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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan adalah segala kegiatan yang dilakukan negara untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan Indonesia tertuang dalam 

program yang dikenal dengan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional 

pada hakikatnya pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh 

masyarakat Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar tujuan dan pandangan 

Pembagunan Nasional. Kemajuan serta keberhasilan Pembangunan Nasional 

sangat tergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

pengelolaannya merupakan produk pendidikan. 

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Belajar adalah suatu kata 

yang sudah akrab dengan semua lapisan masyarakat, bagi para pelajar atau siswa 

kata “belajar” merupakan kata yang tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di 

lembaga pendidikan. Prestasi belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan 

evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya 

prestasi belajar siswa (Yahya Asnawi, 2010). 
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Sekolah adalah lembaga pendidikan formal tempat seorang siswa menimba 

ilmu dalam mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. Untuk mencapai 

keberhasilan di masa depan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting. 

Meskipun pendidikan bukan satu-satunya penentu keberhasilan masa depan, tetapi 

dengan pendidikan yang baik keberhasilan akan lebih mudah tercapai. 

Keberhasilan pendidikan tidak dapat terlepas dari komponen-komponen 

pendukungnya yaitu di sekolah, masyarakat dan keluarga (orang tua) yang disebut 

Tri Pusat Pendidikan (Ki Hajar Dewantoro). 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis 

melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka 

membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang 

menyangkut aspek moral-spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Sekolah 

berperan sebagai substitusi keluarga, dan guru substitusi orang tua. Substitusi 

berarti pengganti, sehingga peran orang tua pada saat di rumah atau di keluarga 

dapat digantikan oleh guru pada saat anak berada di sekolah dan siswa lebih 

banyak menghabiskan waktu di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. 

Pentingnya pendidikan di sekolah membuat personil sekolah menyadari 

arti pentingnya tata tertib yang harus dipatuhi oleh setiap anggota sekolah. Tata 

tertib ini bermanfaat untuk mengajarkan disiplin pada siswa. Meskipun di sekolah 

telah ada tata tertib yang mengajarkan untuk berdisiplin, tetapi masih saja ada 

siswa yang melanggarnya. Menciptakan kedisiplinan siswa bertujuan untuk 

mendidik siswa agar sanggup melatih diri sendiri. Mereka dilatih untuk dapat 

menguasai kemampuan, juga melatih siswa agar ia dapat mengatur dirinya sendiri, 
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sehingga para siswa dapat mengerti kelemahan atau kekurangan yang ada pada 

dirinya sendiri. Permasalahan yang dialami oleh para siswa di sekolah sering kali 

tidak dapat dihindari meski dengan pengajaran yang baik sekalipun. Hal tersebut 

juga disebabkan oleh karena sumber-sumber permasalahan siswa banyak yang 

disebabkan oleh hal-hal di luar sekolah. 

Disiplin sekolah, menurut F.W. Foerster, merupakan keseluruhan ukuran 

bagi tindakan-tindakan yang menjamin kondisi-kondisi moral yang diperlukan, 

sehingga proses pendidikan berjalan lancar dan tidak terganggu. Fungsi atau 

manfaat disiplin menurut Elizabeth B. Hurlock diantaranya: 1) untuk mengajar 

anak bahwa perilaku tertentu selalu diikuti hukuman, namun yang lain akan 

diikuti pujian, 2) untuk mengajarkan anak suatu tingkatan penyesuaian yang wajar 

tanpa menuntut konformitas yang berlebihan, 3) membantu anak mengendalikan 

diri dan pengarahan diri sehingga mereka dapat mengembangkan hati nurani 

untuk membimbing tindakan mereka. Salah satu pelanggaran yang biasa 

dilakukan siswa adalah membolos atau ketidakhadiran peserta didik tanpa alasan 

yang tepat (1999, h. 97). 

Banyaknya siswa yang membolos memiliki latar belakang yang berbeda-

beda. Sri Wahyuni yang mengutip tulisan Kartini Kartono 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 akan 

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. 
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Penyebab membolos yang berasal dari dalam diri sendiri atau faktor internal 

terjadi karena pada masa remaja adalah masa yang penuh gelora dan semangat 

kreatifitas dalam usaha pencarian jati diri. Apabila kurang mendapat perhatian dan 

bimbingan maka anak merasa rendah diri dan takut gagal membawa dirinya dan 

akan merasa ditolak di lingkungan tempat tinggalnya (1985, h. 80). 

Pada masa remaja, anak atau siswa mencoba melepaskan diri dari 

ketergantungan keluarga karena orang luar menjadi sangat penting untuknya. 

Siswa mencoba mencari kawannya sendiri, ia ikut dengan golongan menurut 

pilihannya sendiri. Ini yang disebut dengan kelompok sebaya yang memberi 

pengaruh terhadap perilaku siswa. Golongan itu dapat memilih, menerima, dan 

menghargainya. Apabila siswa yang baik tetapi berteman dengan golongan yang 

tidak baik maka ia akan menjadi siswa yang tidak baik pula. Sehingga siswa yang 

membolos adalah siswa yang berteman dengan golongan yang tidak baik. 

Membolos di sekolah  merupakan  salah  satu budaya dalam pendidikan di 

sekolah-sekolah. Dimana, berdasarkan fenomena yang ada di SMA Negeri 7 

Kendari yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian, sering  kali peneliti 

mendapatkan anak-anak sekolah   yang  masih berseragam sekolah SMA Negeri 7 

Kendari  berkeliaran  di luar sekolah  pada jam pelajaran. Oleh karena itu,sangat 

disayangkan perilaku siswa-siswi tersebut,  karena  zaman sekarang  dengan  

mudah  mereka meninggalkan mata pelajaran atau tugas-tugas  yang seharusnya  

dikerjakan tetapi mereka tidak menyelesaikannya dan justru melanggar peraturan 

sekolah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemantauan guru di sekolah dan 

kontrol orang tua terhadap anaknya harus   di tingkatkan.  Apalagi dalam masalah 
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pelajaran, sudah sewajarnya  orang tua  selalu memperhatikan  semua kegiatan   

anaknya. Karna  sesungguhnya Allah SWT telah  memerintahkan setiap orang tua   

untuk  memberikan  pendidikan, kepada anaknya  untuk  mendapatkan  ajaran  

tentang pendidikan pada usia dini. 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat judul “Perilaku Membolos Peserta didik  Di SMA Negeri 7 

Kendari Kelas X IPS 1 Pada Saat Proses Belajar”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus penelitian 

ini adalah seluruh siswa kelas X IPS 1 yang masuk dalam kategori tidak disiplin 

dalam mengikutikegiatan belajar, baik dalam bentuk sering terlambat masuk 

kelas, tiadak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dan pulang sebelum 

jam pulang sekolah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah dari 

ppenelitian ini adalah : 

1. Bagaimana bentuk perilaku membolos siswa di SMA Negeri 7 Kendari? 

2. Bagaimana upaya pihak sekolah mengatasi siswa-siswi yang suka membolos 

pada proses pembelajaran? 

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku membolos pada siswa-siswi 

pada saat proses pembelajaran di SMA Negeri 7 kendari? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bentuk perilaku membolos siswa di SMA Negeri 7 

Kendari. 

2. Untuk mengetahui upaya pihak sekolah mengatasi siswa-siswi yang 

suka membolos pada proses pembelajaran. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

membolos pada siswa-siswi pada saat proses pembelajaran di SMA 

Negeri 7 kendari. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis kegunaan penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dan khasanah pengembagan keilmuan pengetahuan 

bimbingan dan konselingterhadap perilaku membolos peserta didik  Di SMA 

Negeri 7 Kendari pada saat proses pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 

1) Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dari pihak sekolah agar 

lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap siswa-siswi 

khususnya bagi siswa-siswi yang suka bolos pada saat jam pembelajaran 

sedang berlangsung.  
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2) Bagi siswa-siswi 

Sebagai bahan pertimbangan bagi siswa-siswi akan perilaku  yang 

di timbulkan dengan suka membolos pada saat jam pembelajaran terhadap 

tata tertib yang telah di tetapkan oleh pihak sekolah.  

3) Peneliti 

Untuk menambah wawasan peneliti tentang perilaku membolos 

peserta didik Di SMA Negeri 7 Kendari pada saat proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


