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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dewasa ini dapat dibandingkan bagaimana pergaulan remaja pada zaman 

dulu dengan pergaulan remaja saat ini, yang sudah banyak mengalami pergerseran 

nilai-nilai yang berlaku hingga menyebabkan pada taraf kekhawatiran. Masa-masa 

remaja memang dirasa sangat menyenangkan, namun tidak lepas dari  masalah 

atau tekanan yang dihadapi. Berkembang pesatnya teknologi juga turut 

menyumbang dalam perkembangan remaja-remaja kearah yang positif dan 

negatif.Beberapa masalah yang sering dihadapi para remaja adalah membolos 

pada jam sekolah, merokok, penyalahgunaan zat-zat aditif, serta seks bebas.  

Remaja adalah individu yang mengalami masa peralihan dari masa anak-

anak ke masa dewasa dengan rentang usia 12 hingga 22 tahun dimasa itu terjadi 

proses perkembangan secara fisik maupun psikologis. Seperti yang diungkapkan 

oleh King (2010) masa remaja (adolescence) adalah masa perkembangan yang 

merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar 

pada usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 21 tahun. 

Fenomena bolos sekolah sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, begitu 

banyak yang bisa ditemui ketika pada saat jam-jam sekolah beberapa pelajar 

bukannya berada di sekolah, melainkan berkeliaran ditempat umum seperti taman 



2 

 

 

hingga mall. Kegiatan membolos ini juga tidak hanya terjadi pada siswa putra, 

siswa putri juga kerap melakukan hal demikian mulai dari siswa SD hingga SMA. 

Adapun individu bolos sekolah dilakukan secara pribadi maupun berkelompok. 

Fenomena membolos ini merupakan keadaan yang seolah-olah menjadi kebiasaan 

bagi pelajar di Indonesia. Individu yang mengambil cara untuk bolos sekolah 

dapat disimpulkan sebagai tindakan yang salah, karena individu menyelesaikan 

masalahnya melalui jalan pintas yang menurut individu anggap sebagai solusi 

untuk mengatasi masalah yang dihadapi. 

Membolos sekolah berarti pelajar yang seharusnya pergi ke sekolah 

untuk menjalankan kewajibannya menuntut ilmu, tetapi tidak sampai ke sekolah. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Gunarsa (2002) membolos adalah pergi 

meninggalkan sekolah tanpa alasan yang tepat pada jam pelajaran dan tidak ijin 

terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Seperti yang telah dilansir secara online 

yang dikutip dalam Edukasi Kompas (2009), bahwa: 

“Pergi kesekolah bagi remaja merupakan suatu hak sekaligus kewajiban 

sebagai sarana mengenyam pendidikan dalam rangka meningkatkan kehidupan 

yang lebih baik. Sayang kenyataannya banyak remaja yang enggan melakukannya 

tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga banyak yang akhirnya 

membolos.Perilaku yang dikenal dengan istilah truancy ini dilakukan dengan cara, 

siswa tetap pergi dari rumah pada pagi hari dengan berseragam, tetapi mereka 

tidak berada disekolah. Perilaku ini umumnya ditemukan pada remaja mulai 

tingkat pendidikan SMP…” 

Membolos sekolah sering terjadi di kota-kota besar, seperti yang terjadi 

di Semarang sebanyak delapan pelajar SMP dan SMK terjaring razia karena 

sedang bersantai dibawah jembatan sungai Kreo pada saat jam sekolah. Prabowo 

(dalam sindo news, 2015) memaparkan bahwa saat digeledah tas yang dibawa 
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oleh para pelajar itu berisi rokok dan kartu remi.  Para pelajar juga seringkali 

bolos dan bersantai dibawah jembatan tersebut. Tak hanya itu, di Kota Solo 

kegiatan membolos juga terjadi dibeberapa lokasi yang menjadi tempat favorit 

para siswa seperti taman, warung internet (warnet), serta arena bermain 

Playstation. Dalam hal ini, untuk menertibkan remaja yang membolos, sekolah 

melakukan razia di lokasi yang biasanya dijadikan para pelajar untuk membolos. 

Seperti yang telah dilansir secara onlineyang dikutip dalam Solopos (2012):  

“…lokasi tersebut meliputi ruang publik seperti taman, tempat bermain 

Playstation, warung internet hingga arena billiard. Remaja yang membolos 

mabukkan…” 

Kejadian di atas terjadi pada seorang siswa SMP yang berinisial VK 

berusia 15 tahun yang sering membolos karena tidak mengerjakan tugas pada 

mata pelajaran tertentu. Responden mengenakan seragam sekolah lengkap sejak 

dari rumah, akan tetapi tidak sampai ke sekolah melainkan pergi ke warung 

internet (warnet) untuk bermain game online hingga jam sekolah berakhir. Berikut 

kutipan wawancara pribadi yang dilakukan oleh peneliti dengan responden VK. 

“…ya sering Mas bolos biasanya karna faktor keluarga dan ya itu enggak 

ngerjain tugas karna males sih, terus enggak tau juga. Terus eee kalo 

bolos itu ya aku biasanya sendirian ke warnet nge-game sampe selesai ee 

jam sekolahnya. Dari rumah pake baju seragam tapi enggak nyampe ke 

sekolah hehe…” 

Proses wawancara pribadi selanjutnya yang telah dilakukan oleh peneliti 

kepada seorang siswa SMP yang berinisial F berusia 13 tahun yang juga sering 

bolos sekolah pada mata pelajaran tertentu yang dirasa sulit dan tidak 

mengerjakan tugas. Alasan lain karena guru yang sering marah sehingga membuat 

responden merasa tidak nyaman. Responden mengatakan ketika bolos lebih 
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memilih untuk dirumah saja untuk melakukan aktifitas sehari-hari dirumah. 

Berikut kutipan wawancara pribadi yang dilakukan oleh peneliti dengan 

responden F. 

“…ya biasa kalo bolos karna eee karna itu enggak bisa ngerjain tugas 

matematika enggak ngerti caranya. Apalagi kalo gurunya galak aku jadi 

ngerasa ga enak. Biasanya juga kalo aku lagi capek tapi enggak sakit 

juga males ke sekolah hehe... di rumah ya paling nonton tv, main hp, 

tidur…” 

Kemudian, proses wawancara pribadi selanjutnya yang dilakukan oleh 

peneliti pada responden yang berinisial DN berusia 15 tahun juga sering bolos 

sekolah ketika tidak mengerjakan tugas pada mata pelajaran tertentu dan karena 

sering dimarahin orangtua. Berikut kutipan wawancara pribadi yang dilakukan 

oleh peneliti dengan responden DN. 

“…kalo udah dimarahi sama orangtua aku jadi ee males Mas mau ke 

sekolah dan kalo enggak ngerjain tugas karna lupa yaudah aku juga 

enggak masuk tapi dari rumah tetep ijinnya ke sekolah abis itu ya aku 

main ke rumah temen…” 

Berdasarkan ketiga data wawancara pribadi yang dilakukan oleh peneliti 

di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan membolos karena tidak 

mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah pada mata pelajaran tertentu, dan karena 

faktor keluarga serta merasa tidak nyaman ketika berada di sekolah karena 

dimarahi oleh guru. Hal itu juga diperkuat oleh wawancara pribadi yang dilakukan 

oleh peneliti pada guru BK yang berinisial D menjelaskan bahwa ada beberapa  

siswa yang bolos selama satu hingga dua hari dengan alasan utama karena tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah dan malas. Kemudian, juga karena merasa tidak 

diperhatikan oleh guru-guru sehingga memilih untuk tidak pergi 
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kesekolah.Berikut kutipan wawancara pribadi yang dilakukan oleh peneliti 

dengan responden D. 

“…mereka sering bolos karena latar belakang keluarga sehingga anak 

kurang perhatian, terus kalo ada tugas enggak dikerjain alasannya enggak 

bisa caranya, punya rasa malesan ya juga, terus merasa gurunya enggak 

memperhatikan sama temen-temennya juga. Kan mereka kalo enggak 

ngerjain tugas harus nulis dibuku hijau.Tapi mereka itu ijinnya untuk 

pergi kesekolah tapi setelah itu malah muter-muter, naik bis ke terminal. 

Orangtua mereka taunya kesekolah tapi mereka enggak nyampe 

kesekolah. Ya itu hasilnya mereka prestasinya diperingkat bawah…” 

Dari data wawancara fenomena di atas didapatkan gambaran bahwa 

siswa merasa tidak bahagia ketika berada di sekolah karena takut akan dihukum 

ketika tidak mengerjakan tugas dan merasa tidak mendapatkan perhatian dari 

orang lain. Kebahagiaan merupakan suatu perasaan yang menunjukkan emosi 

positif yang bisa dirasakan oleh setiap individu atau biasanya dikenal dengan 

istilah subjective well-being. Menurut Compton (2005) bahwa subjective well-

being terbagi dalam dua variabel utama: kebahagian dan kepuasaan hidup. 

Kebahagiaan berkaitan dengan keadaan emosional individu dan bagaimana 

individu merasakan diri dan dunianya. Kepuasaan hidup cenderung disebutkan 

sebagai penilaian global tentang kemampuan individu menerima hidupnya. 

Penelitian dilakukan oleh Pramudita (2014) pada 169 siswa SMA Negeri 

I Belitang bahwa ada hubungan antara self-efficacy dengan subjective well-being. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Hamdana dan Alhamdu (2015) mendapatkan 

tiga faktor yang mempengaruhi kondisi subjective well-being yang positif, yaitu 

teman yang menyenangkan, menumbuhkan kemandirian, dan membentuk 

kedisiplinan. Kemudian, penelitian lain mengenai subjective well-being juga 
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dilakukan oleh Nayana (2013) pada remaja bahwa ada korelasi positif yang 

signifikan antara kefungsian keluarga (family functioning) dengan subjective well-

being. 

Penelitian lain subjective well-being dilakukan oleh Eryilmaz (2011) 

pada remaja sekolah menengah bahwa ada hubungan antara subjective well-being 

dengan kepuasan kebutuhan dan menentukkan tujuan hidup pada remaja yang 

pergi kesekolah. 

Berdasarkan dari fenomena-fenomena di atas serta penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka peneliti menemukan rumusan masalah yang akan 

diajukan yakni “Bagaimana kondisi subjective well-being pada siswa yang bolos 

sekolah?”. Dengan uraian tersebut, maka peneliti tertarik ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Subjective Well-Being pada Siswa SMP yang Membolos 

di Surakarta”. 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan 

kondisi subjective well-being pada siswa SMP yang membolos di Surakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

Dari berbagai hal yang telah diungkapkan di atas, manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan dibidang ilmu 

Psikologi Sosial dan Psikologi Positif. 

2. Manfaat Praktis 

 

a) Bagi Siswa 

Diharapkan mampu untuk meningkatkan subjective well-being yang 

tinggi dalam keadaan apapun. 

b) Bagi Guru 

Untuk memberikan informasi cara meningkatkan subjective well-

being pada siswa yang membolos serta meningkatkan pengawasan 

pada lingkungan disekitar siswa. 

c) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan sebagai referensi atau bahan pertimbangan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya terkait subjective well-being pada 

remaja yang membolos. 

 

 

 

 




