha menempatkan diri dalam situasi
diri klien dengan segala masalah yang dihadapinya. Karena dengan sikap
ini, ia akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada konselor, ini
sangat membantu keberhasilan dalam konseling.
8. Pengertian Membolos
Membolos adalah perilaku yang di kenal dengan istilah truancy yang
berarti pelajar yang pergi kesekolah dengan berseragam, tetapi mereka tidak
sampai ke sekolah. Perilaku membolos sekolah umumnya di temukan pada
pelajaran di mulai dari tingkat sekolah menenggah pertama. membolos
sekolah juga dapat diartikan sebagai perilaku pelajar yang tidak masuk
sekolah dengan alasan yang tidak tepat.25
Penanganan tidak saja dilakukan oleh sekolah, tetapi pihak keluarga
juga perlu dilibatkan. Malah kadang penyebab utama siswa membolos lebih
24
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sering berasal dari dalam kelurga itu sendiri. Jadi komunikasi antara pihak
sekolah dengan pihak keluarga menjadi sangat penting dalam pemecahan
masalah siswa tersebut.
a. faktor penyebab membolos
Menurut syah, kesulitan belajar siswa dapat dibuktikan dengan
munculnya kelainan perilaku (misbehavior) siswa diantaranya sering
tidak masuk sekolah dan sering minggat dari sekolah. Secara garis besar
disebabkan oleh faktor internal siswa, yaitu hal-hal atau keadaan-keadaan
yang muncul dari dalam diri siswa sendiri. Faktor eksternal, yaitu hal-hal
atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa.
Menurut Reid, faktor utama perilaku bolos adalah kurangnya
pengendalian diri (regulasi diri) sehingga membentuk sikap tidak
menyukai sekolah, faktor lainnya adalah di luar diri seperti pengawasan
orang tua lemah, kedua faktor itu menjelaskan mengapa individu
melakukan tindakan bolos atau memutuskan keluar dari sekolah.
Terbentuknya sikap tidak menyukai sekolah karena dalam mengobservasi
dirinya individu melihat performa yang sudah dilakukannya tidak sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai dan standar dirinya dan perbandingan
standar dirinya dengan orang lain, sehingga akan timbul rasa tidak puas
dan kritik dalam diri individu sehingga akhirnya melakukan perilaku
bolos. penyebab utama siswa melakukan bolos adalah:
1) Aspek individu. Tidak adanya penghargaan diri, dan kurang memiliki
keterampilan sosial, tidak memiliki contoh panutan, ketidak mampuan
dalam akademis, kurang konsentrasi dan tidak memiliki regulasi diri
yang baik dan siswa mengalami kesulitan belajar.
2) Aspek lain di luar individu yang menyebabkan perilaku bolos antara
lain:
a) Aspek keluarga antara lain: orang tua kurang memperhatikan anak
dalam hal pendidikan (sikap orang tua kurang mendukung terhadap
pendidikan)

permasalahan

dalam
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keuangan

keluarga

dan

perampasan ekonomi (anak bertanggung jawab membantu ekonomi
keluarga), orangtua tidak konsisten dalam mendidik anak.
b) Faktor masyarakat yang mempengaruhi antara lain: faktor sosialekonomi masyarakat dilingkungan tempat tinggal, pengaruh dari
kelompok teman sebaya, kurangnya penghargaan diri dari
masyarakat.
c) Faktor sekolah yang menentukan adalah: manajemen institusi
pendidikan yang rendah, kurangnya kontrol dan kedekatan dengan
guru sehingga siswa tidak memiliki panutan, kurikulum yang
kurang tepat, Bullying (tindak kekerasan yang dialami siswa baik
fisik maupun psikis yang dilakukan sesama siswa atau oleh tenaga
pengajar).
b. Ciri-ciri siswa yang suka bolos dan tidak hadir di sekolah
Ciri-ciri siswa yang suka bolos dan tidak hadir di sekolah yang
dikemukakan Reid adalah sebagai berikut:
1) Suka pelajaran lebih sedikit dan berbeda dari siswa yang memiliki
kemampuan diatas rata-rata.
2) Lebih suka suatu kurikulum yang pelajaran pokok seperti bahasa
inggris, matematika dan IT.
3) Tidak suka mempelajari bahasa, ilmu pengetahuan alam maupun ilmu
pengetahuan sosial dan pelajaran agama
4) Kemampuan yang rendah pada sejumlah mata pelajaran di sekolah.
5) Memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan siswa lain berkaitan
dengan peraturan sekolah, keteraturan dan proses dalam internal
sekolah (terutama dalam peraturan kedatangan ke sekolah, tentang
pakaian sekolah, dll)
6) Senang kehidupan sekolah yang tidak banyak aturan
7) Suka membuat masalah saat sekolah dan melanggar peraturan yang
ada
8) Tidak mengerjakan pekerjaan rumah hingga tuntas
9) Lebih suka bila jumlah guru yang ada di sekolah sedikit.

33

10)

Memiliki lebih sedikit teman di sekolah

11)

Cenderung sedikit teman dan membentuk kelompok atau geng

12)

Memiliki orang tua yang memiliki perhatian yang rendah pada
perkembangan akademik mereka di sekolah

13)

Memiliki kecemasan yang tinggi saat berada di sekolah dan pada
saat mengerjakan pekerjaan yang di tugaskan sekolah

14)

Menderita gangguan psikomatik

15)

Cenderung mengambil libur dekolah dengan alasan kesehatan atau
sakit26

F. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, karena obyek yang
berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti.Penelitian ini
menggunakan pendekatan fenomenologis, yang mana peneliti berusaha
memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa
dalam situasi tertentu. Penulis mengarahkan penelitian kualitatif yang
bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan
untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai faktafakta dan sifat-sifat populasi dengan menggambarkan atau menguraikan
masalah dan fakta-fakta tesebut.27
Penelitian yang bersifat deskiptif ini juga menggunakan istilah Kriek
dan Miler dalam Sugiono merupakan tradisi penelitian ilmu pengetahuan
sosial bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan yang
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahan
yang digunakan Bogdan dan Biklen, data yang dihasilkan dalam penelitian
26
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kualitatif adalah data di amati. Inilah yang menjadi penyebab studi kualitatif
diistilahkan Inquiry research naturalistik research.28
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian
kualitatif deskriptip, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengangkat
fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika
penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.
2. Setting dan subjek penelitian
Setting dalam hal ini adalah lokasi tempat penelitian lapangan di
lakukan pemilihan setting harus di sertai pertimbangan tertentu, misalnya
pertimbangan rasional, praktis, dan ekonomis. tempat yang di jadikan lokasi
penelitian adalah SMP Negeri 1 Batanghari. 29
Subjek penelitian ini dilandasi teori bahwa subjek yang baik adalah
subjek yang lama berperan aktif dalam medan dan aktivitas yang di teliti,
cukup mengetahui, memahami, atau kepentingan dengan aktivitas-aktivitas
yang akan di teliti, serta memiliki banyak waktu untuk memberikan
informasi secara benar dan tepat dalam penelitian implementasi teknik
bimbingan konseling dalam mengatasi siswa yang membolos. Sebabdari
saya memilh judul penelitian ini karna pada observasi awal saya
3. Jenis data dan sumber data
Jenis data yang di gunakan meliputi data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama
melalui observasi atau wawancara dilapangan. Dalam hal ini data yang
diinginkan adalah implementasi teknik bimbingan konseling dalam
mengatasi siswa yang membolos (STUDI DI SMP Negeri 1 Batanghari).
adapun data primer yang akan di ambil pada penelitian ini melalui 14 orang
informan, yang meliputi kepala sekolah, wakil kesiswaan, guru bimbingan
konseling, 2 orang guru mata pelajaran dan 9 orang siswa yang membolos
dalam catatan sekolah. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh
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dari sumber berupa dokumentasi serta peristiwa yang bersifat lisan dan
tertulis.
Sumber

data

dalam

penelitian

ini

terdiri

dari,

manusia,

situasi/peristiwa dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk
perkataan maupun tindakan orang yang bisa memberikan data melalui
wawancara. Sumber data peristiwa/suasana berupa suasana yang bergerak
(peristiwa) ataupun diam (suasana), meliputi ruangan, suasana, dan proses.
sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi. Sumber data
dokumenter atau berbagai referensi yang menjadi bahan rujukan dan
berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

4. Metode pengumpulan data
Prosedur pengumpulan data dalam studi ini menggunakan tiga metode
yang dilakukan secara berulang-ulang agar keabsahan datanya dapat di
pertanggung jawabkan. Adapun tiga metodenya yaitu sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data dan mempunyai ciri
yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu
wawancara. Kalau wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka
observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang
lain.
Sutrisno hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu
proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses
biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah prosesproses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan
observasi di gunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia,
proses kera, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak
terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi
yang dilakukan dilapangan berguna untuk dapat memahami peristiwa apa
saja yang terjadi di lapangan tentang implementasi teknik bimbingan
konseling dalam mengatasi siswa yang membolos di SMP Negeri 1
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Batanghari. Dengan di lakukan nya penelitian di lapangan ini di harapkan
dapat mengumpulkan data secara langsung dan mendalam dari informan
yang benar pada saat penelitian.30
b. Wawancara
Wawancara
percakapan

itu

adalah
di

pewawancara(interviewer)

percakapan
lakukan
yang

dengan

oleh

maksud

dua

mengajukan

tertentu,

pihak,

yaitu

pertanyaan

dan

terwawancara(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu. maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh lincoln dan
guda, antara lain: mengonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi,
perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. 31
Wawancara mendalam merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui cara lisan atau tatap muka antara peneliti dengan
sumber data manusia. Sebelum wawancara dilakukan pertanyaan harus di
siapkan lebih dahulu sesuai dengan penggalian data yang diperlukan dan
kepada siapa wawancara tersebut dilakukan. Teknik wawancara
mendalam di gunakan untuk mengetahui secara mendalam tentang
berbagai informasi yang terkait dengan persoalan yang sedang diteliti
kepada pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi secara
utuh tentang persoalan yang akan di kaji.32
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak
langsung di tujukan sebagai subjek penelitian. Dokumentasi merupakan
metode pengumpulan data melalui data-data dokumenter, beberapa
catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, jurnal yang dapat
memberikan informasi tentang obyek yang di teliti.33 Data dokumentasi
yang dimaksud adalah data tentang anak bina dan pembina, serta

30
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berbagai data yang di butuhkan dalam penelitian ini untuk melengkapi
data yang di peroleh dari wawancara dan observasi yang dilakukan.

5. Metode analisis data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,
menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam
pola, memiliki mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga dapat mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain,
dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Langkah-langkah
analisis data sebagai berikut:
a. Redukasi Data
Redukasi data merupakan salah satu teknik analisa data kualitatif
reduksi data adalah bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuatnya tidak perlu dan mengorganisasi data
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil.Reduksi tidak
perlu di artikan sebagai kualifikasi data.
b. Penyajian Data
Penyajian data sebagai sekumpulan data atau informasi tersusun
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan dalam pelaksanaan penelitian ini, bahwa
penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama
bagi analisa kualitatif. Bentuk penyajian data berupa teks naratif (catatan
lapangan), matriks, grafiks, jaringan dan bagan.
c. Verifikasi Data
Kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian dalam pikiran
penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan. Catatan
lapangan atau mungkin kejadian begitu seksama dengan meninjau
kembali serta tukar pikiran dengan teman sejawat.
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Penarikan kesimpulan adalah hasil yang dapat di gunakan untuk
mengambil tindakan.Dalam pengertian ini analisis kualitatif merupakan
upaya yang berlanjut dan berulang-ulang dan terus menerus.Yang dalam
hal ini penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan dalam
suatu penelitian.34

G. PEMERIKSAAN KEABSAHAN DATA
Pemeriksaan keabsahan data berisi cara-cara yang digunakan untuk
menjamin bahwa data yang di peroleh dapat di percaya dan valid seperti
dengan cara-cara sebagai berikut :
1. Perpanjangan keikutsertaan
Pelaksanaan

perpanjangan

keikutsertaan

dilakukan

lewat

keikutsertaan penelitian di lokasi secara langsung dan cukup lama, dalam
upaya mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang mungkin
mengurangi keabsahan data, karena kesalahan penilaian data (data
distortion) oleh penelitian atau responden, disengaja atau tidak sengaja.35
2. Ketekunan pengamatan
Ketekunan

pengamatan

dilakukan

dengan

cara

mengadakan

pengamatan secara teliti, rinci, dan dengan kesinambungan terhada faktorfaktor yang menonjol dalam penelitian tersebut. Dengan demikian
diharapkan dapat mengurangi berbagai distorsi data yang timbul akibat
keterburuan peneliti untuk menilai suatu persoalan, ataupun distrosi data
yang timbul dari kesalahan responden yang memberikan data secara tidak
benar, misalnya berdusta, menipu, dan berpura-pura.36
3. Diskusi Dengan Teman Sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan
melakukan diskusi dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data
yang di terima benar-benar real dan bukan semata persepsi sepihak dari
34
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peneliti atau informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan
mendapatkan sumbangan, masukan, dan saran yang berharga dan
konstruktif dalam meninjau keabsahan data.
4. Trianggulasi
Merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu di luar data pokok. untuk keperluan pengecekan reabilitas data
melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang
diperoleh dari berbagai informan. Terdapat empat macam teknik
trianggulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik
pemeriksaan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.37

H. STUDI RELAVAN
Berdasarkan penelusuran penelitian, terdapat karya yang membahas
tentang siswa yang membolos. pertama ada karya Revani Yanti Eryana dengan
judul mengurangi perilaku membolos peserta didik dengan menerapkan
konseling behavior melalui teknik pengondisian peran (studi kasus pada
beberapa peserta didik kelas VIII C SM Negeri 25 semarang tahun pelajaran.
penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
secara kritis tentang usaha penelitian dalam mengurangi perilaku siswa yang
membolos. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku membolos
siswa sebelum dilakukan konseling behavior dengan teknik pengondisian
operan menujukkan aspek frekuensi dan durasi membolos yang tinggi, dengan
bentuk perilaku membolos seperti tidak masuk sekolah tanpa izin,
meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran di mulai, perilaku membolos siswa
setelah dilakukan konseling behavior dengan teknik pengondisian opera secara
umum menunjukkan penurunan frekuensi dan durasi setiap indikator bentuk
perilaku membolos.38 Persamaan nya peneliti ini juga membahas tantang siswa
37
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yang membolos ada saat jam pelajaran berlangsung. Sedangkan perbedaannya
peneliti sebelumnya ini mengunakan teknik konseling behavior. Sedangkan
penelitian yang sedang dilakukan saat ini peneliti membahas tentang
implementasi teknik bimbingan konseling dalam mengatasi siswa yang
membolos.
Karya Budi Santoso dengan judul Bimbingan Konseling Islam dengan
pendekatan Reward dan punishment dalam mengatasi perilaku santri yang
melanggar peraturan pondok modern Al-Islam Nganjuk. Penelitian ini adalah
sebuah studi eksperimen dengan menerapkan bimbingan dan konseling islam
dalam mengatasi perilaku santri yang melanggar peraturan. Penelitian ini
mengunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini adalah
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan bimbingan dan
konseling islam dengan pendekatan reward dan punishment terhadap santri
yang melanggar aturan di pondok modern Al-Islam Nganjuk.39 Persamaannya
peneliti sebelumnya sama-sama menerapkan bimbingan dan konseling dalam
mengatasi siswa yang meembolos. Sedangkan perbedaannya peneliti ini
menggunakan teknik konseling islam dengan pendekatan reward dan
punishment terhadap santri yang melanggar aturan yang ada di pondok.
Karya yang di tulis oleh Indri Astuti dengan judul mengurangi perilaku
membolos siswa dengan menggunakan layanan konseling individual (studi
kasus siswa kelas XII IPS di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga). Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang
usaha peneliti mengurangi perilaku membolos siswa. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan adanya faktor instrinsik dan ekstrinsik seperti ajakan teman
untuk membolos dan pikiran irasional peserta didik yang merasa dirinya tidak
diterima lingkungan. Bentuk perilaku membolos siswa berupa sering keluar
saat jam pelajaran, karena malas belajar, tidak masuk sekolah berseling-seling
hari dengan bermain game dan alternatif penanganan yang dilakukan dalam
39
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mengatasi perilaku membolos anatara lain menggunakan pendekatan behavior
melalui teknik asertif training dan teknik rational emotif.40 Persamaannya
peneliti sebelumnya juga membahas tentang bagaimana cara mangatasi siswa
yang membolos. Sedangkan perbedaannya peneliti sebelumnya menggunakan
teknik konseling individual.
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BAB II
PROFIL SMP NEGERI 1 BATANG HARI

A. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 1 Batanghari
Sekolah menengah pertama Negeri 1 Batanghari merupakan SMP
pertama yang berdiri di Kabupaten Batanghari. Sekolah Menengah Pertama
Negeri 1 Batanghari berdiri pada tanggal 31 januari 1959 dengan status tanah
hibah dari masyarakat yang ada di pasar Muara Tembesi dengan luas tanah
3.495 M dan luas bangunan secara keseluruhannya 2.064,73 M. SMP ini
semula bernama SLTP Negeri1 Pasar Muara Tembesi, kemudian berubah lagi
menjadi SMP Negeri 1 Pasar Muara Tembesi, dan pada akhirnya berubah
menjadi SMP Negeri 1 Batanghari sampai dengan sekarang. SMP ini sudah
meluluskan lebih kurang 40 Angkatan siswa dan siswinya. SMP Negeri 1
Batanghari telah dipimpin oleh beberapa Kepala Sekolah dengan urutan
sebagai berikut :41
TABEL I
DAFTAR NAMA KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
1 BATANG HARI.
No

NAMA

JABATAN

MASA JABATAN

1.

Saukani

Kepala Sekolah

(Januari 1959 s/d Juli 1968)

2.

Abdul Muis

Kepala Sekolah

(Juli 1968 s/d Juli 1976)

3.

Ismail MD

Kepala Sekolah

(Agustus 1976 s/d Juli 1984)

4.

Amri Noer

Kepala Sekolah

(Juli 1984 s/d Desember 1986)

5.

Abu Syahir

Kepala Sekolah

(Desember 1986 s/d Juli 1990)

6.

Ali

Umar Kepala Sekolah

(Juli 1990 s/d Juli 1996)

Kepala Sekolah

(Juli 1996 s/d Juli 2000)

BCHK
7.

Ali
NapiahPulungan
41
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8.

Abdul

Hamid Kepala Sekolah

(Juli 2000 s/d Juli 2005)

BA
9.

S.P Tarigan

Kepala Sekolah

(Juli 2005 s/d 21 Juli 2008)

10.

Drs.Baharuddin

Kepala Sekolah

(22 Juli 2008 s/d 23 Desember

HS
11.

Ruslan, S.Pd

2014)
Kepala Sekolah

(24 Desember 2014 s/d 31 Juli
2019)

12.

Asana S.Pd

Kepala Sekolah

(1 agustus 2019 – sekarang).

Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa dari tahun 1959 sekolah berdiri
hingga sekarang ada 12 orang yang pernah menjadi kepala sekolah di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 1 Batanghari.
1. Tujuan Sekolah
Tujuan smp negeri 1 BatanghariMengacu pada visi dan misi sekolah, serta
tujuan umum pendidikan dasar, tujuan sekolah dalam mengembangkan
pendidikan ini adalah sebagai berikut:
a. Mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan
keagamaan
b. Semua kelas melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif pada semua
mata pelajaran
c. Mengembangkan berbagai kegitan dalam proses belajar dikelas berbasis
pendidikan karakter bangsa
d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dalam
pendidikan karakter bangsa
e. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program
sekolah
f. Memamfaatkan dan memelihara fasilitas pendukung proses pembelajaran
berbasis TIK 42
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2. Visi, Misi Dan Nilai-Nilai SMP Negeri 1 Batanghari
a. VISI
“Terwujudnya Peserta Didik Yang Beriman, Cerdas, Terampil, Mandiri
Dan Berwawasan Global”
b. MISI
1. Menanamkan Keimanan dan Ketakwaan melalui pengamalan ajaran
agama
2. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan
3. Mengembangkan

bidang

Ilmu

Pengetahuan

dan

Teknologi

berdasarkan minat, bakat,dan potensi peserta didik
4. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasan,
kewirausahaan,

dan

pengembangan

diri

yang terencana

dan

berkesinambungan
5. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah ,masyarakat
dan lembaga lain yang terkait.43
c. NILAI-NILAI
Nilai-nilai yang dipedomani dan dijadikan acuan dalam bertindak dan
berprilaku adalah:
1. Kerjasama, Menentukan tujuan bersama, memecahkan masalah
bersama, membagi dan menyelesaikan tugas bersama untuk mencapai
hasil yang diinginkan.
2. Transparasi, Adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan
(kebijaksanaan) dan hubungan antara warga sekolah.
3. Akuntabilitas, Semua warga sekolah harus melaksanakan tugas
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing.
4. Kepercayaan. Seluruh warga sekolah saling mempercayai dan berpikir
positif daalam mencapai tujuan. 44
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B. Struktur Organisasi
Maksud dengan struktur organisasi di SMP Negeri 1 Batanghari adalah
susunan koordinasi kepemimpinan secara struktual dan lembaga organisasi
yang telah diterapkan di SMP Negeri 1 Batanghari. Adapun struktur yang ada
di SMP Negeri 1 Batanghari bisa di lihat dalam tabel dibawah ini sebagai
berikut:45
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C. Kondisi Umum Tentang Guru, Siswa, Serta Sarana Dan Prasarana
1. Keadaan Guru
Sekolah ini mempunyai tenaga kependidikan sebanyak 6 orang yang
didalamnya terdapat 4 orang PNS dan 2 orang Non PNS. Seperti yang
nampak pada Tabel di bawah ini :

TABEL III
TENAGA KEPENDIDIKAN46
NO. NAMA / NIP
1.
Rosita
NIP. 197109121992032001.
2.
Asniwati
NIP.196808311992032004.
3.
Amran
NIP. 196603152007011050
4.
Efendi
NIP.196212311986031164
5.
Anton Sudarwo, A.Md
NIP. 6.
Farida
NIP. 7.
Darna
NIP. -

JABATAN
Kepala Tata Usaha
Pelaksana Tata Usaha
Pelaksana Tata Usaha
Pelaksana Tata Usaha
Pelaksana Tata Usaha
Pustakawan
Pustakawan

Pendidikan yang berkualitas sangat ditentukan oleh sumber daya
manusia (SDM) yang berkualitas juga, termasuk SDM seluruh tenaga
pengajarnya (Guru). Guru-guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Batang Hari terdiri dari dua kategori, yaitu guru yang berstatus Aparatur
Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Untuk lebih jelasnya keadaan guru pada
Sekolah Menegah Pertama Negeri 1 Batang Hari dapat dilihat dalam
tabelberikut ini:47
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TABEL IV
DAFTAR NAMA TENAGA PENDIDIK
SMP NEGERI 1 BATANGHARI48
NO.
NAMA / NIP
1.
Asana, S.Pd
NIP. 196505241987032001
2.
A. Taufik, S.Pd
NIP. 197204102007011013
3.
DewiAtika,A
NIP.197509242008012002
4.
Herlina
NIP. 19630404198412003
5.
Ali fikri,S.Pd
NIP. 196408091988031003
6.
Ruslan,S.Pd
NIP. 196606151993031008
7.
Rahayu
NIP. 196593121993032004
8.
Elimar,S.Pd
NIP. 196403051992032008
9.
Firdaus,S.Pd
NIP. 197810152003121011
10. Buntoro,S.Ag
NIP. 197108122006041015
11. Lucy Eryanti,S.Pd
NIP. 197910212009022002
12. JumrotusSolikah,S.Pd
NIP. 198302012009022003
13. YuliHaryanto,S.Sos.I
NIP. 19790723200711003
14. Emond Supadly,S.Pd
NIP.198003102009021007
15. Halimah,S.Pd
NIP.198712172011012003
16. RedinaSinaga,S.Pd
NIP. 196407172007012003
17. Lasni Purba,S.pd
NIP. 196809241998022001
18. Vera Lutfiah,S.Pdi
NIP.
19. Usman,S.Pdi

JABATAN
Kepala Sekolah
Wakil Kurikulum/ Guru IPA
Wakil Kesiswaan/ Guru
Bahasa Inggris
Guru Seni Budaya
Guru BK
Guru Bahasa Indonesia
Guru Penjaskes
Guru Bahasa Inggris
Guru IPA
Guru PAI
Guru Matematika
Guru IPA
Guru PAI
Guru Bahasa Indonesia
Guru Matematika
Guru Bahasa Inggris
Guru PKN
Guru PKN
Guru IPS
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NIP. 20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Asriyadi,SE
NIP. Harniyati,S.Pd
NIP.Dewi anggraini,S.Pd
NIP. M.Fredi Ambriawan,S.Pd
NIP. Nur azizah,S.Pd
Nip.Novita Wulansari,S.Pd
Nip.Tria Putri Menti,S.Pd
NIP.

Guru IPS
Guru prakarya
Guru Bahasa Indonesia
Guru Penjaskes
Guru PKN
Guru seni Budaya
Guru PAI

2. Keadaan Guru Bimbingan Dan Konseling
Guru Bimbingan dan Konseling bertugas memberikan layanan terhadap
siswa untuk memperoleh informasi tentang permasalahan siswa dan
memberikan bantuan dalam memecahkan masalah-masalah siswa kesadaran
guru Bimbingan dan Konseling bisa dilihat dalam tabel dibawah ini sebagai
berikut:49

TABEL V
GURU BIMBINGAN KONSELING SMP NEGERI 1 BATANGHARI
No
1

Nama
Ali fikri,S.Pd
NIP.196408091988031003

Pendidikan
Strata 1

Jabatan
Guru BK

3. Kondisi Umum Tentang Siswa
Sasaran dalam Proses pembelajaran di sekolah adalah peserta didik. Sekolah
ini mempunyai peserta didik dengan jumlah 322 orang. Berikut
penjelasannya pada tabel di bawah ini :
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TABEL VI
KEADAAN PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 BATANGHARI
TAHUN PELAJARAN 2020/202150
Jenis Kelamin
L
P
14
15
13
16
13
16
14
15
11
14
11
15
11
14
10
15
14
13
14
12

No

Kelas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

VII. 1
VII. 2
VII. 3
VII.4
VIII.1
VIII.2
VIII.3
VIII.4
IX.1
IX.2
IX.3

13

13

26

12

IX.4

13

13

26

151

171

322

JUMLAH

Jumlah
29
29
29
29
25
26
25
25
27
26

4. Sarana Dan Prasarana
Keberhasilan dalam proses pembelajaran diperlukan keterkaitan
komponen-komponen yang ada, antara lain; guru, siswa, metode mengajar,
tujuan yang ingin dicapai dan sarana prasarana pendidikan.Sarana dan
prasarana merupakan salah satu komponen pendidikan yang tidak boleh
diabaikan peranannya. Untuk mencapai KBM yang bermutu dibutuhkan
sarana dan prasarana yang memadai, baik berupa ruang belajar, ruang
kepala sekolah dan guru, perpustakaan. Untuk mengetahui kelengkapan
sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batang Hari,
disajikan sebagai berikut:

50

Dokumen, Keadaan siswa, 05 Oktober 2020, SMP Negeri 1 Batanghari.

51

TABELVII
SARANA DAN PRASANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1
BATANG HARI
No. Nama Barang
1.
Ruang Belajar

Jumlah
12 unit

Kondisi
Baik

2.

Ruang Kantor Kepala sekolah

1 unit

Baik

3.

Ruang Guru

1 unit

Baik

4.

Ruang Tata Usaha

1 unit

Baik

5.

Ruang Tunggu/Tamu

1 unit

Baik

6.

Ruang Laboratorium IPA

1 unit

Baik

7.

Ruang Laboratorium Bahasa

1 unit

Baik

8.

Ruang Perpustakaan

1 unit

Baik

9.

Ruang BK / Osis

1 unit

Baik

10.

Ruang Penjaga/Satpam

1 unit

Baik

11.

Ruang UKS

1 unit

Baik

12.

Ruang PIK-R

1 unit

Baik

13.

Mushallah

1 unit

Baik

14.

WC

6 unit

Baik

15.

Kantin

1 unit

Baik

16

Tempat Parkir

1 unit

Baik

Fasilitas yang tersedia tersebut masih dalam kondisi baik sehingga
dapat mendukung proses pembelajaran, begitu juga dengan kondisi kelas
yang cukup memadai sehingga cukup kondusif bagi siswa mengikuti
kegiatan dengan baik. 51
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D. Tata Tertib Siswa, Klasifikasi Pelanggaran Dan Penentuan Sanksi
Siswa Smp Negeri 1 Batang Hari Tahun Pelajaran 2020/2021
1. Kewajiban Siswa :
a. Siswa sudah hadir di SMP Negeri 1 Batanghari15 (lima belas)
menitsebelum proses belajarmengajar di mulai.
b. Siswa SMP N 1 Batang Hari wajib masuk melalui pintu gerbang
utama.
c. Siswa yang datang terlambat wajib melapor kepada guru piket. Siswa
dinyatakan datang terlambat apabila bel ikrar telah berbunyi ( pukul
07.30 WIB ).
d. Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya PBM, wajib
mendapat izin dari Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Guru piket.
e. Siswa yang tidak hadir wajib memberikan keterangan yang diketahui
oleh orang tua/wali. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan dianggap
alpha.
f. Pakaian seragam yang ditentukan sekolah adalah:
1) Hari Senin, Siswa : memakaibaju putih lengan panjang, celana
panjang warna biru minimal sampai mata kaki, pakai dasi dan topi
SMP, sepatu hitam polos (bukan kulit), kaus kaki putih polos
minimal 10 cm di atas mata kaki.
2) Hari Senin, Siswi : memakaibaju putih lengan panjang, rok panjang
warna biru SMP minimal sampai mata kaki, pakai dasi dan topi
SMP, sepatu hitam polos (bukan sepatu kulit), kaus kaki putih
polos minimal 10 cm di atas mata kaki, pakai kerudung/jilbab putih
polos.
3) Hari Selasa, Rabu dan kamis : Siswa dan siswi memakaipakaian
sama dengan hari Senin, hanya tidak memakai topi.
4) Hari Jum‟at, Siswa dan Siswi : memakaibaju dan celana/ rok
panjang seragam muslim, sepatu hitam polos (bukan kulit), kaus
kaki hitam polos minimal 10 cm di atas mata kaki. Bagi siswa putri
memakai kerudung/jilbab warna hitam.
5) Hari Sabtu, Siswa dan Siswi : baju lengan panjang dan celana/ rok
panjang seragam Pramuka, memakai kerudung/jilbab coklat
tua(khusus siswi), sepatu hitam polos (bukan kulit), kaus kaki
hitam polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
g. Siswa dan siswi di wajibkan mengenakan pakaian olahraga dan
kelengkapannya yang telah ditentukan sekolah pada saat praktek
olahraga.
h. Siswa dan siswi diwajibkan berpakaian rapi, bersih dan sopan. Baju
siswa dan siswidimasukkan kedalamcelana dan rok.
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i. Siswa dan Siswitidakdibenarkan mengenakan pakaian yang tembus
pandang (transfarant), ketat, berlebihan, dan diwajibkan menutup
aurat selama berada di areal sekolah maupun diluar sekolah yang
terkait dengan kegiatan sekolah.
j. Siswa dan siswi diwajibkan mengenakan ikat pinggang bewarna hitam
polos.
k. Siswa dan Siswi diwajibkan mengenakan baju kaus dalam warna putih
polos.
l. Selama Kegiatan belajar siswa dan siswi diwajibkan membawa
peralatan belajar dengan lengkap sesuai dengan yang dianjurkan oleh
guru.
m. Siswa dan siswi wajib mengembalikan peralatan belajar atau buku
yang telah digunakan ketempat yang telah ditentukan oleh sekolah.
n. Siswa dan siswi diwajibkan melaksanakan do‟a bersama yang
dipimpin oleh ketua kelas/wakil pada jam pertama sebelum dimulai
pelajaran pertama dan pada jam terakhir sebelum pulang.
o. Siswa dan siswi wajib mengikuti kegiatan belajar setiap hari efektif
belajar dan dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan ibadah dan
kegiatan ekstrakurikuler.
p. Pada waktu pergantian pelajaran, siswa/siswi diwajibkan tenang
didalam kelas dan mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya.
q. Siswa dan siswi wajib bersikap sopan santun dan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama islam, menghormati ibu dan bapak guru, karyawan
tata usaha, teman, kakak dan adik kelas dalam lingkungan sekolah
maupun diluar lingkungan sekolah.
r. Bila setelah ditunggu 5 menit guru tidak ada. Ketua kelas/wakil wajib
menghubungi guru piket, dan siswa lain tetap tenang dikelas.
s. Setiap tidak ada guru, wajib diisi dengan kegiatan yang telah
ditetapkan oleh guru piket.
t. Siswa dan siswi diwajibkan mengikuti kegiatan bimbingan konseling,
dan kegiatan ekstra kurikuler Pramuka yang jadwal nya telah
ditetapkan oleh sekolah.
u. Siswa dan siswi wajib mengikuti upacara setiap hari senin atau hari
besar lainya yang telah ditentukan jadwalnya.
v. Siswa dan siswi wajib memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan
dan keindahan lingkungan sekolah.
w. Siswa /siswi yang telah dijadwalkan sebagai piket, diwajibkan:
1) Membersihkan kelas dan halaman kelas
2) Membersihkan meja dan kursi guru
3) Menyediakan tempat cuci tangan dan lap tangan guru

54

4) Membersihkan papan tulis
5) Mempersiapkan peralatan belajar
6) Menjaga keamanan, kebersihan dan suasana kondusif selama
kegiatan belajar.
x. Siswa dan siswi wajib menjaga keutuhan fasilitas sekolah dengan baik
dan menggunakannya sesuai dengan peruntukanya.
y. Siswa harus berambut rapi dan bersih, panjang maksimal pada saat
siswa berdiri tegak sebatas kerah kemeja. Potongan rambut harus
wajar, poni rambut tidak mengenai alis dan telinga tampak ( bukan
karena rambut diselipkan dibelakang telinga).
z. Siswa dan siswi hanya boleh jajan dikantin atau tempat jajan yang
berada didalam lingkungan sekolah.
2. Klasifikasi Pelanggaran Dan Sanksi Siswa
Jenis Pelanggaran A1 (Pelanggaran ringan )
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Keluar kelas tanpa izin
Makan didalam kelas saat KBM
Membeli makanan saat KBM
Ngobrol/ribut dalam kelas ketika KBM berlangsung
Tidak membawa peralatan belajar dengan lengkap
Berhias/ berdandan berlebihan
Mengeluarkan baju bag siswaputra dan putri
Menggulunglengan baju bagisiswaputra dan putrid
Memakai perhiasan berlebihan bagi siswa putri
Memakai kalung/ gelang bagi siswa putra
Membuang sampah tidak pada tempatnya
Piket kelas tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Jenis Pelanggaran B2 ( Pelanggaran Sedang )
a. Tidak masuk sekolah tanpa keterangan/ alpha ≥ 15 % ( 4 hari ) dalam
1 bulan.
b. Membuat izin /surat palsu
c. Keluar/ meninggalkan sekolah tanpa izin
d. Tidak mengikuti upacara
e. Melindungi teman yang salah
f. Rambut gondrong/ tidak rapi bagi siswa putra
g. Rambut diberi warna dan diukir bagi siswa putra
h. Membawa/ menggunakan kendaraan bermotor, baik roda dua atau
roda empat
i. Mengganggu keamanan dan ketertiban kelas sendiri maupun kelas lain
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j. Berbicara kotor atau kasar
k. Mencoret-coret sarana atau prasarana sekolah
l. Memakai kerudung/jilbab tidak sesuai dengan warna yang telah
ditentukan sekolah bagi siswa putri
m. Memakai sepatu dan kaus kaki tidak sesuai ketentuan sekolah
n. Mencoret-coret baju sendiri maupun orang lain.
o. Memakai sendal jepit atau sejenisnya selama dalam mengikuti proses
belajar/masa efektif sekolah
p. Menghina teman sekelas maupun kelas lain
q. Mencuripena, buku, dan barang lain kepunyaanteman yang
samaharganya.
Jenis Pelanggaran C3 (Pelanggaran berat )
a. Tidak memperhatikan panggilan pihak sekolah
b. Membawa HandPhone (HP) pada saat Jam Kegiatan belajar mengajar
berlangsung atau di lingkungan sekolah kecuali di minta oleh guru.
c. Merusak sarana dan prasarana sekolah
d. Merokok dilingkungan sekolah atau sedang mengenakan pakaian
sekolah
e. Melakukan pemerasan kepada siswa lain
f. Membawa buku/ media porno
g. Bersikap tidak sopan/ menentang Kepala Sekolah/Wakil Kepala
Sekolah/ guru/ karyawan Tata Usaha SMP N 1 Batang Hari
h. Membawa/ menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan
i. Memakai anting atau tindik di anggota tubuh bagi siswa laki-laki
j. Berkelahi/main hakim sendiri baik sendiri (satu lawan satu) atau
berkelompok (keroyokan)
k. Menganiaya/ memukuli siswa lain
l. Membawa senjata tajam tanpa sepengetahuan pihak sekolah
Jenis Pelanggaran D4 (Pelanggaran sangat berat )
a. Memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah/ guru/ guru piket/ Wali
kelas
b. Mengambil/
mencuri
barangberhargamilik
orang
yang
harganyatinggilain baik didalam lingkungan sekolah atau di luar
lingkungan sekolah pada jam belajar atau masih memakai seragam
sekolah.
c. Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan
d. Mengikuti organisasi terlarang
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e. Melakukan pemukulan/ ancaman terhadap Kepala sekolah/ Wakil
Kepala sekolah/ Wali kelas/ guru/ Karyawan tata usaha
f. Membawa/ mengkonsumsi minuman keras dan atau obat terlarang (
NARKOBA/NAPZA)
g. Merubah/ memalsukan raport
h. Melakukan prilaku asusila, prilaku tidak senonoh dan atau hubungan
di luar nikah baik baik dalam jam belajar atau diluar jam belajar
i. Menikah/kawin dalam masa pendidikan sekolah.52
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BAB III
PROSES IMPLEMENTASI TEKNIK BIMBINGAN KONSELING DALAM
MENGATASI SISWA YANG MEMBOLOS

A. Proses Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Siswa Yang Membolos Di
SMP Negeri 1 Batanghari
Proses bimbingan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang
dilakukan oleh yang ahli kepada seseorang atau beberapa individu, baik anakanak, remaja, maupun dewasa agar orang-orang yang dibimbing dapat
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri.
Proses bimbingan konseling dalam mengatasi siswa yang membolos di
SMP Negeri 1 Batanghari, ada beberapa proses yang di lakukan guru
bimbingan konseling. Hal ini telah dikatakan oleh guru bimbingan konseling di
SMP Negeri Batanghari menyatakan:
1. Kerjasama antara guru mata pelajaran dengan guru bimbingan konseling
Seorang guru bukanlah hanya untuk menyampaikan segudang materi
denganteori-teori konsep yang begitu rumit, tetapi seorang guru juga
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bimbingan serta
konseling kepada para peserta didiknya untuk menyelesaikan persoalan
yang dihadapi oleh para siswa sehingga pembelajaran yang diberikan tidak
terfokus pada materi pelajaran yang dilaksanakan.
Pada sistim pembelajaran sekarang ditambah dengan bimbingan yang
akan semakin membantu siswa yang mengatasi persoalan baik dalam
masalah pembelajaran materi maupun diluar materi sekolah. Hal tersebut
sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu guru yaitu ibu redina
sinaga, sebagai berikut:
[G]uru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling berkerja sama
dalam mengatasi siswa yang membolos, guru yang membolos juga
bertanggung jawab dalam mengatasi siswa yang membolos, guru mata

58

pelajaran juga berkomunikasi dengan guru bimbingan konseling untuk
menyelesaikan persoalan siswa.53
Selanjutnya

peneliti

juga

melakukan

observasi

Penulis

juga

mengobservasi, bahwasannya SMP Negeri 1 Batanghari juga melakukan
kerjasama dengan guru mata pelajaran dalam mengatasi anak yang
bermasalah, dan dalam mengatasi permasalahan ini pertama mengunakan
teknik konseling indiividu jika tidak dapat terselesaikan maka megunakan
teknik lain sesuai dengan permasalahan yang ada.
Jadi berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi penulis dapat
menyimpulkan bahwasannya di SMP Negeri 1 Batanghari melakukan
kerjasama dengan guru mata pelajaran, karna menurut guru bimbingan
konseling teknik ini mampu membantu proses penyelesaian masalah
tersebut.
2. kerjasama antara wali kelas dan guru bimbingan konseling
Kerjasama guru bimbingan dan konseling dengan walikelas untuk
mengatasi siswa yang membolos dimana guru bimbingan dan konseling
dengan wali kelas ikut membantu dalam proses penyelesaian masalah yang
dihadapi siswa yang terkait dalam kasus membolos. Fungsi guru juga
mampu merubah dan mengetahui apa faktor yang menyebabkan siswa itu
sendiri tidak masuk dalam mata pelajaran tertentu.
Wali kelas juga harus membangun hubungan yang baik dengan
siswanya bukan hanya guru mata pelajaran saja yang harus bertanggung
jawab dengan siswa yang bermasalah. Guru mata pelajaran juga akan
melaporkan semua kegiatan yang menyangkut dengan siswa yang di sekolah
kepada wali kelas, jika wali kelas tidak sanggup menangani siswa ini
barulah permasalahan ini di alihkan kepada guru bimbingan dan konseling.
Hal ini di sampaikan oleh ibu Dewi Atika selaku wakil kesiswaan di
SMP Negeri 1 Batanghari mengatakan:
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[S]iswa yang bermasalah didalam kelas pertama di selesaikan dengan
guru mata pelajaran itu sendiri setelah tiga kali penyelesaian tidak ada
perubahannya siswa baru di alihkan dengan wali kelas dengan
berbagai proses tapi setelah setiap proses juga tidak ada perubahan
maka ini akan di alihkan ke pada yang lebih ahli yaitu guru bimbingan
dan konseling.54
Penulis juga mengobservasi, bahwasannya SMP Negeri 1 Batanghari
juga melakukan kerjasama dengan wali kelas dalam mengatasi anak yang
bermasalah, dan dalam mengatasi permasalahan ini pertama mengunakan
teknik pendekatan jika tidak dapat terselesaikan maka mengunakan tehnik
lain sesuai dengan permasalahan yang ada.
Jadi berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi penulis dapat
menyimpulkan bahwasannya di SMP Negeri 1 Batanghari melakukan
kerjasama dengan wali kelas, karna menurut guru bimbingan konseling
teknik ini mampu membantu proses penyelesaian masalah tersebut.
3. memanggil orangtua siswa
Orang tua juga ikut dalam pengembangan proses belajar anak, bukan
hanya guru dan wali kelas saja yang bertanggug jawab atas pendidikan
siswa. Yang paling bertangung jawab pertama kali tentang pendidikan anak
ialah orang tua karena siswa mendapatkan pendidikan pertama di rumah.
Siswa melihat dari lingkungan keluarganya yang pertama. Itu menjadi
pelajaran pertama yang iya dapatkan.
Lingkungan keluarga yang tidak bagus itu sangat berpengaruh dengan
perkembangan anak karena siswa itu akan mencontoh apa yang mereka
lihat. Masa pertumbuhan anak sangat berpengaruh dengan lingkungan
sekitarnya karna anak sangat mudah dan cepat menangkap hal-hal yang
mereka anggap itu baik dan pasti akan mereka contoh. Anak-anak disini
mereka belum paham betul mana hal yang baik untuk kedepannya untuk
mereka dan anak-anak belum begitu mengerti hal yang tidak baik. Anak
masih belum bias membedakan hal yang baik dan tidak baik. Ditambah
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dengan pengaruh teman sebaya dan teman sepermainan itu sangat
berpengaruh terhadap perkembangan siswa.
Hal tersebut di sampaikan oleh ibu Dewi Atika selaku wakil
kesiswaan di SMP Negeri 1 Batanghari menyampaikan bahwa:
[G]uru juga harus menghubungi orangtua siswa agar orangtua siswa
juga mengetahui bagaimana sikap dan prilaku anaknya di sekolah,
anaknya mungkin saja di rumah biasa bersikap baik tetapi di sekolah
dia jarang masuk dalam kelas, mungkin bisa jadi ini faktor dari
lingkungan rumah dan keluarga.55
Selanjutnya di sampaikan juga oleh ibu Harniyati wali kelas di kelas
vii mengatakan bahwa:
[S]iswa jaman sekarang bisa saja di rumah dan di sekolah itu sikap
dan sifatnya berbeda, mungkin di rumah dia bersikap baik tetapi di
sekolah ia jarang masuk di jam pelajaran tertentu.56
Penulis juga mengobservasi, bahwasannya SMP Negeri 1 Batanghari
juga melakukan pemanggilan orangtua siswa agar juga mengetahui masalah
siswa dan dapat mengatasi anak yang bermasalah, dan dalam mengatasi
permasalahan ini dengan berbagai proses yang sudah di lakukan jika tidak
dapat terselesaikan maka megunakan tenik lain sesuai dengan permasalahan
yang ada.
Jadi berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi penulis dapat
menyimpulkan bahwasannya di SMP Negeri 1 Batanghari juga melakukan
pemanggilan orangtua siswa, karna menurut guru bimbingan konseling
teknik ini mampu membantu proses penyelesaian masalah tersebut.
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B. Teknik Bimbingan Dan Konseling Yang Diterapkan Dalam Mengatasi
Siswa Yang Membolos Di SMP Negeri 1 Batanghari
Teknik adalah cara, langkah atau metode yang dilakukan untuk mencapai
suatu tujuan.
Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam
membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana.
bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak
setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri
hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak diturunkan
(diwarisi) tetapi harus dikembangkan.
Konseling adalah bantuan yang diberikan seorang konselor kepada
seorang klien agar klien tersebut bisa menyesuaikan diri baik dirinya sendiri
maupun ketika ia berada didekat lingkungannya
Bimbingan konseling adalah pemberian bantuan yang dilakukan melalui
wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu
yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut konseli) yang bermuara pada
teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai
potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok
individu itu dapat memahami dirinya sendiri untk mencapai perkembangan
optimal, mandiri serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk
kesejahteraan hidup. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk
peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa
berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun
karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan
norma-norma yang berlaku. Teknik bimbingan konseling yang di terapkan
dalam mengatasi siswa yang membolos di SMP Negeri 1 Batanghari sebagai
berikut:
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1) Teknik Konseling Individu
Konseling Individu merupakan salah satu cara pemberian bantuan
secara perorangan dan secara langsung.57 Pemberian bantuan dilaksanakan
secara hubungan langsung muka ke muka, atau hubungan empat mata antara
konselor dan klien.
Konselor bersikap penuh simpati dan empati. Simpati artinya
menunjukkan sikap turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh klien.
Adapun empati artinya berusaha menempatkan diri dalam situasi diri klien
dengan segala masalah yang dihadapinya. karena dengan sikap ini, ia akan
memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada konselor, ini sangat
membantu keberhasilan dalam konseling. Hal tersebut di sampaikan oleh
bapakAli Fikri selaku guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1
Batanghari sebagaiberikut:
[H]al ini sangat membantu dalam keberhasilan dalam proses
bimbingan konseling individu setia proses bimbingan siswa di minta
untuk mengarah pada permasalahan yang sedang di hadapi siswa itu
sendiri dengan bimbingan yang serius. Dalam bimbingan ini guru
konseling menangani permasalahan siswa dengan teknik bimbingan
konseling individu karna teknik ini berhadapan dengan siswa itu
sendiri secara langsung dan tatap muka satu sama lain.58
Penulis juga mengobservasi, bahwasannya SMP Negeri 1 Batanghari
juga menggunakan teknik konseling individu dalam mengatasi anak yang
bermasalah, dan dalam mengatasi permasalahan ini pertama mengunakan
teknik konseling individu jika tidak dapat terselesaikan maka megunakan
tenik lain sesuai dengan permasalahan yang ada.
Jadi berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi penulis dapat
menyimpulkan bahwasannya di SMP Negeri 1 Batanghari mengunakan
teknik konseling individu, karna menurut guru bimbingan konseling teknik
ini mampu membantu proses penyelesaian masalah tersebut.
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2) Teknik Bimbingan kelompok
Bimbingan kelompok adalah usaha yang dilakukan untuk membantu
individu menyelesaikan masalah kesulitan pada diri klien dan pencegahan
masalah dan memperoleh informasi dan membantu klien dalam menyusun
rencana atau mengambil keputusan yang tepat. Penggunaan teknik dalam
bimbingan kelompok mempunyai banyak fungsi selain dapat lebih
memfokuskan kegiatan bimbingan kelompok terhadap tujuan yang ingin
dicapai tetapi juga dapat membuat suasana yang terbangun dalam kegiatan
bimbingan kelompok agar lebih bergairah dan tidak cepat membuat siswa
jenuh mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Ada beberapa teknik yang
digunakan dalam bimbingan kelompok ini sebagai berikut:
a) Home room
Program ini dilakukan disekolah di luar jam pelajaran untuk
membicarakan beberapa hal yang di anggap perlu. Kegiatan ini dilakukan
dengan menciptakan suatu suasana seperti di rumah dengan menciptakan
kondisi yang nyaman dan santai tetapi tetap serius.
Selanjutnya di sampaikan bapak Ali Fikri guru bimbingan dan
konseling mengatakan bahwasannya:
[S]iswa lebih banyak melakukan hal-hal di luar sekolah seperti
bermain dengan teman, ngumpul-ngumpul tidak jelas bermain PS
dan yang lainnya.59
Setelah melakukan wawancara penulis juga melakukan observasi
tentang home room dalam mengatasi masalah siswa membolos, disini
penulis juga mencari informasi diluar jam sekolah .
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan guru bimbingan
konseling penulis dapat menyimpulkan bahwa guru bimbingan konseling
juga mengatasi masalah siswa yang membolos dengan teknik home
room.
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b) Diskusi kelompok
Diskusi

kelompok

merupakan

suatu

cara

dimana

siswa

mendapatkan kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersamaan.
Setiap siswa mendapat kesempatan untuk menggunakan pikiranmasingmasing dalam memecahkan masalah.
Selanjutnya di sampaikan oleh Bapak Ali Fikri guru bimbingan dan
konseling mengatakan bahwa :
[G]uru juga melakukan diskusi kelompok untuk mengatasi dan
menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah
dan prilakusiswa.60
Setelah melakukan wawancara penulis juga melakukan observasi
tentang bimbingan kelompok dalam mengatasi masalah siswa
membolos, disini juga menggunakan diskusi kelompok.
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan guru bimbingan
konseling penulis dapat menyimpulkan bahwa guru bimbingan
konseling juga mengatasi masalah siswa yang membolos dengan teknik
diskusi kelompok.
c) Kegiatan kelompok
Kegiatan kelompok adalah kegiatan bersama merupakan teknik
bimbingan yang baik karena dengan melakukan kegiatan bersama
mendorong anak saling membantu sehingga relasi social positif dapat
dikembangkan dengan baik.
Selanjutnya hal ini disampaikan oleh bapak Ali Fikri selaku guru
bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Batanghari sebagai berikut:
[S]ekolah ini kami juga mengunakan bimbingan kelompok pada saat
permasalahan siswa membolos, maka kami langsung membimbing
siswa-siswa ini dengan teknik bimbingan kelompok.61
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Disampaikan lagi oleh salah satu ibu Dewi Atika wakil kesiswaan ia
mengatakanbahwa:
[S]iswa di sini juga membutuhkan bimbingan kelompok untuk
menambah kegiatan siswa diluar jam pelajaran sekolah agar siswa
dapat memahami betapa pentingnya pendidikan agar kedepannya
meraka bisa mencapai cita-citanya.62
Setelah melakukan wawancara penulis juga melakukan observasi
tentang bimbingan kelompok dalam mengatasi masalah siswa membolos,
disini sering mengunakan konseling kelompok.
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan guru bimbingan konseling
penulis dapat menyimpulkan bahwa guru bimbingan konseling juga
mengatasi masalah siswa yang membolos dengan teknik bimbingan
kelompok.
3) Melakukan pengontrolan
Controlling atau pengawasan adalah proses pengamatan dari kegiatan
proses bimbingan dan konseling guna menjamin bahwa semua layanan yang
digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Controlling dalam
bimbingan dan konseling yaitu mengawasi dan menilai aktivitas layanan
bimbingan dan konseling apakah berjalan sesuai dengan harapan dan
rencana. Hal ini disampaikan oleh bapak Ali Fikri selaku guru bimbingan
dan konseling di SMP Negeri 1 Batanghari sebagai berikut:
[K]ami tau siswa yang membolos pada saat jam pelajaran dicatat oleh
guru mata pelajaran dengan system berapa kali siswa itu tidak masuk
pada mata pelajaran itu jika 3 kali tidak masuk siswa itu masih d
tangani oleh guru mata pelajaran tapi lebih dari 3 kali siswa itu
langsung melalui bimbingan konseling.63
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak
sekolah mengatasi siswa membolos dengan beberapa tahap. tahap pertama
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dengan penanganan dari guru mata pelajaran itu sendiri dan jika tahap
pertama tidak mampu terselesaikan maka di ahlikan kepada guru bimbingan
konseling dengan tegas.
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BAB IV
FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES BIMBINGAN DAN
KONSELING DALAM MENGATASI SISWA YANG MEMBOLOS

A. Faktor Penghambat Dalam Proses Bimbingan Dan Konseling Dalam
Mengatasi Siswa Yang Membolos
Seorang guru bimbingan konseling tentu sangat menaruh harapan besar
agar bimbingan dan konseling dapat berjalan dengan efektif di sekolah, akan
tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan bahwasanya sangat banyak faktorfakor penghambat dalam proses bimbingan dan konseling, adapun faktor
penhambatnya sebagai berikut:
1. Faktor eksternal
Faktor eksternal ialah dari luar diri seseorang faktor ini berpengaruh dari
lingkungan dan teman sebaya. Hal ini di jelaskan sebagai berikut:
a. kurang terbuka nya siswa dengan guru bimbingan konseling
Fakta yang terjadi pada saat dilapangan siswa banyak takut dan
malu unuk berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling. siswa
beranggapan bahwa jika siswa itu berada di ruangan konseling dan di
panggil guru bimbingan konseling mereka beranggapan bahwa mereka
sedang bermasalah. Hal tersebut di nyatakan oleh ibuk Asana selaku
kepala sekolah di SMP Negeri 1 Batanghari, sebagai berikut:
[I]tulah yang menjadi penghambat dalam proses bimbingan dan
konseling pada saat ini siswa lebih banyak memendam masalah,
mereka berpikir kalau masuk dalam ruangan konseling mereka di
anggap bermasalah jika di panggil keruang konseling. Padahal
tidak semua yang masuk kedalam ruangan konseling itu siswa yang
bermasalah.64
Setelah melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi
disini peneliti mengungkapkan bahwa tidak semua siswa mau melakukan
proses bimbingan konseling, karena sebagian anak beranggapan kalau
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berhubungan dengan guru bimbingan dan konseling mereka dianggap
siswa yang bermasalah. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman siswa
tentang bimbingan dan konseling itu sendiri.
Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi diatas peneliti
dapat menyimpulkan bahwasanya proses bimbingan dan konseling
terhambat

karna

adanya

salah

paham

antara

siswa

yang

beranggapanjikakonselingituhal yang menakutkan dan jika masuk
kedalam ruangan konseling itu ada dianggap siswa yang bermasalah.
b. fasilitas bimbingan konseling yang tidak memadai
Pelayanan bimbingan dan konseling tidak berjalan dengan baik
karena fasilitas yang ada di sekolah tidak memadai. Hal tersebut menjadi
salah satu penghambat dalam proses bimbingan dan konseling. media
yang diharapkan ada pemanfaatan dalam bimbingan dan konseling yang
baik, terarah, dan sistematis. Media yang dimaksud disini yaitu media
untuk membantu pada pelaksanaan bimbingan dan konseling. jika
fasilitas yang diperlukan tidak memadai maka pelaksanaan bimbingan
dan konseling tidak terlaksana dengan baik. Hal ini disampaikan oleh
bapak Ali Fikri sebagai berikut:
[J]ika fasilitas nya cukup lengkap maka bimbingan dan konseling
tersebut akan terlaksana dengan lebih mudah dan lancar.
Kurangnya fasilitas membuat proses ini terhambat dan tidak
tercapai maksimal.65
Wawancara peneliti dengan guru bimbingan konseling bapak Ali
fikri, beliau mengatakan:
[S]arana dan prasarana di sekolah ini kurang memadai, seperti tidak
tersedianya ruangan untuk BK, sehingga dapat membuat layanan
bimbingan konseling tidak efektif. Misalnya siswa tidak dapat
untuk lebih leluasa dalam menceritakan setiap permasahannya.66
Setelah melakukan wawancara dengan guru bimbingan dan
konseling di SMP Negeri 1 Batanghari saya sendiri penulis melakukan
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observasi, maka penulis mendapatkan informasi tentang fasilitas
bimbingan dan konseling, bahwa di SMP Negeri 1 Batanghari ini masih
kurang fasilitas untuk bimbingan dan konseling, maka wajar jika dalam
pelaksanaan bimbingan dan konselingnya belum terlaksana dengan
maksimal dengan harapan sebelumnya.
c. keterbatasan waktu dan tempat
Sering kali kita temukan banyak orang yang meginginkan adanya
bimbingan dan konseling di sekolah agar permasalahan disekolah sedikit
berkurang dengan adanya proses bimbingan dan konseling, Namun ada
kendala terhadap waktu dan tempat dua proses ini salah satu pendukung
dalam proses ini agar berjalan dengan lancar dan berhasil dalam program
bimbingan dan konseling.
Hal tersebut disampaikan oleh salah bapak Ali Fikri, sebagai
berikut:
[D]i SMP Negeri 1 Batanghari ini waktu yang harapkan dalam
proses bimbingan dan konseling belum maksimal. menjadi kendala
dalam proses layanan dalam bimbingan dan konseling.67
Setelah itu saya mewawancara Nabil Fernando siswa yang ada di
sekolah sebagai berikut:
[P]roses bimbingan dan konseling di sekolah ini waktu dan tempat
nya belum maksimal sehingga pelaksanaan program bimbingan dan
konseling hanya di lakukan ketika guru mata pelajaran tidak masuk
saja baru guru bimbingan dan konseling bisa melaksanakan
pelayanan bimbingan dan konseling.68
Bukan hanya wawancara yang penulis lakukan dalam memperoleh
informasi yang akurat penulis juga melakukan observasi yang dilakukan
di SMP Negeri 1 Batanghari dalam proses pelayanan bimbingan dan
konseling belum bisa dikatakan dilaksanakan dengan maksimal
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dikarnakan waktu dan tempatnya tidak memadai sehingga tidak
maksimal.
Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat menyimpulkan
bahwa kendala dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di
SMP Negeri 1 Batanghari ini terkendala dengan waktu dan tempat
pelaksaan pelayanan bimbingan dan konseling.
2. Faktor internal
Kebiasaan yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang berkaitan
dengan

faktor

kecakapan

potensial

maupun

actual,

kematangan

perkembangan, minat, emosional dan motivasi belajar. Hal ini di sampaikan
oleh ibuk Harniyati guru bidang studi mengatakan:
[F]aktor penghambat dalam proses konseling di sekolah salah satunya
kurangnya guru konseling ini menjadi penghambat dalam proses
konseling, hal ini menghambat untuk pencapaian maksimal proses
konseling.69
Selanjutnya di sampaikan lagi oleh ibu Dewi Atika wakil kesiswaan
mengatakan bahwasannya:
[S]iswa yang kurangnya minat terhadap proses bimbingan dan
konseling kadang ini berasal dari diri anak itu sendiri karna dia
beranggapan bahwasannya jika masuk dalam ruang konseling berarti
siswa itu bermasalah.70
Selanjutnya peneliti juga melakukan observasi dan mendapatkan
dokumentasi proses bimbingan konseling di sekolah ini belum mencapai
hasil yang maksimal karena kurangnya guru konseling, di SMP Negeri 1
Batanghari tidak banyak guru konseling banyaknya siswa tidak maksimal
dalam proses konseling itu sendiri jadi tidak tercapainya hasil yang
maksimal.
Hasil wawancara dan dokumentasi tersebut dapat peneliti simpulkan
bahwa di sekolah SMP Negeri 1 Batanghari ini masih kekurangan guru
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konseling sehingga pelaksanaan bimbingan dan konseling pun tidak
maksimal.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Siswa Yang Membolos Di SMP
Negeri 1 Batanghari
Prilaku membolos pada dasarnya tidak hanya dilatar belakangi karena
faktor sekolah saja tetapi bisa dari luar sekolah atau faktor lainnya. Faktor yang
mempengaruhi siswa membolos ada dua yaitu faktor eksternal dan internal. ada
beberapa faktor yang menjadi faktor penghambat siswa yang membolos
sebagai berikut :
1. Kurang minatnya dengan mata pelajaran
Kurang minatnya siswa dengan mata pelajaran juga menjadi faktor
yang mempengaruhi siswa membolos. Hal ini menjadi salah satu kendala
dalam proses belajar karna siswa tidak menyukai pelajaran tertentu. Siswa
yang tidak menyukai pelajaran dia akan tidak hadir dalam jam pelajaran
tertentu.
Seperti yang di sampaikan oleh ibu Redina Sinaga sebagai guru mata
pelajaran sebagai berikut:
[S]aya melihat siswa yang membolos disini di sebabkan beberapa
faktor yaitu factor eksternal dan internal. Eksternal disebabkan dari
luar diri siswa itu sendiri dan disebabkan dari faktor lingkungan,
teman bermain sedangkan internal itu berasal dari dalam diri siswa
tersebut yang menyebabkan dia malas belajar.71
Ditambah dan Diperkuat dengan hasil wawancara dengan M. Adil
Putra siswa yang lain ia mengatakan bahwa:
[S]aya sering bolos karna saya kurang meminati pelajaran tertentu
karna membosankan dan tidak asyik. Saya sering pergi bermain
ketempat yang lebih menarik seperti kantin dan bermain PS.72
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Setelah melakukan wawancara dengan guru dan siswa yang membolos
penulis juga melakukan observasi terhadap siswa yang membolos pada jam
pelajaran tertentu mereka membolos pada pelajaran itu dan memilih pergi
bermain kekantin atau berkumpul dengan yang lainnya di luar kelas.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan penulis
dapat menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi siswa membolos itu
yaitu kurang minat nya siswa dengan mata pelajaran menjadi penyebab
siswa itu membolos
2. Pengaruh dari teman sepermainan
Pengaruh dari teman juga menjadi pengaruhsiswa untuk membolos.
sedikit saja teman mempengaruhi siswa itu akan mudah terpengaruh dengan
teman yang lainnya. awal nya salah satu siswa tidak masuk pelajaran dan
ketagihan tidak masuk maka ia akan mempengaruhi teman yang lainnya.
Hal ini disampaikan oleh ibu asana selaku kepala sekolah
mengatakan:
[S]iswa yang membolos ini juga bisa terpengaruh dengan siswa yang
lain nya seperti teman nya sendiri. siswa ini di pengaruhi temannya
yang tidak mau masuk pada jam tertentu dan dia mengajak teman nya
yang lain juga untuk membolos.73
Ditambah dengan wawancara penulis dengan Danil Dinata salah satu
siswa yang pernah membolos ia mengatakan:
[P]ada awalnya ia rajin masuk sekolah dan tidak pernah membolos
namun ada salah satu temannya yang sering membolos jadi saya
terpengaruh dengan dia, saya sering di ajak pergi bermain PS, dudukduduk di kantin atau pergi ketempat lainnya.74
Setelah melakukan wawancara dengan guru dan siswa yang membolos
penulis juga melakukan observasi terhadap siswa yang membolos pada jam
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pelajaran tertentu mereka membolos pada pelajaran itu dan memilih pergi
bermain kekantin atau berkumpul dengan yang lainnya di luar kelas.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di lakukan penulis
dapat menyimpulkan bahwa faktor membolos itu yaitu di karnakan
pengaruh dari teman yang lainnya.

C. Upaya Untuk Mengurangi Siswa Yang Membolos Di SMP Negeri 1
Batanghari
Perilaku membolos di sekolah saat ini sedang marak-marak nya terjadi
pada kalangan pelajar yang terjadi, bukan hanya satu atau dua orang yang
melakukan hal membolos ini siswa seringkali tidak masuk pada mata pelajaran
tertentu saja. Dalam perilaku membolos ini siswa melakukan nya bukan hanya
secara pribadi tetapi juga secara berkelompok. jika perilaku membolos terus
menerus terjadi maka sangat merugikan siswa tersebut. bukan hanya pelajaran
mereka rugikan tetapi sikap kedisiplinan pada siswa tetapi sikap kedisiplinan
siswa dan sekolah itu sendiri pun juga akan menurun. Ada beberapa alasan
yang melatar belakangi siswa itu membolos salah satunya karna faktor ajakan
teman, tidak menyukai pelajaran tersebut, tidak menyukai guru mata pelajaran,
tidak adanya minat dalam proses pembelajaran dan jenuh dengan sistem
pembelajaran.

1. Kenali masalah siswa dengan suasana kelas
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ada banyak faktor
yang menyebabkan siswa membolos disekolah antara lain karna tidak
menyukai guru yang mengaar pada mata pelajaran tersebut. Dalam kondisi
seperti ini peran guru bimbingan konseling sangat di butuhkan. Hal ini yang
di jelaskan salah seorang ibu Redina Sinaga guru mata pelajaran bahasa
inggris sebagai berikut:
[T]erkadang tidak semua guru mengerti kondisi siswa, padahal tidak
semua anak tidak menyukai pelajaran bahasa inggris, terkadang saya
bingung mengapa siswa ini tidak menyukai pelajaran bahasa inggris,
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pelajaran bahasa inggris sangat berguna kedepannya untuk siswasiswa ini. Mereka malah membolos pada saat jam pelajaran ini.75
Selanjutnya di sampaikan lagi oleh bapak Ali Fikri guru bimbingan
dan konseling mengatakan bahwa:
[G]uru juga wajib dan harus mengetahui bagaimana situasi dan
kondisi di dalam kelas agar tahu masalah yang di hadapisiswa di
dalam kelas dan bagaimana kondisisi swa di kelas.76
Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa siswa dengan
mengenali masalah anak terutama di dalam kelas, karena apabila guru mata
pelajaran tersebut mengetahui apa alas an siswa itu membolos maka ia akan
tahu bagaimana cara menangani permasalahan membolos ini pada saat jam
pelajaran tersebut. Tidak semua guru dan wali kelas tau dan memahami
kondisi anak itu.

2. Membangun hubungan komunikasi baik dengan siswa
Kegagalan dalam komunikasi yang tidak terjalin dengan baik bisa
menjadi faktor permasalahan, bahka nmenyimpang pada prilaku tercela dan
menyimpang. Maka dari itu mulai lah menciptakan hubungan komunikasi
yang baik antara satu sama lain agar tidak terjadi komunikasi yang tidak di
pahami. jalur komunikasi ini memungkinkan kita menjalin komunikasi yang
baik dengan mereka dan bertanya mengenai alasan mereka kenapa
membolos dalam pelajaran tertentu, setelah itu barulah kita cari jalan keluar
untuk penyelesaian masalah tersebut. Hal ini di sampaikan ibu Dewi Atika
selaku wakil kesiswaan di SMP Negeri 1 Batanghari sebagaiberikut:
[S]aya sebagai wakil kemahasiswaan mengharapkan bukan hanya
guru bimbingan dan konseling saja membangun hubungan komunikasi
antar siswa tetapi guru mata pelajaran juga harus berhubungan
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komunikasi baik dengan siswa karna tidak semua guru membangun
komunikasi yang baik.77
Selanjutnya di tambahkan oleh guru bimbingan dan konselingbapak
Ali Fikri sebagai berikut:
[I]tulah yang menjadi kendala kami terkadang siswa tidak menyukai
wali kelas, bidang studi dan personal yang lainnya, karna pada
dasarnya mereka tidak menjalin hubungan yang baik dengan siswa.78
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpukan bahwa
mereka mengharapkan bukan hanya mereka yang menjalin hubungan
dengan siswa tetapi semua pihak di sekolah harus ikut membangun
hubungan yang baik dengan siswa, guru mata pelajaran, wali kelas dan yang
lainnya harus ikut membangun komunikasi dengan siswa. Tanpa ada
komunikasi satu sama lain semua tidak akan berjalan dengan baik dan tidak
semua personal dapat melakukan itu. Tidak mudah untuk mengwujudkan
semuanya tapi dengan kerjasama yang baik pasti semua akan berjalan sesuai
dengan rencana.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dari hasil penelitian
dilapangan dan didukung dengan teori dan buku penunjang penulis dapat
menyimpulkan:
1. Hasil proses bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Batanghari ada
beberapa proses yang didapatkan agar siswa dapat merubah prilaku
membolosnya dan tetap hadir dalam pelajaran di sekolah yaitu dengan kerja
sama antara guru mata pelajaran dengan guru bimbingan dan konseling,
kerja sama antara wali kelas dan guru bimbingan konseling, memanggil
orangtua siswa
2. Teknik yang diterapkan dalam proses bimbingan dan konseling Penggunaan
teknik dalam bimbingan kelompok mempunyai banyak fungsi selain dapat
lebih memfokuskan kegiatan bimbingan kelompok terhadap tujuan yang
ingin dicapai tetapi juga dapat membuat suasana yang terbangun dalam
kegiatan bimbingan kelompok agar lebih bergairah dan tidak cepat membuat
siswa jenuh mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Adapun teknik yang
digunakan home room, diskusi kelompok dan kegiatan kelompok.
3. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Prilaku membolos pada dasarnya
tidak hanya dilatar belakangi karena faktor sekolah saja tetapi bisa dari luar
sekolah atau faktor lainnya. Faktor yang mempengaruhi siswa membolos
ada dua yaitu faktor eksternal dan internal. Yang dimaksud dengan faktor
eksternal yaitu pengaruh dari lingkungan, teman sebaya, fasilitas, dan yang
lainnya sedangkan internal itu berasal dari dalam dirinya sendiri yang
biasanya siswa ini lebih malu untuk berkonsultasi.
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B. Saran
Ada beberapa saran dan masukan penulis kepada semua pihak dalam
menulis skripsi ini di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Kepada guru bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Batanghari agar
selalu membimbing siswa dalam bimbingan dan konseling, terutama
menambah

metode-metode

yang

dibutuhkan

dalam

peningkatan

pembelajaran siswa yang lebih baik lagi untuk kedepannya.
2. Kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Batanghari agar lebih mendukung
setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah.
3. SMP Negeri 1 Batanghari perlu menyediakan ruangan guru bimbingan dan
konseling, agar pelaksanaan bimbingan dan konseling berjalan secara
efektif.
4. SMP Negeri 1 Batanghari juga perlumenambah guru bimbingan dan
konseling, agar dapat membantu semua guru matapelajaran, dan membuat
bimbingan dan konseling lebih efektif.
5. Kepadasemua guru mata pelajaran agar lebih mendukung dan melakukan
kerjasama yang baik dengan guru bimbingan dan konseling
6. Siswa harus bisa memanfaatkan adanya bimbingan dan konseling di
sekolah, agar lebih memahami dalam bimbingan dan konseling.

C. Kata Penutup
Segala puji dan syukur kepada Allah swt, karena dengan rahmat dan
karunia serta petunjuk dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. kemudian shalawat serta salam semoga selalu tercurah kan kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, yang telah membawa ajaran agama
yang suci ini dengan dakwah dan suri tauladan -Nya untuk kita.
Akhirnya, penulis berhara semoga tulisan atau skripsi ini dapat bermanfaat
bagi banyak pihak, dalam hal menambah wawasan kita dalam bidang
psikologi, terlebih bermanfaat bagi penulis sendiri. Dan semoga kita semua
mendapatkan ridha dari Allah swt.Aamiin Ya Rabbal‟alamin.
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RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama
: Desi Susilau Wati
Jenis Kelamin
: Perempuan
Temapat/Tgl Lahir : Muara Tembesi/ 27 Desember 1997
Alamat
: Muara Tembesi, Desa Pematang lima suku Rt.10
kab.Batanghari-Jambi
Pekerjaan
: Mahasiswa
Alamat Email
: desisusilauwati2712@gmail.com
No Kontak
: 0857-8352-2529
Pengalaman-pengalaman
Pendidikan formal
1. SD N 73/1 Muara Tembesi
2. SMP Negeri 1 Batanghari
3. MAN 2 Muara Tembesi

: 2010
: 2013
: 2016

Motto Hidup:
“Jadilah orang yang rajin sebelum menyesali kemalasan yang membuat kia
melewati kesempatan emas.”

Jambi, Januari 2021
Penulis

Desi Susilau Wati
NIM: UB 160208
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