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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan tingkah laku 

peserta didik. Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek tingkah laku lainya. Pendidikan 

sangat berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai 

pelayanan bagi peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik. 

Sebagai fungsi pendidikan nasional di Indonesia yang tercantum dalam 

UU RI   No.20 Tahun 2003 Tentang SIDIKNAS Bab II Pasal 3 yang 

berbunyi: 

“pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermatabat dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembannya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dn 

menjadi warga Negara demokrasi serta bertanggung jawab”.
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 Sekolah merupakan lembaga formal yang secara khusus dibentuk untuk 

menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat.  Arah pembentukan lembag 

ini yaitu memberikan kemudahan pencapaian perkembangan yang optimal terhadap 

peserta didik.  

 

                                                 
1
 Undang-undang no. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas). 

Yogyakarta:  Media Wacana Pers. 2003. H. 5-6 

 

1 



 

 

 

2 

Bimbingan konseling juga merupakan salah satu komponen dari 

pendidikan, mengingat bahwa bimbingan konseling adalah suatu kegiatan bantuan 

dan tutunan yang diberikan kapada individu pada umumnya dan peserta didik 

khususnya di sekolah dalam rangka untuk pembebasan masalah-masalah yang 

menganggu siswa dalam belajar dan untuk meningkatkan mutu pendidikan.  Hal 

ini sangat sejalan karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang 

bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi siswa. 

Dalam lembaga pendidikan khususnya di sekolah tidak terlepas dari 

adanya upaya guru bimbingan konseling yang merupakan salah satu komponen 

dari pendidikan. Upaya guru bimbingan konseling sangat diperlukan untuk 

membantu siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang 

sedang dialami dengan mengarahkan siswa pada perilaku yang positif dan 

memberikan motovasi belajar pada siswa. Hal ini merupakan upaya guru 

bimbingan konseling yang bersifat korektif yaitu mengadakan konseling kepada 

siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan, yang tidak dapat diselesaikan sendiri, 

dan membutuhkan pertolongan dari guru bimbingan konseling. Membantu orang 

lain dengan tujuan meringankan dan keluar dari permasalahanya adalah 

merupakan perbuatan yang mulia, selain dari itu saling mengingatkan menasehati 

dalam kebaikan juga merupakan perintah Allah SWT. 

Siswa adalah komponen utama dan terpenting dalam pendidikan. Siswa 

merupakan genersi penerus bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa diharapkan 

mampu memberikan kontribusi yang berkualitas untuk kemajuan Negara 
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Indonesia. Masa depan bangsa sangat bergantung pada kondisi generasi-generasi 

saat ini, dan salah satu generasinya adalah siswa. 

Permasalahan yang dihadapi siswa di sekolah yang berkaitan dengan 

kenakalan remaja adalah membolos sehingga mengakibatkan siswa tersebut 

mengalami kerugian karena tidak mengikuti pelajaran yang berlangsung pada saat 

siswa tidak masuk ( membolos ). Tentu saja hal ini akan sangat berakibat pada 

siswa itu sendiri selain dari mengalami kerugian, siswa juga menjadi ketagihan 

membolos. 

Upaya guru bimbingan konseling di sekolah sudah sangat semakin 

penting, salah satunya untuk mengatasi membolos di sekolah. Bimbingan dapat 

diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan 

secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya 

sendiri, sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara 

wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat, serta kehidupan pada umumnya.  

Prayitno mengemukakan bahwa permasalahan yang dialamin oleh para 

siswa di sekolah sering kali tidak bisa dihindari meski dengan pengajaran yang 

baik sekalipun. Guru bimbingan konseling disini juga mampu meningkatkan 

motivasi siswa perlu diusahakan terutama yang berasal dari dalam diri dengan 

cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi 

untuk mencapai cita-cita. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang telah melaksanakan layanan bimbingan konseling. 
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Bimbingan dan  konseling adalah upaya produktif dan sistematik dalam 

memfasilitsi individu mencapai tingkat perkembangan yang optimal, 

pengembangan perilaku yang efektif, pengembangan lingkungan dan peningkatan 

fungsi atau manfaat individu dalam lingkunganya. Bimbingan dan konseling 

memegang tugas dan tanggung jawab penting untuk mengembangkan lingkungan, 

membangun interaksi dinamis antara individu dengan lingkungan, membelajarkan 

individu untuk mengembangkan, merubah dan memperbaiki perilaku.  Bimbingan 

dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara 

perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal, 

dalam bimbingan pribadi, social, belajar maupun karier melalui berbagai jenis 

layanan dan kegiatan pendukung.  

Berdasarkan pengamatan awal ( studi pendahulian), penulis menemukan 

gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Minta izin keluar dengan berpura-pura sakit atau alasan lainnya. 

2. Melakukan menipulasi surat izin.  

3. Tidak masuk kelas lagi setelah jam istirahat . 

4. Di pengaruhi oleh teman yang suka membolos, hal ini bisa terjadi 

    misalnya  karena ia punya teman yang suka membolos dan bermain 

    seperti di taman, internet . 

5. Tidak mampu mengikuti pelajaran di sekolah, artinya siswa tidak 

    mampu menguasai pelajaran tertentu sehingga menyebabkan ia malas 

  belajar/membolos. 
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6. Tidak mengerjakan PR, artinya bahwa siswa yang bersangkutan 

    mempunyai tugas dari guru yang belum diselesaikan, sehingga ia takut 

    masuk nanti dimarahi guru.  

7.  Guru bimbingan konseling tidak memberikan solusi kepada siswa. 

8. Guru bimbingan konseling kurang memperhatikan siswa yang 

     membolos.  

Berdasarkan gejala-gejala tersebut penulis sangat teretarik untuk melakukan 

penelitian di Sekolah Menenga Atas Negeri 12 Pekanbaru dengan judul “Upaya 

Guru Bimbingan  Konseling dalam Mengatasi Siswa Membolos di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru “ 

B. Alasan memilih judul 

Penelitian terhadap upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi 

siswa membolos di SMAN 12 Pekanbaru dilakukan melihat beberapa 

alasan,yaitu:  

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan  

ilmu yang penulis pelajari,yaitu bimbingan konseling. 

2. Masalah yang dikaji dalam judul di atas , penulis mampu untuk 

menelitinya. 

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian . 
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C. Penegasan istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istila. Beberapa istila yang terkait dengan 

judul peneliti ini adalah upaya guru bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi siswa yang membolos.  

1. Upaya sering disamakan dengan kata usaha yang mempunyai arti yaitu 

kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran atau badan,untuk mencapai 

suatu maksud,pekerjaan.
2
 

2. Guru bimbingan konseling adalah guru yang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab , wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan 

bimbingan terhadap sejumlah peserta didik.
3
Dalam keseharianya guru 

bimbingan konseling membantu memasyarakatkan pelayanan 

bimbingan dan konseling kepada siswa, mengindentifikasi siswa-siswa 

yang memerlukan layanan bimbingan konseling serta pengumpulan 

data siswa-siswa tersebut, membantu mengembangkan suasana kelas, 

memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang 

memerlukakan kegiatan bimbingan konseling untuk mengikuti kegiatan 

yang dimaksudkan itu, menangani masalah siswa, serta mengumpulkan 

imformasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan 

bimbingan konseling serta upaya tindak lanjutnya. 

                                                 
2
 Desi anwar,Kamus Bahasa Indonesia Lengkap,Surabaya :Amelia Surabaya 2006,h 578 

3
 Suhertina,Pengantar Bimbingan dan Konseling, Pekanbaru : Suska Press 2008,h.5 
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Guru bimbingan konseling akan dapat merespon segala masalah 

tingkah laku yang terjadi dalam proses pembelajaran, oleh karena itu, 

guru bimbingan konseling dapat menolong peserta didik dalam 

memecahkan masalah-masalah yang timbul. guru bimbingan konseling 

berusaha membimbing siswa agar dapat menemukan potensi yang 

dimilikinya, membimbing siswa agar dapat mencapai dan 

melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan 

ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai individu 

yang mandiri dan produktif.
4
 

3. Membolos adalah pergi  meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan 

pihak sekolah.
5
 Hal ini yang memungkinkan terjadinya perkelahian 

pelajar, karena mereka pulang sebelum jamnya dan tanpa 

sepengetahuan pihak guru maupun orang tua.namun yang dimaksud 

dalam judul ini yang dikatakan membolos adalah seseorang yang tidak 

pernah masuk ke sekolah dengan tanpa alasan yang jelas seperti siswa 

masuk saat pelajaran pertama saja bahkan ada yang sampai tidak pernah 

masuk sama sekali.  

D. Permasalahan 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, bahwa kajian 

pokok penelitian ini adalah upaya guru bimbingan konseling dalam 

                                                 
4
 Prayitno DKK. Pedoman Khusus Bimbingan konseling. Jakarta: PT Rineka Cipta 

2004.h 241  
5
 Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D.Gunarsa. Mengatasi Kenakalan Siswa 

Remaja.Pekanbaru: zanafa Publishing. 2013 h.20 



 

 

 

8 

mengatasi siswa membolos, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut:  

a. Upaya guru bimbingan konseling dalam mengatsi siswa membolos 

di Sekolah Menanga Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

b. Kerja sama guru bimbingan konseling, guru kelas, guru mata 

pelajara, dalam mengatsi siswa membolos.  

c. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa membolos di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

d. Metode yang digunakan dalam mengatasi siswa membolos di 

Sekolah Menenga Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

2. Batasan masalah 

Mengingat  banyaknya banyaknya masalah yang mengitari 

penelitian ini, seperti yang dilakukan dalam identifikasi masalah di 

atas, maka penulis membatasi pada upaya guru bimbingan konseling 

dalam mengatasi siswa membolos di Sekolah Menenga Atas  Negri 12 

Pekanbaru dan faktor penyebab siswa membolos di Sekolah 

Menengah Atah Negeri 12 Pekanbaru.  

3. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang 

menjadi     pokok permasalahanya berikut :  

a. Apa upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi siswa 

membolos di Sekolah Menenga Atas Negeri 12 Pekanbaru. 
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b. Apa faktor yang menyebabkan siswa membolos di Sekolah 

Menenga Atas Negeri 12 Pekanbaru. 

 

E.  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan    penelitian yaitu :  

a. Untuk mengetahui upaya guru  bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi siswa yang membolos  di Sekolah Menenga Atas Negeri 

12 Pekanbaru . 

b.  Untuk mengetahui factor yang menyebabkan siswa membolos  di 

Sekolah Menega Atas Negeri 12 Pekanbaru . 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana atrata 

satu (S1) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau Studi 

Manajemen Pendidikan Islam. 

b. Sebagai bahan acuan penelitian tentang upaya guru bimbingan 

konseling dalam mengatasi siswa membolos dan untuk menambah 

pengetahuan  terkait dengan judul di atas. 

c. Sebagai bahan referensi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

khususnya bagi mahasiswa yang membutuhkan. 
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d. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penelitian dalam 

bidang bimbingan konseling khususnya pada pelaksanaan layanan 

konseling kelompok. 


