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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses belajar mengajar di sekolah dimaksudkan untuk membantu siswa 

tumbuh dan berkembang serta menemukan pribadinya menuju kedewasaan. 

Tumbuh dan berkembang secara maksimal dalam berbagai aspek kepribadian agar 

menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di tengah-tengah 

masyarakat. Kenyataan di lapangan sering dijumpai beberapa siswa mengalami 

kegagalan dalam belajarnya. Faktor penyebabnya antara lain adalah saat dalam 

kelas berbicara sendiri, berbuat gaduh, mengganggu temannya, masa bodoh saat 

guru menjelaskan pelajaran, tidak konsentrasi dalam belajar, dan membolos 

sekolah. 

Perilaku membolos di kalangan pelajar kiranya bukan hal yang baru bagi 

setiap siswa di sekolah. Tidak hanya terjadi pada siswa putra, siswa putri pun juga 

kerap melakukan kegiatan ini. Ada yang melakukannya secara pribadi, tetapi 

cukup banyak juga yang melakukannya secara berkelompok, Fenomena 

membolos yang dilakukan para siswa di sekolah dapat dipahami sebagai tindakan 

perilaku salah, di mana siswa menyelesaikan masalahnya melalui jalan pintas 

yang menurut mereka sebagai solusi terbaik atas masalah yang mereka alami. 

Bagi pihak sekolah, tentu tindakan ini telah melanggar peraturan atau tata tertib 

yang berlaku (Mukhlis, 2009).  
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Kartono (2000), membolos akan menyebabkan gagal dalam pelajaran, 

mengganggu kegiatan belajar teman-teman sekelas dan masih banyak akibat yang 

ditimbulkan. Diantara akibat dari membolos yaitu dia akan bergaul dengan teman-

teman yang tidak baik atau terjerumus dalam pergaulan bebas yang akan 

menyebabkan banyak lagi kenakalan-kenakalan remaja yang lain. 

Beberapa kasus membolos, misalnya yang terjadi di daerah Lamongan,  

Sebanyak enam pelajar SMP dan 16 pelajar SMA terjaring operasi sayang yang 

digelar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Lamongan, Kompas, Senin (24/11/2008). Mereka dirazia saat 

nongkrong di alun-alun, warung kopi, pasar burung dan tempat rental play station. 

Alasan mereka membolos dan tidak masuk sekolah beragam. Ada yang merasa 

bosan di kelas, malas dan ada sekedar ingin main-main. Sebelumnya belasan 

pelajar juga terjaring razia saat nongkrong di rental play station dan warung kopi 

(Sucipto, 2008). 

Di Sragen, banyak siswa SMP, SMA dan STM yang sedang membolos di 

kampung Tegalsari terjaring razia yang dilakukan oleh gabungan Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) dengan badan Kesbangpolinmas Kabupaten serta 

jajaran polres setempat, Solorayaonline, Selasa (18/10/2011). Dari razia itu 

didapatkan film porno yang terdapat di handphone salah seorang siswa dan  1,5 

litel botol alkohol jenis ciu. Mereka kemudian dikembalikan ke sekolah masing-

masing untuk mendapatkan pengarahan dari pemerintah serta guru (Hartono, 

2011). 
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Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Kompas, 

Senin (24/10/2011), melakukan razia siswa di sejumlah lokasi Kabupaten Sleman. 

Hasil razia ditemukan 27 siswa yang membolos sekolah. Mereka sedang berada di 

warung internet dan sebagian lain sedang nongkrong di luar lingkungan sekolah ( 

Kurniawan, 2011 ). 

Kasus lain, sebanyak 31 siswa yang sedang nongkrong di sejumlah pusat 

perbelanjaan, seperti Pacific Mal dan Rita Mal terjaring razia petugas, Suara 

Merdeka, Rabu (6/10/2011). Setelah dilakukan pendataan, enam siswa 

diantaranya ternyata berasal dari sekolah di Kota Tegal, sedangkan sisanya 

merupakan siswa dari luar daerah ( Hadiyanto, 2010 ) 

Data dokumentasi presensi sebagian SMA Negeri Kabupaten Karanganyar 

di semester satu tahun ajaran 2011/2012 terdapat beberapa kasus sebagai berikut:  

Tabel 1 
Data presensi siswa kelas XI 

Semester 1 
No Sekolah Σ Kasus membolos 
1 SMA N Kerjo 147 kasus 
2 SMA N 2 Karanganyar 214 kasus 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

SMA N Colomadu 
SMA N 1 Karanganyar 
SMA N Karangpandan 
SMA N Kebakkramat 
SMA N Gondangrejo 
SMA N Jimapolo 
SMA N Mojogedang 

310 kasus 
58 kasus 
96 kasus 
192 kasus  
216 kasus 
108 kasus 
144 kasus 

   
Sumber:  Guru BK SMA Negeri, Karanganyar 2011 

 

Membolos merupakan salah satu kenakalan siswa yang dalam 

penanganannya diperlukan perhatian yang sangat serius, dan perilaku membolos 

tidak dapat sepenuhnya dihilangkan dari kehidupan siswa, tetapi usaha 
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meminimalkan perilaku tersebut tetap haruslah ada. Pada fase remaja merupakan 

masa transisi dan masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Banyak perubahan 

yang terjadi pada masa remaja ini baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga 

dalam perkembangannya tidak semua anak menghayati proses perkembangan 

tersebut berhasil dengan baik bahkan sering terjadi hambatan dan konflik 

(Ridlowi, 2009). 

Kearney (2001), mengatakan bahwa faktor pendukung munculnya perilaku 

membolos sekolah pada remaja ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu faktor 

sekolah, personal dan keluarga. Faktor sekolah yang berisiko meningkatkan 

munculnya perilaku membolos pada remaja antara lain kebijakan mengenai 

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 bagi siswa.  

Faktor personal terkait dengan konsep diri yang merupakan pandangan 

atau keyakinan diri terhadap keseluruhan diri, baik yang menyangkut kelebihan 

maupun kekurangan diri sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

keseluruhan perilaku yang ditampilkan serta menurunnya motivasi atau hilangnya 

minat akademik siswa. Sedangkan faktor keluarga meliputi pola asuh orang tua 

atau kurangnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Ketiga faktor 

tersebut dapat muncul secara terpisah atau berkaitan satu sama lain. 

Bulan Juli 2011 pernah dilakukan penelitian mengenai konsep diri oleh 

Jamaludin Ahmad, Mazila Ghazali dan Aminuddin Hassan. Berdasarkan 

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa hubungan antara konsep diri dan 
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prestasi belajar siswa tidak signifikan. Konsep diri tidak secara langsung 

berhubungan dengan prestasi belajar siswa namun lebih berkaitan dengan perilaku 

siswa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria (2007), 

konsep diri membawa pengaruh terhadap kecenderungan kenakalan remaja, 

semakin tinggi konsep diri maka semakin rendah kecenderungan kenakalan 

remaja dan sebaliknya semakin rendah konsep diri maka semakin tinggi 

kecenderungan kenakalan remaja. 

Penelitian lain yaitu tentang motivasi belajar yang dilakukan oleh Nilsen 

(2009), motivasi belajar siswa berpengaruh signifikan terhadap perilaku akademik 

siswa yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa. Motivasi belajar yang tinggi akan membawa dampak terhadap peningkatan 

perilaku akademik siswa seperti rajin masuk sekolah, rajin belajar dan sebagainya, 

dan hal ini akan membawa dampak pula terhadap prestasi belajar siswa tersebut. 

Permasalahan siswa yang membolos dan perilaku siswa yang tidak dapat  

mengatur waktu untuk melakukan aktivitas belajar sesuai kebutuhan mereka. 

Apabila para siswa belajar sesuai tanpa aturan yang jelas maka upaya belajar 

siswa tersebut tidak efektif. Dalam pengaturan waktu belajar berdasarkan 

kesadaran sendiri maupun pihak lain, jika tidak dilakukan dengan disiplin, maka 

alokasi waktu untuk belajar akan kacau. Kedisiplinan siswa dalam melakukan 

aktivitas belajar dapat dipadukan dengan aktivitas lain dalam kehidupan sehari-

hari. Guru bimbingan dan konseling perlu mendampingi mereka dalam mengatur 

waktu belajar. 
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Perilaku membolos yang dulu sering dilakukan oleh siswa putra saja, 

tetapi sekarang juga dilakukan siswa putri. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan 

budaya tradisional kita yang masih membedakan peran laki-laki dan perempuan 

dalam masyarakat. (Ridwan, 2008). 

Berdasarkan fenomena dan kasus-kasus di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang kecenderungan perilaku membolos. 

Ketertarikan penulis ini tidak lepas dari dampak negatif membolos yang apabila 

dibiarkan akan merugikan diri siswa sendiri dan juga pihak lain termasuk keluarga 

dan sekolah. Judul yang penulis angkat adalah: “Hubungan Konsep Diri dan 

Motivasi Belajar dengan Kecenderungan Perilaku Membolos”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah adakah 

hubungan antara konsep diri dan motivasi belajar dengan kecenderungan perilaku 

membolos pada siswa?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui hubungan antara konsep diri dan motivasi belajar dengan 

kecenderungan perilaku membolos pada siswa 

2. Mengetahui hubungan antara konsep diri dengan kecenderungan perilaku 

membolos pada siswa. 

3. Mengetahui hubungan motivasi belajar dengan kecenderungan perilaku 

membolos pada siswa. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Bagi Penulis  

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menelaah sejauh mana ilmu 

pengetahuan yang telah peneliti pelajari, dengan kenyataan dalam 

praktek.  

b. Bagi Guru  

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan  

dengan bimbingan dan konseling serta  dapat dimanfaatkan sebagai  

kajian bersama mengenai hubungan konsep diri dan motivasi belajar 

terhadap kecenderungan perilaku membolos pada siswa dan dijadikan 

sumber informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. 

 

2. Manfaat Praktis  

a. Dapat dipergunakan sebagai pemahaman dan gambaran realitas bagi 

sekolah dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi sekolah dan guru 

pembimbing di sekolah untuk lebih memperhatikan siswa terutama dalam 

hal kehadiran 

c. Bagi Lembaga/Pihak Sekolah penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan acuan dalam melakukan kontrol terhadap proses belajar mengajar 

serta penemuan cara belajar yang tepat bagi siswa 
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E. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai perilaku membolos telah banyak dilakukan oleh para 

ahli, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Veensra, Lindenberg, Tinga dan 

Omel (2010) mengungkapkan bahwa perhatian orang tua dan guru serta 

kurangnya orientasi personal adalah indikasi pembolosan, obligasi sosial dengan 

teman sekelas tidak mempengaruhi pembolosan. Adapun faktor yang 

mempengaruhi pembolosan jenis kelamin (menjadi anak laki-laki), 

perkembangaan pubertas yang cepat, perpisahan keluarga dan status ekonomi. 

Pengaruh kontrol diri pada pembolosan sebagian dimediasi oleh ikatan sosial. 

Dampak dari ikatan sosial kepada orang lain yang signifikan adalah norma yang 

relevan menunjukkan bahwa pembolosan awal sebagian bisa dicegah dengan 

membangun hubungan baik anak dengan orang tua ataupun anak dengan guru di 

sekolah. 

Penelitian tentang membolos juga dilakukan oleh Garrison (2004) 

mengungkap bahwa alasan siswa tidak berangkat sekolah antara lain ketinggalan 

bus (30 %), kebanyakan tidur (2,8 %) dan sakit (3,7 %), pembolosan pada siswa 

sekolah menengah antara umur 12 tahun sampai 16 tahun, siswa laki-laki 

menunjukkan prosentasi 70,4 % dan siswa perempuan 29,6 %. Ini menunjukkan 

bahwa pembolosan pada anak laki-laki lebih tinggi dari anak perempuan. 

Bulan Juli 2011 pernah dilakukan penelitian mengenai konsep diri oleh 

Jamaludin Ahmad, Mazila Ghazali dan Aminuddin Hassan. Berdasarkan 

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa hubungan antara konsep diri dan 

prestasi belajar siswa tidak signifikan. Konsep diri tidak secara langsung 

berhubungan dengan prestasi belajar siswa namun lebih berkaitan dengan perilaku 

siswa.  
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Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria (2007), 

bahwa konsep diri membawa pengaruh terhadap kecenderungan kenakalan 

remaja, semakin tinggi konsep diri maka semakin rendah kecenderungan 

kenakalan remaja dan sebaliknya semakin rendah konsep diri maka semakin 

tinggi kecenderungan kenakalan remaja.  

Salah satu bentuk kenakalan remaja di sekolah adalah perilaku membolos, 

sehingga hasil penelitian Maria (2007) mengidentifikasikan adanya benang merah 

atau keterkaitan antara konsep diri dengan kecenderungan perilaku membolos. 

Penelitian lain yaitu tentang motivasi belajar yang dilakukan oleh Nilsen 

(2009), diperoleh hasil bahwa motivasi belajar siswa berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku akademik siswa yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap 

peningkatan prestasi belajar siswa. Motivasi belajar yang tinggi akan membawa 

dampak terhadap peningkatan perilaku akademik siswa seperti rajin masuk 

sekolah, rajin belajar dan sebagainya, dan hal ini akan membawa dampak pula 

terhadap prestasi belajar siswa tersebut.  

Membolos merupakan salah satu bentuk perilaku akademik siswa, 

sehingga dari penelitian Hallger ini dapat diketahui bahwa motivasi belajar 

mempunyai keterkaitan dengan perilaku membolos siswa. 

Dari uraian-uraian diatas, perilaku membolos dipengaruhi oleh konsep diri, 

jenis kelamin, perhatian orang tua dan guru serta motivasi belajar siswa. 

 

 

 

 




