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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Perilaku Membolos 

2.1.1 Pengertian Perilaku 

Pengertian perilaku menurut Skinner (2007) dalam Notoatmodjo, adalah 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Sedangkan 

Notoatmodjo (2007) mendefinisikan perilaku adalah semua kegiatan atau aktifitas 

manusia, baik yang dapat diamati langsung, maupun yang tidak diamati oleh 

pihak luar (h. 33).  

Sehingga berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa Perilaku adalah aktifitas manusia yang terjadinya karena 

adanya stimulus (rangsangan dari luar), baik itu yang dapat diamati langsung atau 

tidak dapat diamati secara langsung. Kognitif dan afektif yang postitif  akan 

menghasilakan  perilaku yang positif,  demekian pula sebaliknya.Perilaku 

seseorang  pada saat ini akan banyak di pengaruhi oleh pengalaman-pengalaman 

di masa lalunya. Seseorang yang di masa kecilnya terbiasa dengan perilaku yang 

jujur, tanggung jawab,  dan taat pada ajaran agama. 

2.1.2 Pengertian Perilaku Membolos 

Sebelum lebih jauh membahas tentang perilaku membolos, perlu 

dijelaskan dahulu apa yang disebut perilaku, perilaku merupakan reaksi yang 

dapat bersifat  sederhana maupun bersifat  kompleks.  

“Perilaku merupakan fungsi karakteristik individu dan lingkungan yaitu, 

karakteristik individu meliputi berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, 
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sifat kepribadian,dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan 

kemudian berinteraksi   pula   dengan   faktor-faktor   lingkungan dalam 

menentukan perilaku” (Kurt Lewin, 1992, h. 28). 

Perilaku membolos menurut Surya (2015) adalah bentuk perilaku 

meninggalkan aktivitas yang seharusnya dilakukan dalam waktu tertentu dan 

tugas atau peranan tertentu tanpa pemberitahuan yang jelas. Sedangkan menurut 

Gunarsa, membolos adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan 

pihak sekolah. 

Menurut Setyawati (2006) perilaku membolos merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan oleh peserta didik dalam bentukpelanggaran tata tertib 

sekolahatau meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tertentu, meniggalkan 

pelajaran dari awal sampai akhir guna menghin dari pelajaran efektif tanpa 

keterangan yang dapat diterima oleh pihak sekolah atau pun dengan keterangan 

palsu. 

Membolos juga dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk 

sekolah dengan alasan yang tidak tepat. Membolos merupakan satu bentuk 

kenakalan siswa yang jika tidak segera diselesaikan atau dicari solusinya akan 

menimbulkan dampak yang lebih parah. Oleh karena itu, penanganan terhadap 

peserta didik yang suka membolos menjadi perhatian yang sangat serius. 

Dari pemaparan para ahli di atas maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa perilaku membolos merupakan suatu tindakan atau perilaku siswa yang 

tidak masuk sekolah  dengan alasan yang tidak jelas, atau bisa di artikan 

ketidakhadiran dengan alasan tidak jelas, serta peserta didik meninggalkan jam-
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jam pelajaran tertentu tanpa izin dari pihak guru ataupun pihak sekolah yang 

bersangkutan. 

Pada dasarnya umat manusia diciptakan dalam berbagai kebaikan. Baik 

secara lahir maupun batin. Hanya saja kita sebagai umat manusia diharapkan 

dapat membentuk suatu perilaku yang baik terhadap diri-sendiri maupun orang 

lain. Dan tidak merugikan diri-sendiri maupun orang lain. 

Al-Qur„an juga dapat menjelaskan tentang perilaku manusia yang baik 

seperti yang dijelaskan dalamal-qur‟an sebagai berikut : 

ْحَساِن َوِايَْتۤاِئ ِذى الُْقْرٰبه َويَْْنهى  َعِن الَْفْحَشۤاِء َوالُْمْنَكِر  َ يَأُْمُر ِِبلَْعْدِل َواْْلِ ۞ ِانَّ اّلّله

 يَِعُظُُكْ لََعلَُُّكْ تََذلَُّرْونَ َوالَْبْغِي 

“Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran” (Qur‟an 16 : 90). 

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab 

al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum 

Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari 

segala kezaliman dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang 

harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran 

Islam dan syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim kepada siapapun dan 

tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak 

hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku ekstrim kanan 
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dan kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia dalam perilaku individu dan 

sosial. 

Tentunya, etika Islam atau akhlak mendorong manusia berperilaku lebih 

dari tutunan standar atau keadilan, dalam menyikapi problema sosial dan 

memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan manusia bisa melakukan lebih dari hak 

orang lain, yang ini semua menunjukkan kebaikan atau ihsan. Allah SWT yang 

memperlakukan manusia dengan landasan ihsan, mengajak manusia untuk 

berperilaku baik dengan orang lain di atas standar keadilan. Dari sisi lain, Allah 

SWT melarang beberapa hal untuk menjaga keselamatan jiwa dan keamanan 

masyarakat. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt disebut sebagai perbuatan 

tercela dan buruk. Manusia pun mengakui bahwa perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh Allah SWT adalah tindakan yang buruk dan tercela. 

2.1.3 Ciri-ciri Siswa yang Sering Membolos 

Gambaran yang lebih rinci tentang perilaku membolos yaitu: 

a. Berhari hari tidak masuk sekolah.  

b. Tidak masuk sekolah tanpa izin. 

c. Sering keluar pada jam pelajaran tertentu. 

d. Tidak masuk kembali setelah meminta izin.  

e. Masuk sekolah berganti hari. 

f. Mengajak teman-teman kluar pada mata pelajaran yang tidak di senangi. 

g. Minta izin keluar dengan berpura pura sakit. 

h. Mengirimkan surat izin tidak masuk dengan alas an yang di buat buat.  

i. Tidak masuk kelas lagi setelah jam istirahat (Agus Prayitno, 2015, h. 54). 
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Sedangkan menurut Mustaqim dan Wahib (2008) ciri-ciri peserta didik 

yang sering membolos yaitu: 

a. Sering tidak masuk sekolah. 

b. Tidak memperhatikan guru dalam menjelaskan pelajaran. 

c. Meninggalkan sekolah sebelum pelajaran usai. 

d. Tidak bertanggung jawab pada studinya. 

e. Suka datang terlambat. 

f. Sering tidak mengikuti pelajaran. 

g. Tidak mengerjakan tugas. 

h. Tidak menghargai guru di kelas. 

i. Tidak memiliki cita-cita. 

j. Kurang berminat pada suatu mata pelajaran. 

Dari berbagai karakter yang telah dibahas diatas maka kita telah 

mengetahui karakteristik dari anak atau remaja yang melakukan perilaku 

membolos. Dengan demikian, mempermudah kita untuk melakukan tindakan 

lebih lanjut. 

2.1.4 Macam-macam prilaku Membolos 

1.1.4.1. Prilaku Tertutup 

Prilaku tertutup adalah   merupakan respon seseorang  terhadap stimulus  

dalam bentuk yang terselubung  atau tertutup dalam bahasa  inggris di sebut  

dengan convert.  Respon pada stimulus  ini  bisa terbatas hanya   pada  perhatian, 

pengetahuan, kesadaran dan juga sikap terjadi  pada indivindu  yang menerima 
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stimulus  tersebut dan belum bisa  diamati oleh orang lain  dengan jelas  dan  

harus  menggunakan  salah satu  dari macam-macam gaya  belajar manusia. 

2.4.1.2. Perilaku Terbuka 

Perilaku terbuka adalah merupakan respon seseorng pada stimulus 

berbentuk tindakan nyata atau terbuka.  Respn pada stimulus ini sudah berbentuk 

jelas dalam tindakan atau praktek yang nantinya akan sangat mudah bisa di lihat 

orang lain. 

2.1.5 Faktor-faktor penyebab membolos 

Membolos disebabkan dari banyak faktor, baik faktor internal maupun 

faktor eksternal, menurut Prayitno (2015) faktor penyebab membolos yaitu : 

a. Tidak senang dengan perilaku dan sikap guru. 

b. Merasa kurang mendapatkan perhatian dari guru. 

c. Merasa di beda bedakan oleh guru. 

d. Proses belajar-mengajar yang membosankan.  

e. Merasa gagal dalam belajar. 

f. Kurang berminat terhadap mata pelajaran. 

g. Terpengaruh oleh teman yang suka membolos.  

h. Takut masuk karena tidak membuat tugas. 

i. Tidak membayarkewajiban tepat waktu. 

Dari  berbagai faktor penyebab siswa membolos di atas, dapat di 

simpulkan bahwa terdapat faktor yang bersumber dari dirinya sendiri,atau faktor 

ekstern yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. 
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2.1.6 Akibat membolos sekolah 

Akibat dari membolos menyebabkan banyak hal yang terjadi, diantaranya 

gagalnya peserta didik dalam mencapai pembelajaran. Adapun menurut Erman 

Amti dan Prayitno (2008) akibat dari membolos sekolah yaitu: 

a. Minat terhadap pelajaran akan semakin kurang.  

b. Gagal dalam ujian. 

c. Hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki.  

Dari berbagai  karakter yang telah dibahas diatas maka kita telah 

mengetahui karakteristik dari anak atau remaja yang melakukan perilaku 

membolos. Dengan demikian, mempermudah kita untuk melakukan tindakan 

lebih lanjut. 

2.2 Deskripsi Peserta   Didik  

2.2.1 Pengertian Hakikat Peserta Didik 

Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki 

sejumlah potensi dasar (fitrah) yang perlu dikembangkan. Peserta didik 

merupakan “Raw Material” (Bahan Mentah) dalam proses transformasi dan 

internalisasi, menepati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikasinya 

dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Peserta didik adalah makhluk 

individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada. Peserta didik adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 
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Peserta didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan 

sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan obyek pendidikan 

tersebut. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang 

yang belum dewasa dan memilikise jumlah potensi (kemampuan) dasar yang 

masih perlu dikembangkan. Jadi, secara sederhana peserta didik dapat 

didefinisikan sebagai anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan 

orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki 

jiwa spiritual, aktifitas dan kreatifitas sendiri, oleh sebab itu orang tua baik orang 

tua kandung atau orang tua ketika di sekolah dalam artian guu harus benar-benar 

memberikan pendidikan yang baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-

qur.an sebagai berikut : 

لهوَة َوْبُمْر ي بََُنَّ َاِقِم الصَّ ِِلَ ٰه ِِبلَْمْعُرْوِف َواهَْه َعِن الُْمْنَكِر َواْصِِبْ عَٰله َمآ َاَصابََكَۗ ِانَّ ذه

ُمْورِ     ِمْن َعْزِم اْْلُ

Terjemahnya “hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk 

hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)” (Qur.an 31:17). 

Dengan demikian, peserta didik adalah individu yang memiliki potensi 

untuk berkembang, dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui 

proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan 

peserta didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai 
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kematangan pisik dan psikis. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik 

diantaranya: 

a. Kebutuhan jasmani: tuntutan siswa yang bersifat jasmaniah, seperti kesehatan 

jasmani yang dalam hal ini olahraga menjadi materi utama, disamping itu 

kebutuhan-kebutuhan lain seperti : makan, minum, tidur pakaian  dan 

sebagainya perlu mendapat perhatian. 

b. Kebutuhan sosial: pemenuh keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan 

guru serta orang lain dan merupakan salah satu upaya untuk memenuhi 

kebutuhan sosial anak didik. Dalam hal ini sekolah harus dipandang sebagai 

lembaga tempat para siswa belajar, bergaul dan beradaptasi dengan 

lingkungan seperti bergaul sesama teman yang berbeda jenis kelamin, suku, 

bangsa, agama, status sosial dan kecakapan. Guru dalam hal ini harus dapat 

menciptakan suasana kerja samentara siswa dengan suatu harapan dapat 

melahirkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik. 

c. Kebutuhan intelektual : semua siswa tidak sama dalam hal minat untuk 

mempelajari suatu ilmu pengetahuan, mungkin ada yang lebih berminat 

belajar ekonomi, sejarah, biologi atau yang lain-lain. Minat semacam ini tidak 

dapat dipaksakan kalau ingin mencapai hasil belajar yang optimal. 

Menurut Samsul Nizar (2003) beberapa hakikat peserta didik dan 

implikasinya terhadap pendidikan Islam, yaitu: 

1. Peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, akan tetapi memiliki 

dunia sendiri. 
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2. Peserta didik adalah manusia yang memiliki diferensiasi priodesasi 

perkembangan dan pertumbuhan. 

3. Peserta didik adalah manusia yang  memiliki kebutuhan, baik yang  

menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohaniyangharus dipenuhi. 

4. Pesertadidik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan individual. 

5. Pesertadidik terdiri dari dua unsur utama,yaitu jasmani dan rohani. 

6. Peserta  didik  adalah  manusia  yang   memiliki  potensi  (fitrah)  yang   dapat 

dikembangkan dan berkembang secara dinamis. 

Peserta didik adalah subyek yang memiliki kewibawaan, memiliki 

motivasi, hasrat, cita-cita, mampu merasakan kesedihan, bisa sedih bisah senang 

dan bisa marah. Namun, dalam dirinya terdapat potensi bakat dan posisi luar biasa 

yang memungkingkan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan. 

“Peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, 

bantuan, bimbingan orang lain untuk dewasa, guna dapat melaksanakan 

tugas sebagai mahluk tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga Negara, 

sebagai anggota masyrakat sebagai suatu pribadi atau individu” (Abu 

Ahmadi, 1991, h. 251). 

Berdasarkan beberapa diatas dapat saya simpulkan bahwa peserta 

didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui 

proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. Dan untuk mengembangkan potensi tesebut sangat 

membutuhkan seorang pendidikan guru, atau orang tua dan lain sebaginya, 

agar anak dapat berkembang tumbuh. 
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2.2.2 Karakter peserta didik  

Peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakterstik yang di peroleh 

lingkungan.  Agar pembelajaran dapat mencapai hasil   yang optimal agar guru 

perlu memahami karakterstik peserta didik.  Karakterstik bawaan merupakan 

karakterstik yang di miliki sejak lahir baik menyangkut faktor biologis maupun 

faktor sosial psikologis untuk mengetahui peserta didik    perlu di pahami bahwa 

sebagi manusia yang sedang berkembang menuju kearah kedewasaan memiliki 

beberapa karakterstik yaitu : 

a. Indivindu  yang   memilki  potensi  fisik dan psikis  yang khas  sehingga  

merupakan mahluk yang unik. 

b. Indivindu yang sedang berkembang. Anak mengalami  perubahan dalam  

dirinya secara wajar. 

c. Indivindu yang membutuhkan  bimbingan individual. 

d. Individu yang memiliki kemampuan  untuk mandiri  dalam perkembanganya  

peserta didik  memilki kemampuan  untuk untuk berkembang ke arah 

kedewasaan. 

2.2.3 Ciri-Ciri Peserta didik 

1. Kelemahan  dan ketidakberdayaan 

Kelemahan dan ketidakberdayaan adalah anak ketika dilahirkan  

dalam keadaan  lemah yang tidak berdaya .kelemahan yang dimilki 

anak adalah  kelemahan  rohaniah dan jasmaniah  misalnya, tidak kuat 

gangguan cuaca juga rohaniahnya tidak mampu membedakan  keadaan 

yang berbahaya  ataupun menyenagkan. Kelemahan dan ketidak 
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berdayaan anak makin lama makin hilang karena berkat bantuan 

bimbingan pendidik atau yang disebut dengan pendidikan. Pendidikan 

akan berhenti manakal kelemahan dan ketidakberdayaan sudah 

berubah menjadi kekuatan dan keberdayaan, yaitu suatu keadaan yang 

memiliki oleh orang dewasa. Pendidikan justru da karena adanya cirri 

kelemahan dan ketidakberdayaan tersebut. 

2. Anak didik  adalah mahluk  yang ingin berkembang  

Adalah keinginan berkembang yang menggantikan 

ketidakmampuan  pada saat anak lahir  merupakan karunia yang  besar 

untuk membawa mereka ketingkat kehidupan jasmaniah dan rohaniah 

yang tinggi lebih tinggi dari mahluk lainnya. Keinginan berkembang 

mendorong anak untuk giat, itulah yang menyebabkan adanya 

kemungkinan pergaln yang di sebut pendidikan. Tanpa keinginan 

berkembang pada anak, akan menjadikan tidak ada kemauan tidak 

mempuyai vitalitas, tidak giat bahkan barang kali menjadi malas dan 

cauh tak acuh. 

3. Anak didik yang ingin  menjadi diri sendiri 

Adalah anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Hal tersebut 

penting baginya karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat. 

seseorang harus merupakan  diri sendiri,  orang atau seorang pribadi. 

Tanpa itu mansui akan menjadi manusia penurut, dan manusia yang 

tidak punya pribadi. Pendidikan yang bersifat totoriter bahkan 

mematikan pribadi anak yang sedang tumbuh. 
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2.3 Deskripsi Proses Pembelajaran  

2.3.1 Pengertian Proses pembelajaran 

Proses pembelajaran salah satu unsur penting untuk mencapai keberhasilan 

dalam pembelajaran dalam proses pembelajaran itulah terjadi terjadi proses 

transformasi ilmu pengetahuan serta nilai-nilai. Ketika proses pembelajaran 

berlangsung, terjadi antara interaksi guru dengan siswa yang memungkingan bagi 

guru untuk dapat mengenali karakterstik serta potensi yang dimilikinya sehingga 

sehingga potensi tersebut dapat di optimalkan. Olehh karena itu, pendidikan 

bukan lagi memberikan stimulus akan tetapi usaha mengembangan potensi yang 

dimiliki.   

Menurut pendapat Bafadal (2005) pembelajaran dapat diartikan sebagai” 

segala usaha atau proses belajar mengajar dalam rangka terciptanya peoses belajar 

mengajar yang efektif dan efisien.  

Proses pembelajran merupakan proses yang didalamnya terdapat kegiatan 

interaksi antara guru-siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung situasi 

edukatif untuk mencapai tujuan belajar sedangkan menurut Rustaman (2001) 

dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan dua komponen tersebut 

harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat 

tercapai secara optimal. 

“Proses pembelajaran adalah suatu aktifitas psikis atau mental yang 

belangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan-perubahan pengethuan, pemahaman, keterampilan dan nilai 

sikap” (Winkel, 1991, h. 200). 
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Dari  beberapa   pendapat diatas dapat  dismpulkan  bahwa proses 

pembelajaran adalah  segala upaya  bersama  antara guru dan siswa untuk berbagi 

dan mengolah informasi, dengan harapan pengetahuan  yang diberikan bermanfaat  

dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta 

diharapakan adanya  perubahan-perubahan  lebih baik untuk mencapai  suatu 

peningkatan yang postif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku indivindu 

yang terciptanya proses belajar  mengajar yang efektik dan efisien. 

2.3.2 Tujuan  pembelajaran  

Tujuan pembelajaran adalah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu 

cara yang dapat melatih kemampuan intelktual para siswa dan merangsang 

keingintahuan serta memotivasi kemampuan mereka. 

Menurut Dahar (1996) tujuan pembelajaran dibagi manjadi 3 kategori 

yaitu: 

1. Kategori  kognitif (kemampuan intelektual) adalah dengan kemampuan 

individu  mengenal dunia  sekitarnya yang meliputi  perkembangan 

intelektual. 

2. Afektif  (perkembangan moral)  adalah  mengenai perkembangan  sikap, 

perasaan, nilai-nilai  yang disebut juga perkembangan moral. 

3. Psikomotorik (keterampilan) adalah  menyangkut  perkembangan  

keterampilan yang mengadung unsur-unsur sehingga  siswa mengalami   

perkembangan  yang maju  dan postif (h. 106). 

 Tujuan pembelajaran merupakan didalamnya terdapat rumusan tingkah 

laku dan kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki siswa atau peserta didik 
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setelah manyelesaikan kegiatan belajardalam proses pengajaran. Oleh karena itu 

tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru haruslah bermanfaat bagi siswa dan 

sesuai dengan karaktestik siswa supaya tujuan tersebut dapat tercapai secara 

optimal. 

Berdasarkan urairan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan proses 

pembelajaran adalah sebagai upaya membekali diri siswa dengan kemampuan-

kemampuan yang bersifat pengalaman, pemahaman moral dan keterampilan 

sehingga mengalami perkembang yang lebih baik lagi kedepanya. 

2.3.3 Komponen-komponen pembelajaran 

Komponen-komponen pembelajaran adalah proses pembelajaran tidak 

akan berjalan dengan lancar apabila tidak didukung dengan komponen-komponen 

dalam pembelajaran, karena antara proses pembelajara dengan komponen 

pembelajaran. Dimana komponen pembelajaran ini sangat penting keberadaannya 

karena dengan pembelajaran diharapkan prilaku siswa akan berubah kearah positif 

yang diharapkan dengan adanya proses belajar mengajar akan terjadi perubahan 

tingkah laku pada diri siswa. 

2.4 Penelitian yang Relevan  

Sebagai bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian ini maka terdapat 

sumber penelitian yang relavan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yakni 

penelitian yang telah di lakukan oleh: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Parayuku, I Made Gunawan, Ani 

Endriani prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) 
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Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram dengan judul; 

Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok dalam Menanggulangi Perilaku 

Membolos Pada Siswa Kelas X SMK S 45 Sumbawa Besar Tahun Pelajaran 

2013/2014. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada 

pengaruh layanan bimbingan kelompok dalam menanggulangi perilaku 

membolo spada siswa kelas  X SMKS 45 Sumbawa  Besar   tahun pelajaran  

2013/2014?. Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh 

layanan bimbingan kelompok dalam menanggulangi perilaku membolos 

pada siswa. Penelitian ini menggunakan metode studi populasi dan 

populasinya adalah seluruh siswa kelas X yang mengalami masalah perilaku 

membolos yang berjumlah 25 orang. Dalam penelitian ini, metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket sebagai metode 

pokok sedangkan dokumentasi, obsevasi sebagai metode pelengkap. Untuk 

menganalisis data menggunakan rumust test.  Hasil  analisis  diperoleh nilai  

t  sebesar  4,094 dannilai t  padataraf signifikan 5% dengan N= 25 diperoleh 

2,064. Berdasarkan hasil penelitian, maka thitung>ttabel 

atau4,094>2,064,berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berbunyi 

Ada Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Dalam Menanggulangi 

Perilaku Membolos Pada Siswa Kelas X SMK S 45 Sumbawa Besar  Tahun 

Pelajaran 2013/2014. Artinya hasil penelitian ini “signifikan”. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Tiara Program Studi Bimbingan dan 

Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Lampung (UNILA) dengan judul “Pengurangan Perilaku Membolos 
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disekolah dengan menggunakan konseling kelompok pada siswa kelas VIII 

SMPN 2 Kota Bumi Tahun Ajaran 2015/2016”, berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Metode penelitian ini 

quasi eksperiment dengan one group pre-test design, subjek penelitian 

sebanyak 6 siswa dari kelas 8 yang menunjukan perilaku membolos tinggi di 

sekolah. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi penurunan perilaku 

membolos di sekolah setelah diberikan konseling kelompok.Hal ini 

ditunjukan dari hasil analis data sebelum dan sesudah diberikan konseling 

kelompok dengan menggunakan uji wilcoxon. Hasil prêttest dan posttest yang 

di peroleh ZHitung = -2.232 ˂ ZTabel 0,05 = 6, maka di peroleh kesimpulan 

layanan konseling kelompok memberikan keekfetifan untuk mengurangi 

perilaku membolos peserta didik. Demikian hipotesis yang diajukan diterima. 

Merujuk dari penelitian di atas maka secara kasat mata terdapat persamaan 

kajian dengan penelitian ini yakni menyangkut perilaku membolos siswa pada 

saat proses pembelajaran. Namun, terdapat pula perbedaan dengan penelitian ini 

yakni : tempat, alokasi waktu dan objek penelitian. Selain itu, dalam penelitian 

relevan tersebut dilakukan melalui penelitian tindakan kelas (PTK). Dimana di 

dalam penelitian tersebut  meneliti tentang pengaruh dan pengurangan perilaku 

membolos dengan menggunakan bimbingan konseling sedangkan dalam 

penelitian ini lebih di fokuskan pada perilaku membolos peserta didik pada saat 

proses pembelajaran di SMA Negeri 7 Kendari Kelas X IPS 1. 

 


