
BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoretis 

1. Bimbingan  konseling 

a. Pengertian Bimbingan  Konseling 

Secara etimologis  kata bimbingan merupakan terjemahan 

dari bahasa inggris “guidance”,kata “kata. “guidance”adalah kata 

dalam bentuk kata benda yang berasal dari kata kerja “to 

guide”artinya menunjukkan,membimbing atau menuntun orang 

lain kejalan yang benar. Secara umum bimbingan adalah bantuan 

yang diberikan secara sistematis kepada orang atau masyarakat 

agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya 

sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga 

mereka dapat menemukan sendiri jalan hidupnya secara 

bertanggung jawab tampa harus bergantung kepada orang lain, dan 

bantuan itu dilakukan secara terus menerus.
6
 

 Istilah konseling berasal dari kata “counseling”yang berarti 

memberikan saran atau nasihat.Konseling juga memiliki arti 

memberikan nesihat atau memberikan anjuran kepada orang lain 

secara tatap muka.Jadi konseling berarti pemberian nasihat kepada 

orang lain secara individu yang dilakukan dengan tatap muka. 

                                                 
6
 Samsul Munir Amin,Bimbingan dan Konseling Islam , Jakarta:Amzah ,2010, h. 3-7 
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Dapat dipahami bahwa konseling bantuan yang diberikan kepada 

individu dalam memecahkan masalah kehidupanya dengan 

wawancara,atau dengan cara-cara yang sesuai dengankeadaan 

individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.
7
 

Guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas 

memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah 

dan professional sehingga seorang guru bimbingan dan konseling 

harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan murid 

dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup.
8
 

b. Tujuan Bimbingan Konseling  

Prayitno dan Erman Amti mengemukakan bahwa tujuan 

umum bimbingan konseling adalah untuk membantu individu 

mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap 

perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya ( seperti 

kemampuan dasar dan baka-bakatnya), berbagai latar belakang 

yang ada (seperti latar belakang kelarga, pendidikan, status social 

ekonomi) serta sesuai dengan tuntutanpositif lingkunganya.
9
 Selain 

tujuan-tujuan di atas, tujuan pelayanan bimbingan ialah agar 

konselin dapat: 

                                                 
7
 Ibid,h. 10-13  

8
Dewa Ketut Sukardi,Proses Bimbingan dan Konseling di Sekolah,Jakarta:rineka 

cipta,2008.h79-91 
9
 Fenti Hikmawati, Bimbingan Konseling.Jakarta : Rajawali Pers. 2012. h. 64-65 



13 

 

1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan 

karier serta kehidupanya di masa yang akan dating. 

2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang 

dimilikinya seoptimal mungkin. 

3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan 

masyarakat, dan lingkungan kerjanya.
10

 

c. Fungsi Bimbingan Konseling  

a) Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan konseling membantu 

konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya ( 

potensinya) dan lingkunganya ( pendidikan, pekerjaan, dan 

norma agama). 

b) Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya 

konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah 

yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya 

tidak dialami oleh konseli. 

c) Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dalam konseling 

yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsinya. 

d) Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling 

yang bersifat kutatif.fungsi ini berkaitan erat dengan upaya 

pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami 

masalah, baik menyangkut masalah pribadi, social, belajar, 

maupun karier. 

                                                 
10

 Ibid. h. 66 
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e) Fungsi adaptasi yaitu fungsi membantu para pelaksana 

pendidikan, kepala sekolah/ madrasa atau staf, konselor, dan 

guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar 

belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan 

konseli. 

f) Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam 

membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan 

lingkunganya secara dinamisa dan konstruftif. 

g) Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk 

membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan 

dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak ( berkehendak ). 

h) Fungsi fasilitas memberikan kemudahan kepada konseli dalam 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang obtimal, serasi, 

selaras, dan seimbang seluru aspek dalam konseli. 

i) Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan konseling untuk 

membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan 

mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam 

dirinya. 

d. Macam-macam layanan bimbingan konseling
11

 

Ada sejumlah layanan dalam bimbingan dan konseling di 

sekolah di antaranya sebagai berikut.
12

 

                                                 
11

 Ibid. h.16-18 
12

 Ibid.h.11 
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a. Layanan orientasi. 

b. Layanan informasi. 

c. Layanan penempatan dan penyaluran.  

d. Layanan bimbingan belajar. 

e. Layanan konseling persorangan. 

f. Layanan bimbingan kelompok. 

g. Layanan konseling kelompok. 

e. Asas-asas Bimbingan dan Konseling 

Dalam menyelenggarakan pelayanan bimbingan  konseling di 

sekolah hendaknya selalu mengacuh pada asas-asas bimbingan 

konseling dan diterapkan sesuai dengan asas-asas bimbingan 

konseling . Asas-asa ini dapat dianggap sebagai suatu rambu-

rambu dalam pelaksanaan bimbingan konseling .berapa asas yang 

perlu diterapkan dan diingat adalah sebagai berikut: 

a. Asas kerahasiaan 

b. Asas kesukarelaan 

c. Asas keterbukaan 

d. Asas kekinian  

e. Asas kemandirian  

f. Asas kegiatan 

g. Asas kedinamisan 

h. Asas keterpaduan  

i. Asas kenormatifan 



16 

 

j. Asas keahlian  

k. Asas alih tanagan 

l. Asas Tut Wuri Handayani
13

 

2. Guru Bimbingan Konseling 

a. Pengertian Guru Bimbingan Konselng  

Dalam panduan Mentri Pendidikan Nasional NO 22 Tahun 2005 

dinyatakan bahwa “konselor”. Guru Bimbingan Konseling adalah 

pelaksanaan konseling di sekolah yang mempunyai tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan konseling 

terhadap sejumlah peserta didik. 

  Seorang guru bimbingan konseling yang konsekuen dengan tugas-

tugasnya ia akan mampu menjaga keharmonisan antara perkataan, 

ucapan dan perintah larangan dengan alam perbuatan. Ia akan menjadi 

tauladan dan akan menjadi sosok atau figure yang dapat dijdikan 

patokan untuk ditiru oleh siswa.
14

 

 Guru bimbingan konseling sangat menentukan sekali dalam proses 

belajar atau proses menuntut ilmu pada suatu sekolah, agar tercipta 

suatu keberhasilan belajar yang murni tanpa harus mengalami 

penghambatan-penghambatan yang dapat mempengaruhi belajar siswa. 

                                                 
13

 Dewa ketut sukardi, proses bimbingan dan konseling di sekolah ,Jakarta:rineka 

cipta.2008 h. 14-18 
14

 Umar Sartono. Bimbingan dan Penyuluhan. Bandung. Pustaka Setia.1998.h 117 
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 Dengan sikap dan penerimaan yang baik guru bimbingan konseling 

maka pihak peserta didik yang bermasalah tidak merasa segan 

nengutarakan masalahnys.
15

 

 Sebagaimana diketahui tentang definisi guru bimbingan konseling 

maka tidak akan pernah terlepas dari personil pelaksanaan sebagai 

faktor pendukng layanan bimbingan konseling diantara personil 

pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah yang terkait di dalam 

organigram layanan bimbingan konseling salah satunya adalah guru 

bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling sebagai pelaksana 

utama, tenaga inti dan ahli guru bimbingan konseling bertugas: 

1. Memasyarakatkan pelayanan konseling. 

2. Merencanakan program bimbingan konseling terutama program-

program satuan layanan dan satuan kegiatan pendukung, untuk 

satuan-satuan waktu tertentu, program-program tersebut dalam 

program mingguan, bulanan, caturwulan, dan tahunan.  

3. Melaksanakan segenap program satuan  layanan bimbingan 

konseling. 

4. Melaksanakan segenap layanan satuan pendukung bimbingan 

konseling. 

5. Menilai proses dari hasil pelaksanaan satuan layanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan konseling. 

                                                 
15

 Ibid. h.118 
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6. Menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan bimbingan 

konseling. 

7. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan 

dan kegiatan pendukung bimbingan konseling. 

8. Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan kegiatan 

pendukung bimbingan yang dilaksanakan. 

b. Kinerja guru bimbingan konseling  

Kinerja guru bimbingan konseling adalah bagaimana guru 

gurubimbingan konseling di sekolah melaksanakan tugas.
16

guru 

bimbingan konseling di sekolah membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam perkembangan diri siswa dan membantu serta 

mendampingi siswa untuk mencapai perkembangan diri yang obtimal 

agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.   

3. Membolos   

a. Pengertian Membolos  

Membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa 

sepengetahuan pihak sekolah. Hal ini yang memungkinkan perkelahian 

pelajar, karena mereka pulang sebelum jamnya dan tanpa sepengetahuan 

dari pihak guru maupun orang tua.
17

 

                                                 
16

 Tohirin. Psikologi pembelajaran pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo 

persada. 2005.h.152 
17

 Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa. Mengatasi Kenakalan Siswa Remaja . 

Pekanbaru : Zanafa Publishing.2013.h.20 
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Menurut Kristiani perilaku yang dikenalkan dengan istilah truancy 

ini dilakukan dengan cara, siswa tetap pergi dari rumah pada pagi hari 

dengan berseragam, tetapi mereka tidak berada di sekolah. Perilaku ini 

ummnya ditemukan pada remaja mulai tingkat pendidikan SMP. 

Sedangkan menurut Ridlowi membolos dapat diartikan sebagai 

perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat. 

Atau biasa  juga dikatakan ketidak hadiran tanpa alasan yang jelas. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prilaku 

membolos adalah perilaku siswa yang tidak masuk sekolah atau tidak 

mengikuti pelajaran tanpa alasan atau dengan alasan yang tidak bisa 

dipertanggung jawabkan. 

c. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku membolos  

Salah satu faktor penyebab perilaku membolos adalah terkait 

dengan masalah kenakalan remaja secara umum. Perilaku tersebut 

tergolong perilaku yang tidak adaptif sehingga harus ditangani secara 

serius.  Penanganan dapat di lakukan dengan terlebih dahulu 

mengetahui faktor  penyebab munculnya perilaku membolos tersebit. 

d. Faktor pendukung munculnya perilaku membolos sekolah pada remaja 

ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaiti: 

1. Faktor sekolah 

       Faktor sekolah yang berisiko meningkatkan munculnya 

perilaku membolos pada remaja antara lain kebijakan mengenai 
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pembolosan yang tidak konsisten, interaksi yang minim antara 

orang tua siswa dengan pihak sekolah, guru-guru yang tidak 

suportif, atau tugas-tugas sekolah yang kurang menantang lagi 

siswa. 

2. Faktor personal  

Minsalnya terkait dengan menurunya motivasi atau 

hilangnyaminat minat akademik siswa, kondisi ketinggalan 

pelajaran, atau karena kenakan remaja seperti konsumsi alkoholdan 

minuman keras.  

3. Faktor keluarga 

Meliputi pola asuh orang tua atau kurangnya partisipasi 

orang tua dalam pendidikan anak. 

Menurut Gunarsa, faktor penyebab anak absen dan tidak ke sekolah 

dibagi dalam 2 kelompok, yaitu: 

1. Sebab dari Dalam Diri Anak itu Sendiri  

a. Pada umumnya anak tidak ke sekolah karena sakit 

b. Ketidak mampuan anak dalam mengikuti pelajaran di 

sekolah 

c. Kemampuan intelektual yang tarafnya lebih tinggi dari 

teman-temanya 
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d. Dari banyaknya kasus di sekolah, ternyata faktor pada 

anaknya yaitu kekurangan motivasi belajar yang jelas 

mempengaruhi anak 

2. Sebab dari Luar Anak  

a. Keluarga 

1)  Keadaan Keluarga, Keadaan keluarga tidak selalu 

memudahkan anak didik dalam menggunakan waktu 

untuk belajar sekehendak hatinya. Banyak keluarga yang 

masih memerlukan bantuan anak-anak untuk 

melaksanakan tugas-tugas di rumah, bahkan tidak jarang 

pula terlihat ada anak didik yang membantu orang tuanya 

mencari nafkah. 

2) Sikap orang Tua, Sikap orang tua yang masah bodoh 

terhadap sekolah, yang tentunya kurang membantu 

mendorong anak untuk hadir ke sekolah. Orang tua 

dengan mudah memberi surat keterangan sakit ke 

sekolah, padahal anak membolos untuk menghindari 

ulangan. 

b. Sekolah  

1) Hubungan anak dengan sekolah dapat dilihat dari anak-

anak lain yang menyebabkan ia tidak senang di sekolah, 

lalu membolos. 
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2) Anak tidak senang ke sekolah karena tidak senang 

dengan gurunya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor penyebab perilaku membolos siswa tidak hanya 

berasal dari dalam diri siswa itu sendiri ( internal) 

melainkan dapat juga disebabkan oleh faktor eksternal 

seperti lingkungan sekilah dan keluarga. 

b. Dampak Negatif Perilaku Membolos  

Perilaku membolos apabila tidak segera di atasi maka dapat 

menimbulkan banyak dampak negatif. Supriyo menyatakan bahwa apabila 

orang tua tidak mengetahui dapat berakibat anak berkelompok dengan 

teman yang senasib dan membutuhkan kelompok/ group yang menjurus ke 

hal-hal yang negatif (gang), peminum, ganja, obat-obat keras, dan lain- 

lain. Dan akibat yang paling fatal adalah anak akan mengalami gangguan 

dalam perkembangannya dalam usaha untuk menemukan identitas dirinya 

(manusia yang bertanggung jawab). 

4. Upaya Guru Bimbingan Konseling Dalam Mengatasi Siswa Membolos 

Upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi kebiasaan membolos 

dilaksanakan melaluitahapan-tahapan operasionalisasi layanan bimbingan 

konseling sebagai berikut: 
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a. Perencanaan 

1. Menetapkan subjek atau peserta layanan. 

2. Menetapkan dan menyiapkan materi yang akan dipelajari secara 

rinci dan kaya. 

3. Menetapkan proses dan langkah-langkah. 

4. Menetapkan dan menyiapkan fasilitas layanan, termasuk media 

dengan perangkat keras dan lemahnya. 

5. Menyiapkan kelengkapan administrasi.
18

 

b. Pelaksanaan 

1. Melaksanakan kegiatan layanan. 

2. Mengimplementasikan high touch dan high tech dalam proses 

pembelajaran. 

c. Evaluasi  

1. Menetapkan materi evaluasi. 

2. Menetapkan prosedur evaluasi. 

3. Menyusun instrument evaluasi. 

4. Mengolah hasil aplikasi instrument. 

5. Mengolah hasil aplikasi instrument. 

d. Analisis Hasil Evaluasi   

1. Menetapkan norma/ standar evaluasi. 

2. Melakukan analisis. 

3. Mentafsirkan hasil evaluasi. 
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 Dewa Ketut Sukardi, (1998). Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan 

Konseling di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta h. 29 
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e. Tindak Lanjut  

1. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut. 

2. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada peserta layanan 

dan pihak-pihak terkait. 

3. Merencanakan rencana tindak lanjut.
19

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

      Penelitaian yang relevan adalah pelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan Dari menghindari menipulasi terhadap sebuah karya ilmiah 

dan menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar 

belum parah diteliti oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan 

perna dilakukan diantaranya adalah: 

1. Skripsi, Feri  Kristanti mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dengan judul: 

upaya guru bimbingan dan konseling dalam   mengatasi siswa yang 

bolos   Kelas VIII SMP Negeri 01 BumiJawa Kabupaten Tegal Tahun 

Pelajaran 2006-2007. Analisis data yang digunakan untuk 

membuktikan hipotesis adalah Uji Wilcoxon, karena datanya berskala 

ordinal (berjenjang) dan tidak harus berdistribusi normal. Dari 

perhitungan diperoleh deskripsi tingkat mengatasi siswa yang pembolos  

mendapat layanan bimbingan kelompok memiliki skor rata-rata 271,1 

dan setelah mendapat layanan bmbingan kelompok memiliki skor 

                                                 
19

 Ibid. h.27  



25 

 

358,6. Jadi ada peningkatan sebesar 87,5. Dari hasil perhitungan Uji 

Wilcoxon diperoleh data nilai Z
hitung

=4,10, sedang nilai Ztabel=1,96. 

Jadi nilai Zhitung >Ztabel. Hal ini berarti bahwa layanan bimbingan 

kelompok efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 Bumijawa Kabupaten Tegal Tahun Pelajaran 2006/2007. 

2. Skripsi, Mufidin mahasiswa jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

(BPI) Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dengan judul : “upaya guru bimbingan  Konseling dalam 

Mengatasi Masalah Kesulitan Belajar Siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri  (Man 2) Model Pekanbaru”. Setelah data disajikan dan di 

analisis dengan sifat penelitian deskriptif, maka teknik analisa data yang 

digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa efektifitas bimbingan dan konseling 

kelompok dalam mengatasi masalah kesulitan belajar siswa  di MAN 2 

Model Pekabaru dapat dikategorikan :sangat efektif” dengan persentase 

95.99%. 

3. Skripsi, Samsinar mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dengan judul: “Pelaksanaan Layanan konseling Kelompok dalam 

mengatasi bolos di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru”. 

Bahwa pelaksanaan layanan bimbingan kelompok di SMPN 20 

Pekanbaru masih tergolong kurang maksimal, hal ini terlihat dari hasil 

observasi sebanyak 25 kali yang tterletak antara “50-75%, yaitu 
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termasuk kategori kurang maksimal. Dimana frekuensi jawaban yang 

telah ada yaitu jawaban “ya” sebanyak (363) sedangkan frekuensi 

jawaban “tidak” sebanyak (237) dengan persentase (60.5%). 

4. Skripsi, mahasiswa jurusan Psikologi Fakultas Psikolgi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: “Hubungan Motif 

Afiliasi dengan Keterbukaan Diri Pada Mahasiswa Pengguna 

Facebook”. Hipotesa yang diajukan adalah terdapat hubungan motif 

afiliasi dengan keterbukaan diri mahasiswa pengguna Facebook 

berdasarkan tipe Ekstrover dan Introvert. Hasil analisis product Moment 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara 

motif afiliasi dengan keterbukaan diri pada mahasiswa pengguna 

Facebook yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. 

 

C. Konsep operasional 

Konsep  kajian ini berkenaan dengan upaya guru bimbingan 

konseling dalam mengatasi siswa membolos.Upaya adalah suatu tindakan 

yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan membolos 

adalah tidak masuk kelas dengan alasan yang tidak tepat. 

Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud dengan upaya guru 

bimbingan konseling dalam mengatasi siswa membolos di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru adalah Suatu tindakan yang sudah 

dilakukan oleh guru bimbingan konseling dengan tujuan untuk mengatasi 

siswa membolos. 
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Upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi siswa 

membolos dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :   

1. Sebagai guru bimbingan konseling harus mampu mengetahui apa 

faktor-faktor yang menyebabkan siswa tersebut membolos.  

2. Sebagai konselor guru bimbingan konseling melaksanakan layanan 

bimbingan konseling terhadap siswa yang membolos. 

3. Sebagai agen pengubah guru bimbingan konseling berperan aktif 

dalam mengatasi siswa membolos. 

4. Sebagai motivator guru bimbingan konseling memberikan motovasi 

dan nasehat. 

5. Sebagai evaluator guru bimbingan konseling melakukan evaluasi. 

6. Sebagai evaluator guru bimbingan konseling menganalisis hasil 

evaluasi. 

7. Sebagai evaluator guru bimbingan konseling melaksanakan tindak 

lanjut. 

Indicator faktor yang menyebabkan siswa membolos adalah : 

b. Internal  

1) Guru bimbingan konseling idealnya berlatar berlatar belakang BK 

2) Guru bimbingan konseling mampu berperan dalam mengatasi siswa 

membolos. 

c. Eksternal  

1) Guru bimbingan konseling bekerja sama dengan seluruh personil 

sekolah dalam kegiatan bimbingan konseling. 
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2) Guru bimbingan konseling menyarankan kepada siswa harus serius 

dalam mengikuti layanan bimbingan konseling. 

 


