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Abstrak 

Elys  Setyawati:  Efektivitas Layanan Konseling Kelompok Terhadap Perilaku Membolos Siswa 
Kelas X Smk Bina Karya Pacitan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Kata  kunci  :  Efektivitas,Konseling  Kelompok,  Perilaku  Membolos  Siswa 

Penelitian  ini  dilatar  belakangi  berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  peneliti  dari  pihak-
pihak  yang  dapat  dipercaya  sebagai  sumber  informasi  bahwa  permasalahan  membolos  kerap  
sekali  terjadi  di  SMK  Bina  Karya  Pacitan. 

Permasalahan  penelitian  ini  adalah  (1)  Faktor-faktor  apa  saja  yang  mendorong  perilaku  
membolos  siswa?  (2)  Bagaimana  kegiatan  layanan  konseling  kelompok  yang  telah  
dilaksanakan?  (3)  Sejauhmana  efektivitas  layanan  konseling  kelompok  terhadap  perilaku  
membolos  siswa?. 

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan  disain  single  subjeck  
design  dimana  yang  menjadi  subyek  penelitian  adalah  tiga  siswa  yang  melakukan  perilaku  
membolos.  Penelitian  dilakukan  dalam  tiga  tahap  yaitu  yang  pertama  tahap  baseline  satu  
dimana  siswa  belum  diberikan  layanan  konseling  kelompok,  yang  kedua  tahap  pemberian  
intervensi,  yaitu  tahap  dimana  konseli  diberi  layanan  konseling  kelompok  dan  yang  ketiga  
adalah  tahap  baseline  dua  yaitu  tahap  untuk  mengukur  perubahan  sikap  siswa  setelah  diberikan  
intervensi . 

Kesimpulanhasilpenelitianiniadalah(1). Bahwa hasil dari tahap baseline dua setelah ketiga 
konseli diberi intervensi layanan konseling kelompok menunjukan hasil penurunan perilaku membolos 
dari ketiga konseli tersebut.(2). Berdasarkan dari wawancara konseling kelompok diperoleh 
keterangan bahwa  ketiga klien tersebut melakukan tidakan membolos sebagian besar didorong oleh 
faktor pribadi dan faktor sekolah.(3). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang 
terkait menyatakan bahwa ketiga klien yang menjadi obyek sasaran mengalami perubahan sikap.(4). 
Berdasarkan pada hasil penelitian yang mengarah pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 
dapat ditarik simpulan bahwa pemberian layanan konseling kelompok efektif terhadap perilaku 
membolos siswa. 

Berdasarkan  simpulan  hasil  penelitian  ini,  direkomendasikan:  (1).  guru pembimbing 
diharapkan untuk dapat meningkatkan layanan-layanan konseling khususnya layanan konseling 
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kelompok.  (2).  guru mata pelajaran diharapkan meningkatkan metode pembelajaran yang sesuai dan 
dapat diterima oleh siswa sehingga siswa tidak merasa benci atau jenuh dengan mata pelajaran tertentu 
sehingga lebih memilih memutuskan untuk membolos. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalamera globalisasi saat ini 

persaingan didalam ilmu pengetahuan 

dan teknologi sangatlah ketat. Negara-

negara diberbagai belahan dunia saat 

ini seakan-akan berlomba-lomba untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Untuk meraih tujuan 

itu, maka negara-negara tersebut tidak 

terkecuali Indonesia meningkatkan 

kualitas sumber daya manusianya. 

Pergi ke sekolah bagi remaja 

merupakan suatu hak sekaligus 

kewajiban sebagai sarana mengenyam 

pendidikan dalam rangka 

meningkatkan kehidupan yang lebih 

baik. Namun kenyataannya banyak 

siswa yang enggan melakukannya 

tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan akhirnya 

banyak yang memilih untuk  

membolos. 

Membolos dapat menimbulkan 

beberapa dapak negatif antara lain 

yaitu : 

1. Minat terhadap pelajaran 

semakin berkurang 

2. Gagal dalam ujian 

3. Hasil belajar yang diperoleh 

tidak sesuai dengan potensi 

yang dimiliki 

4. Tidak naik kelas 

5. Penguasaan terhadap materi 

pelajaran tertinggal dari 

teman-teman lainya 

6. Dikeluarkan dari sekolah 

Dalam kasus tersebut, bidang 

konseling sangat berperan penting 

dalam mengatasi perilaku siswa 

membolos. Didalam bidang konseling 

terdapat layanan konseling kelompok. 

Layanan konseling kelompok adalah  

layanan konseling perorangan yang 

dilaksanakan didalam suasana 

kelompok. Disana ada konselor dan 
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ada klien, yaitu para anggota 

kelompok (yang jumlahnya minimal 

dua orang). Disana terjadi hubungan 

konseling dalam suasana yang 

diusahakan sama seperti dalam 

konseling perorangan yaitu hangat, 

permisif, terbuka dan penuh 

keakraban. Dimana juga ada 

pengungkapan dan pemahaman 

masalah klien, penelusuran sebab-

sebab timbulnya masalah, upaya 

pemecahan masalah (jika perlu dengan 

menerapkan metode-metode khusus), 

kegiatan evaluasi dan tindak lanjut.   

Menurut Natawidjaja (dalam 

Wibowo, 2005 : 32) yang 

mengemukakan bahwa konseling 

kelompok merupakan upaya bantuan 

kepada individu dalam suasana 

kelompok yang bersifat pencegahan 

dan penyembuhan, dan diarahkan 

kepada pemberian kemudahan dalam 

rangka perkembangan. 

Dari uraian-uraian yang 

disampaikan beberapa ahli di atas 

maka dapat disimpulkan bahwasannya 

konseling kelompok merupakan salah 

satu layanan konseling yang di 

selenggarakan dalam suasana 

kelompok yang memanfaatkan 

dinamika kelompok, serta terdapat 

hubungan konseling yang hangat, 

terbuka, permisif dan penuh 

keakraban. Hal ini merupakan upaya 

individu untuk membantu individu 

agar dapat menjalani 

perkembangannya dengan lebih 

lancar, upaya itu bersifat preventif dan 

perbaikan. Sebab, pada konseling 

kelompok juga ada pengungkapan dan 

pemahaman masalah klien, 

penelusuran sebab-sebab timbulnya 

masalah, upaya pemecahan masalah, 

kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. 

Banyaknya siswa yang 

membolos memiliki latar belakang 

yang berbeda-beda. Sri Wahyuni yang 
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mengutip tulisan Kartono (1985-1980) 

dalam Dorothy Kater MS, menyatakan 

bahwa penyebab siswa membolos ada 

dua, yaitu sebab dalam diri sendiri dan 

lingkungan. Dalam diri sendiri yaitu: 

1) Siswa takut kegagalan, 2) Siswa 

merasa ditolak dan tidak disukai 

lingkungan. Penyebab dari lingkungan 

yaitu: 1) Keluarga tidak memotifasi 

dan tidak mengetahui pentingnya 

sekolah, 2)Masyarakat beranggapan 

bahwa pendidikan itu tidak penting. 

Penyebab membolos dari dalam diri 

sendiri terjadi karena pada remaja 

adalah masa yang penuh dengan 

gelora,pembrontakan dan semangat 

kreatifitas dalam usaha pencarian jati 

diri. Apabila kurang mendapat 

perhatian dan bimbingan maka ini 

akan berakibat tidak baik. 

Fenomena membolos ini juga 

terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan 

Bina Karya Pacitan. Berdasarkan hasil 

observasi langsung yang dilakukan 

oleh peneliti dan keterangan yang di 

peroleh dari guru pembimbing di 

sekolah tersebut,  fenomena membolos 

di SMK Bina Karya Pacitan banyak 

terjadi. Adanya siswa yang membolos 

di SMK Bina Karya Pacitan 

mendorong peneliti untuk meneliti 

lebih dekat dan memberikan treatment 

kepada siswa yang membolos melalui 

layanan konseling kelompok. 

Berdasarkan uraian di atas,maka 

peneliti mengambil judul “Efektivitas 

Layanan Konseling Kelompok 

Terhadap Perilaku Membolos Siswa 

Kelas X SMK Bina Karya Pacitan 

Tahun Pelajaran 2014/2015.” 
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II. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut Nawawi (2003 

: 64) metode deskriptif yaitu 

metode-metode penelitian yang 

memusatkan perhatian pada 

masalah-masalah atau fenomena 

yang bersifat aktual pada saat 

penelitian dilakukan, kemudian 

menggambarkan fakta-fakta 

tentang masalah yang diselidiki 

sebagaimana adanya diiringi 

dengan interprestasi yang rasional 

dan akurat.  

Dengan demikian penelitian 

ini akan menggambarkan fakta-

fakta dan menjelaskan keadaan 

dari objek penelitian berdasarkan 

fakta-fakta yang ada dan mencoba 

menganalisis kebenarannya 

berdasarkan data yang diperoleh. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis penelitian 

eksperimental. ”Eksperimen 

adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain, dalam kondisi 

yang terkendalikan” 

(Sugiyono,2011:72). 

 “Desain penelitian 

eksperimen secara garis besar 

dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu disain kelompok 

(groub design) dan desain subyek 

tunggal (single subject design)” 

(Sunanto,dkk.2006:41). 

Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode eksperimen 

dengan subjek tunggal atau single 

subject design (SSD) yakni desain 

yang digunakan untuk 
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mempelajari perubahan perilaku 

pada individu setelah diberikan 

perlakuan tertentu. Dalam disain 

subjek tunggal setiap sampel 

berfungsi sebagai dirinya sendiri 

atau kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HASIL PENELITIAN     

DAN PEMBAHASAN 

 

Dari hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti, ditemukan bahwa 

perilaku membolos ketiga klien dari 

SMK Bina Karya adalah tinggi. Hal 

ini dapat dilihat dari  perhitungan 

menggunakan rumus deskriptif 

presentase yang menunjukan rata-rata 

tingkat perilaku membolos ketiga 

siswa sebelum diberikan layanan 

konseling kelompok adalah 72%, dan 

ini termasuk dalam kategori tinggi, 

namus setelah diberi intervensi 

layanan konseling kelompok rata-rata 

presentase perilaku membolos ketiga 

siswa tersebut turun sangat drastis 

menjadi 31% dan angka ini termasuk 

dalam kategori sangat rendah. Dari 

ketiga klien tersebut rata-rata 

mengalami penurunan 41%. 
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Pengentasan perilaku membolos 

melalui layanan konseling kelompok 

ini dilakukan melalui beberapa 

pertemuan, hal ini bertujuan untuk 

mengentaskan ketiga siswa tersebut 

dari perilaku membolos yang sering 

dilakukanya serta bertujuan untuk 

mengunkap lebih dalam lagi mengenai 

faktor-faktor yang mendorong siswa 

melakukan perilaku membolos. Dari 

hasil konseling dapat diungkap faktor-

faktoryangbanyakmempengaruhisiswa

melakukanperilakumembolosadalahfa

ktor pribadi dan faktor sekolah, dari 

faktor pribadi kebanyakan dari mereka 

kurang minat dengan mata pelajaran, 

sedangkan dari faktor sekolah keban 

mereka melakukan perilaku membolos 

karena pengaruh dari teman sekolah. 

Untuk faktor keluarga tidak banyak 

mempengaruhi ketiga klien tersebut 

melakukan perilaku membolos, namun 

demikian keluarga sangat berperan 

penting, khususnya orang tua sebagai 

kontrol anak untuk tidak melakukan 

tindakan membolos. 

 

 

IV. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan pembahasan 

hasil penelitian dengan judul ” 

efektivitas layanan konseling terhadap 

perilaku membolos siswa kelas X 

SMK Bina Karya Pacitan tahun ajaran 

2014/2015” dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Bahwa hasil dari tahap baseline 

satu dan tahap baseline dua yaitu 

sebelum dan setelah ketiga 

konseli diberi intervensi layanan 

konseling kelompok 

menunjukan hasil penurunan 

perilaku membolos dari ketiga 

konseli tersebut. Dimana 

sebelum mendapatkan layanan 

konseling kelompok rata-rata 

presentase perilaku membolos 
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ketiga klien tersebut adalah 72% 

dan masih dalam kategori tinggi, 

sedangkan setelah mendapatkan 

layanan konseling kelompok 

rata-rata presentase perilaku 

membolos siswa adalah 31% dan 

dalam hal ini termasuk dalam 

kategori sangat rendah.  

2. Berdasarkandariwawancarakons

elingkelompokdiperolehketerang

anbahwa ketiga klien tersebut 

melakukan tidakan membolos 

sebagian besar didorong oleh 

faktor pribadi dan faktor 

sekolah, dimana dalam faktor 

pribadi ini siswa kebanyakan 

tidak menyukai mata pelajaran 

yang dianggap sulit serta tidak 

mengerjakan tugas dari guru. 

Faktor sekolah yang 

mempengaruhi tindakan 

membolos adalah pengaruh 

teman sekolah, dimana WM 

sering diajak temanya untuk 

bermain diluar pada saat jam 

sekolah sehingga membuat WM 

memilih untuk membolos 

sedangkan TE tidak menyukai 

teman-teman sekolahnya yang 

menurut dia membuatnya tidak 

nyaman sehingga dia memilih 

untuk membolos. Sedangkan 

untuk NR,jarak antara sekolah 

dan rumah yang sangat jauh 

membuat NR sering terlambat 

sekolah sehingga dia sering kali 

memutuskan untuk membolos. 

3. Berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari pihak-pihak yang 

terkait menyatakan bahwa ketiga 

klien yang menjadi obyek 

sasaran mengalami perubahan 

sikap. Ketiga klien tersebut 

sudah tidak melakukan perilaku 

membolos lagi. 

4. Berdasarkan pada hasil 

penelitian yang mengarah pada 

rumusan masalah dan tujuan 

penelitian, maka dapat ditarik 

simpulan bahwa pemberian 
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layanan konseling kelompok 

efektif terhadap perilaku 

membolos siswa SMK Bina 

Karya Pacitan kelas X tahun 

pelajaran 2014/2015. 
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