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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi merupakan masa semua negara baik yang maju maupun 

berkembang saling bersaing dalam segala aspek. Masing-masing negara juga 

berlomba meningkatkan kualitas pendidikan yang bertujuan untuk mencetak 

generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu bersaing secara global. 

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat memfokuskan pada 

peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari usaha pemerintah 

Indonesia dalam menata sistem pendidikan nasional yang ada. Menurut 

Wicaksono (2015), tahun 2016 anggaran pendidikan dalam APBN sebesar kurang 

lebih Rp. 419,2 Triliun atau 20 persen dari total belanja negara Rp. 2095,7 Triliun. 

Besarnya anggaran tersebut membuktikan bahwa Indonesia sangat memfokuskan 

pada peningkatan kualitas pendidikan yang ada. Dana yang dikucurkan 

pemerintah lewat APBN tersebut bermaksud untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pendidikan yang telah berjalan di Indonesia.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi diri. Peserta didik dituntut memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Terciptanya Undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional membuktikan bahwa 
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Indonesia benar-benar mengatur secara detail dan menyeluruh mengenai 

pendidikan yang berlangsung. Tujuan dari sistem pendidikan nasional yaitu untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar mampu menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab. Peserta didik merupakan individu atau anggota masyarakat 

yang berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya melalui 

proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis lembaga 

pendidikan tertentu. 

Sekolah merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Dalam sekolah inilah 

proses pembelajaran berlangsung. Menurut Nazarudin (2007:163), pembelajaran 

merupakan suatu peristiwa atau situasi yang sengaja dirancang dalam rangka 

membantu serta mempermudah proses belajar dengan harapan dapat membangun 

kreativitas siswa. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006:157), pembelajaran 

adalah proses yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa agar 

memperoleh dan memproses pengetahuan, keterampilan serta sikap. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Aunurrahman (2009:34), pembelajaran merupakan suatu 

sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi 

serangkaian peristiwa terancang, disusun sedemikian rupa untuk mendukung dan 

mempengaruhi terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal.  

Komponen inti dalam proses pembelajaran adalah guru dan siswa. Proses 

pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya apabila kedua komponen 

tersebut ada. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah banyak ditemukan salah 
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satu komponen dari proses pembelajaran tidak hadir dalam kegiatan 

pembelajaran. Salah satu contoh adalah siswa membolos. Menurut Gunarsa 

(2002:31), membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan 

pihak sekolah. Menurut Kartono (1991:55) membolos adalah salah satu bentuk 

dari kenakalan siswa, apabila tidak segera diselesaikan akan dapat menimbulkan 

dampak yang lebih parah.  

Membolos merupakan salah satu bentuk kenakalan siswa yang menyimpang 

dari norma yaitu ketidakdisplinan dan ketidakjujuran serta kebiasaan buruk yang 

harus dihilangkan. Pada dasarnya siswa berangkat dari rumah dengan 

menggunakan seragam akan tetapi tidak sampai di sekolah. Ketidakhadiran siswa 

di sekolah tanpa keterangan (alpa) dapat juga disebut dengan membolos. Siswa 

yang membolos akan lebih memilih pergi ke tempat tongkrongan ataupun rental 

playstation bahkan ketempat warung internet penyedia game online dibandingkan 

pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu.  

Pergi ke sekolah bagi siswa merupakan suatu hak sekaligus kewajiban untuk 

memperoleh pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada 

dalam dirinya sebagai bekal kehidupannya. Kenyataannya banyak siswa yang 

membolos sekolah tanpa alasan yang tepat. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

siswa membolos yaitu mulai dari teman sebaya, ketidaksenangan terhadap salah 

satu mata pelajaran, hingga pada penolakan terhadap tata tertib sekolah yang 

dinilai memberatkan. Membolos merupakan suatu permasalahan yang harus 

ditangani karena dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional.  
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Membolos merupakan perilaku yang melanggar norma dan tata tertib 

sekolah. Siswa yang membolos cenderung akan melakukan perbuatan negatif 

yang merugikan diri sendiri dan sekitarnya. Menurut Kartono (1991:78) secara 

akademis siswa yang ke sekolah tetapi sering membolos akan menanggung resiko 

kegagalan dalam belajar. Siswa yang gemar membolos dapat terlibat dengan hal-

hal yang cenderung merugikan. Mulai dari pecandu narkotika, pelaku freesex dan 

melakukan tindakan kekerasan atau tawuran. Hal ini menyebutkan bahwa dari 

membolos akan memunculkan masalah-masalah kenakalan lainnya. Selain itu 

siswa yang membolos tidak dapat bertanggungjawab terhadap belajarnya sehingga 

hal ini dapat merusak potensi, bakat, kemampuan, dan masa depan.  

Permasalahan membolos tersebut mengharuskan pihak sekolah untuk 

mengevaluasi penyebab siswa membolos agar perilaku ini tidak terus terjadi. 

Peran sekolah sangat dibutuhkan dalam upaya menanggulangi siswa yang 

membolos. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang ada di 

Indonesia. Sekolah diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap 

perkembangan jiwa siswa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus 

mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, di samping 

mengajarkan berbagai keterampilan dan kepandaian kepada siswa. 

Menurut hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta pada tanggal 16 November 2015, membolos adalah 

kenakalan remaja yang paling banyak terjadi di sekolah tersebut. Faktor utama 

penyebab banyaknya angka membolos di sekolah tersebut adalah pengaruh teman 

sebaya. Selain itu alasan takut masuk sekolah karena terlambat menjadi alasan 
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terkuat siswa yang membolos. Berbagai cara sudah dilakukan, mulai dari 

menghukum siswa yang terbukti membolos sampai pada menghubungi 

orangtua/wali siswa yang tidak hadir sekolah tanpa keterangan.  

Permasalahan siswa membolos tidak hanya menjadi tanggungjawab guru 

bimbingan konseling karena jumlah guru BK yang sedikit tidak dapat 

mengkontrol semua siswa yang ada. Hal ini yang menjadikan pentingnya peran 

sekolah dalam mengatasi permasalahan siswa yang membolos. Semua pihak yang 

ada di sekolah wajib ikut serta dalam menanggulangi permasalahan ini. Kepala 

sekolah, guru mapel, serta pihak yang ada di sekolah lainnya berkewajiban ikut 

serta dalam menanggulangi permasalahan siswa membolos. Dengan 

tertanggulanginya masalah siswa membolos diharap dapat memperlancar proses 

pembelajaran yang berlangsung sehingga akan tercapainya tujuan dari 

pembelajaran itu sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

mengenai faktor-faktor penyebab dan usaha sekolah dalam menanggulangi siswa 

yang membolos di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Tema penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Keterkaitan terletak pada visi dan misinya 

dalam memecahkan permasalahan bangsa. 

Visi Progdi PPKn FKIP UMS adalah menjadi pusat pengembangan 

pendidikan dan pembelajaran bidang pendidikan pancasila dan 

kewarganegaraan serta ketatanegaraan, untuk membentuk bangsa yang 

berkarakter kuat dan memiliki kesadaran berkonstitusi menjadi masyarakat 

madani. 

Misi Progdi PPKn FKIP UMS: 
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1. Menyelenggarakan pendidikan guru bidang studi pendidikan dan 

kewarganegaraan serta ketatanegaraan. 

2. Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkarakter kuat, sehingga mampu 

memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan 

pendidikan menuju masyarakat madani. 

3. Menyelenggarakan pendididikan dan pembinaan generasi muda melalui 

program pendidikan kepramukaan. 
 

Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa program studi PPKn FKIP UMS 

berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter kuat 

sehingga mampu memecahkan permasalahan bangsa dan memberikan pelayanan 

pendidikan menuju masyarakat madani. Upaya pelaksanaan dari memberikan 

pelayanan pendidikan salah satunya dapat dilaksanakan di sekolah. Siswa 

membolos merupakan salah satu masalah bangsa khususnya dalam bidang 

pendidikan. Program studi PPKn FKIP UMS mengharapkan tercetaknya 

sumberdaya manusia yang mampu memecahkan permasalahan bangsa, khususnya 

dalam bidang pendidikan yaitu mengenai siswa yang membolos. Dengan 

demikian dirasa penelitian ini selaras dengan visi dan misi progdi PPKn FKIP 

UMS. Tema penelitian ini juga berkaitan dengan beberapa mata kuliah di progdi 

PPKn FKIP UMS seperti perkembangan peserta didik, bimbingan konseling, 

pendidikan agama, dan psikologi sosial. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja faktor-faktor penyebab siswa membolos di SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta tahun pelajaran 2015/2016? 

2. Bagaimana usaha sekolah dalam menanggulangi siswa yang membolos di 

SMK Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016? 
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C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab siswa membolos di SMK  

Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 

2. Untuk mendeskripsikan usaha sekolah dalam menanggulangi siswa yang 

membolos di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016. 

 

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau Kegunaan Penelitian secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai 

kontribusi bagi pengembangan konsep mengenai usaha yang dilakukan 

oleh sekolah dalam menanggulangi siswa membolos. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi acuan 

dalam peneltian-penelitian sejenis untuk dijadikan khasanah ilmu 

pengetahuan mengenai usaha menanggulangi siswa yang membolos. 

2. Manfaat atau Kegunaan Penelitian secara Praktis 

a. Bagi guru. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

dan masukan kepada guru sebagai komponen inti yang ada di sekolah 

mengenai usaha dalam menanggulangi siswa yang membolos. 

b. Bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi dan masukan mengenai usaha yang dilakukan dalam 

menanggulangi siswa yang membolos. 
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c. Bagi peneliti lain. hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

penelitian berikutnya yang sejenis, sehingga menambah khasanah ilmu 

pengetahuan. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Usaha. Menurut KKBI Online, usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan 

tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. 

2. Sekolah. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(2014:1244), sekolah diartikan sebagai bangunan atau lembaga untuk belajar 

dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran, tempat 

pertemuan antara guru dengan murid, serta usaha menuntut kepandaian. 

3. Menanggulangi. Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 

(1994:1005), menanggulangi berasal dari kata tanggulang-menanggulangi 

yang artinya menghadapi dan mengatasi (bahaya, keamanan, kenakalan 

remaja). 

4. Siswa. Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 4, siswa 

atau peserta didik adalah “anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada 

jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. 

5. Membolos. Menurut Gunarsa (2002:31), membolos adalah pergi meninggal-

kan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah. 


