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ABSTRAK 

 

Wibowo, Wanda Esa Adi. 2013. Upaya Mengatasi Perilaku Membolos Sekolah 

Melalui Konseling Individual Dengan Pendekatan Behavior Teknik Kontrak 

Perilaku (Penanganan Kasus Pada Siswa SMP Negeri 4 Rembang). Skripsi. 

Jurusan Bimbingan dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Sugiyo, M.Si dan Pembimbing II 

Drs. Heru Mugiarso, M.Pd. Kons. 

   

Kata Kunci: perilaku membolos sekolah, konseling individual pendekatan 

behavior teknik kontrak perilaku. 

 

Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi di SMP Negeri 4 Rembang 

yang menunjukkan banyak siswa melakukan pelanggaran maupun tata tertib 

sekolah khususnya siswa yang mempunyai perilaku membolos sekolah. Tujuan 

dari penelitan ini adalah untuk mengatasi perilaku membolos sekolah melalui 

konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penanganan kasus. Fokus penelitian 

yaitu perilaku membolos sekolah. Metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data 

yaitu dengan triangulasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis isi, 

komparatif dan logic. Subyek penelitian yaitu AAR, DE dan YM yang mepunyai 

masalah perilaku membolos sekolah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga konseli sebelum dilakukan 

konseling memiliki perilaku membolos sekolah. AAR membolos sekolah karena 

guru galak, jenuh dengan pelajaran, takut disuruh maju untuk mengerjakan soal 

dan ajakan teman. DE membolos sekolah karena membantu orang tua bekerja, 

guru galak jenuh dengan pelajaran, dan ajakan teman. YM membolos sekolah 

karena guru galak dan suka mengejek, takut disuruh maju untuk mengerjakan 

soal, dan ajakan teman. Setelah diberikan layanan konseling individual dengan 

pendekatan behavior teknik kontrak perilaku, konseli AAR, DE dan YM mulai 

bisa memahami pentingnya sekolah, kenapa guru galak kepadanya dan konseli 

juga berusaha menolak ajakan teman untuk membolos sekolah. 

Kesimpulan konseling secara keseluruhan pada konseli AAR, DE dan YM 

yang mempunyai perilaku membolos sekolah dapat diatasi melalui konseling 

individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. Terbukti adanya 

perubahan perilaku berupa penurunan membolos sekolah. Konselor sekolah 

diharapkan dapat mengatasi masalah siswa melalui layanan bimbingan dan 

konseling, khususnya konseling individual dengan pendekatan behavior teknik 

kontrak perilaku untuk mengatasi perilaku membolos sekolah, mendampingi, 

memotivasi dan selalu melakukan pemantauan perkembangan konseli agar tetap 

menjalankan komitmen untuk tidak membolos sekolah. Kepala sekolah 

diharapkan dapat memfasilitasi konselor dalam pelaksanaan layanan bimbingan 

dan konseling dan melakukan pengawasan perkembangan terhadap siswanya yang 

bermasalah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah adalah lembaga formal tempat seorang siswa menimba ilmu 

dalam mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. Untuk mencapai 

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

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 menyebutkan bahwa 

pendidikan 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan agama. Meskipun pendidikan bukan satu-satunya penentu 

keberhasilan masa depan, tetapi dengan pendidikan yang baik keberhasilan akan 

lebih mudah tercapai. Pendidikan seseorang akan sulit berhasil tanpa dukungan 

dari lingkungan yaitu keluarga, masyarakat, sekolah dan kelompok sebaya. 

Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan 

lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan oleh sekolah. 

Selain itu setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan 

tata tertib yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap 

berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku disekolahnya itu biasa disebut disiplin 

siswa. Peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupa mengatur 
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perilaku siswa disebut disiplin sekolah. Pentingnya pendidikan di sekolah 

membuat personil sekolah menyadari arti pentingnya tata tertib yang harus 

dipatuhi oleh setiap anggota sekolah.   

Disiplin merupakan cara masyarakat mengajar anak berperilaku moral 

yang disetujui kelompok. Tata tertib sekolah selalu dipandang sebagai dasar untuk 

berfungsinya sekolah umum dengan benar. Harapan umum bahwa penegakan 

disiplin itu diperlukan murid untuk belajar dan bahwa para pendidik diharapkan 

untuk mengadakan serta memelihara disiplin sekolah yang baik. Kepercayaan 

publik sangat jelas pembelajaran murid harus dilakukan dengan aman dan dalam 

lingkungan yang teratur. Lebih lanjut tata tertib telah dipandang sebagai tujuan itu 

sendiri selama banyak generasi bahwasannya satu tujuan penting dalam 

pendidikan adalah untuk mengajarkan tata tertib kepada murid (Rintyastini, 2003: 

67). Disiplin diri sangat penting dan perlu diterapkan kepada seluruh  siswa agar 

siswa tersebut tidak sering melakukan pelanggaran terhadap tata tertib yang ada di 

sekolah seperti membolos, terlambat datang ke sekolah, tidak memakai ikat 

pinggang, dan lain-lain. 

Salah satu pelanggaran tata tertib yang biasa dilakukan siswa adalah 

membolos atau ketidakhadiran siswa tanpa alasan yang jelas. Membolos 

merupakan anak yang tidak masuk sekolah dan anak yang meninggalkan sekolah 

belum usai tanpa izin terlebih dahulu (Supriyo, 2008: 111). Perilaku membolos 

sekolah ini selain melanggar tata tertib sekolah juga termasuk salah satu bentuk 

dari kenakalan remaja.  
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Menurut Mogulescu, S., Segal, H.J dalam Asri Prahesti Approaches To 

Truancy Prevention. Vera Institute of Justice, (2002: 1-14) bahwa 

“Setiap hari, di Amerika Serikat ratusan dari ribuan remaja absen dari 

sekolah tanpa ijin dan alasan yang jelas. Di negara ini, membolos adalah 

masalah yang mulai meresahkan. Karena menurut beberapa penelitian, 

perilaku membolos sangat dipercaya sebagai prediktor munculnya 

perilaku delinkuen pada remaja (studi mencatat 75-85% pelaku kenakalan 

remaja adalah remaja yang suka membolos atau sangat sering absen dari 

sekolah). Di AS, siswa yang membolos disebut sebagai Person in Need of 

Supervision (PINS) atau orang yang membutuhkan pengawasan”. 

 

Perilaku membolos sekolah tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga 

terjadi pada daerah Daerah yang dipilih oleh peneliti sebagai daerah penelitian 

adalah SMP Negeri 4 Rembang. Disamping karena alasan keterjangkauan dan 

ketersediaan data, pada SMP Negeri 4 Rembang merupakan salah satu sekolah 

yang cukup terkenal dengan siswa yang bermasalah. Selain itu, letak geografis 

SMP Negeri 4 Rembang yang berada dipinggir jalan raya pantura Semarang-

Surabaya ini sangat rawan sekali dengan perilaku membolos sekolah. Sebagian 

besar tempat tinggal siswa yang juga berada dipinggir pantai juga sedikit besar 

berpengaruh terhadap perilaku membolos sekolah, contohnya ikut membantu 

orang tua bekerja sebagai nelayan karena siswa berasal dari keluarga yang kurang 

mampu, banyak teman seumuran yang putus sekolah. Perilaku membolos sekolah 

bukan merupakan hal yang baru lagi pada kalangan pelajar. Tindakan membolos 

sekolah menjadi suatu hal yang dikedepankan sebagai sebuah jawaban atas 

kejenuhan yang sering dialami oleh siswa terhadap kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Pada akhirnya membolos menjadi fenomena yang menghambat proses 

pembelajaran siswa.  
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Fenomena di SMP Negeri 4 Rembang menunjukkan bahwa terdapat tiga 

siswa yang mempunyai perilaku membolos sekolah dan bahkan sangat sering 

melakukan perilaku membolos sekolah, terutama pada siswa kelas VIII C. Siswa 

tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi dari konselor sekolah dengan beberapa 

pertimbangan. Konselor sekolah dianggap lebih dapat mengetahui dan memahami 

siapa saja siswa yang sedang mempunyai masalah di sekolah dan kondisi siswa 

yang sebenarnya. Siswa SMP Negeri 4 Rembang pada kelas VIII C yang menjadi 

subyek penelitian adalah AAR, DE, dan YM. 

Dari hasil wawancara awal dengan wali kelas dan teman dekat konseli 

juga menunjukkan bahwa ketiga konseli tersebut memang sering sekali tidak 

masuk sekolah hingga berhari-hari. Perilaku membolos sekolah yang dilakukan 

oleh AAR, DE, dan YM sebagian besar dikarenakan adanya ajakan dari teman 

untuk membolos sekolah. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti juga melakukan 

observasi awal terhadap siswa tersebut dan hasil yang didapatkan oleh peneliti 

tidak berbeda jauh dengan hasil wawancara awal terhadap beberapa sumber di 

atas. Hasil observasi awal yang didapat oleh peneliti menunjukkan bahwa AAR, 

sering keluar masuk kelas, nongkrong-nongkrong kantin. DE sering meninggalkan 

pelajaran bahkan tidak kembali kelas juga dilakukan, dan YM sering nongkrong-

nongkrong, sering meninggalkan pelajaran.  

Hasil dari data dokumentasi yaitu berupa absensi siswa tahun ajaran 

2011/2012 menunjukkan bahwa jumlah membolos sekolah dalam satu semester 

yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut juga dapat dikatakan tinggi, diantaranya 

jumlah membolos sekolah konseli AAR sudah mencapai 64 kali. Pada awal 
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semester tahun ajaran baru sudah mencapai dua puluh satu kali dimana rata-rata 

membolos perbulannnya mencapai kurang lebih sepuluh kali, sedangkan dalam 

seminggunya, konseli AAR sendiri melakukan membolos sekolah hingga dua 

sampai tiga kali dalam seminggu. DE jumlah membolos sekolah sudah mencapai 

57 kali yang rata-rata membolos perbulannnya mencapai kurang lebih diatas 

sepuluh kali. Pada awal semester baru ini perilaku membolosnya sudah mencapai 

dua puluh tiga kali. Rara-rata dalam seminggunya, konseli DE sendiri melakukan 

membolos sekolah dua sampai tiga kali dalam seminggu. YM jumlah membolos 

sekolah konseli bisa mencapai 42 kali, sedangkan pada tahun ajaran baru ini sudah 

membolos sekolah sebanyak dua puluh kali, yang rata-rata membolos 

perbulannnya berkisar kurang lebih diatas enam kali. Sedangkan rara-rata dalam 

seminggunya, konseli YM sendiri melakukan membolos sekolah satu sampai tiga 

kali per minggunya. 

Berdasarkan fenomena tersebut perlu adanya usaha untuk mengatasi 

perilaku membolos agar siswa pada masa perkembangannya tidak terhambat, 

sehingga tercipta kehidupan efektif sehari-hari dan mampu menyalurkan 

potensinya secara optimal. Apabila masalah ini tidak cepat ditangani maka 

dikhawatirkan banyak dampak negatif yang muncul dari perilaku membolos 

sekolah. Perilaku tersebut tergolong perilaku yang maladaptif sehingga harus 

ditangani secara serius. 

Selain beberapa hal di atas upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

perilaku membolos sekolah adalah melalui konseling individual dengan alasan 

bahwa dalam layanan konseling individual memungkinan siswa mendapatkan 
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layanan langsung tatap muka (secara perorangan) untuk mengentaskan 

permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Konseling individual 

merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara 

konseling oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang 

mengalami sesuatu masalah disebut konseli yang bermuara pada teratasinya 

masalah yang dihadapi konseli (Prayitno, 2004: 1). 

Konseling individual memiliki beberapa macam pendekatan yang sesuai 

dan dapat digunakan untuk usaha penyelesaian masalah yang sedang dihadapi 

konseli. Konseling individual melalui pendekatan behavior dianggap paling sesuai 

untuk mengatasi perilaku membolos sekolah. Pendekatan behavior dipilih karena  

pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa semua tingkah laku baik adaptif 

maupun maladaptif dapat dipelajari. Belajar merupakan cara efektif untuk 

mengubah tingkah laku maladaptif. Selain itu, perilaku membolos sekolah 

berkaitan langsung dengan disiplin diri dan layanan ini dapat dilakukan secara 

lebih mendalam kepada individu yang bersangkutan. 

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik kontrak perilaku. 

Landasan dari penggunaan teknik ini karena tingkah laku dapat dipelajari dan 

dapat diubah dengan memberikan penguatan segera setelah tingkah laku yang 

diharapkan muncul. Teknik kontrak perilaku didasarkan atas pandangan bahwa 

membantu konseli untuk membentuk perilaku tertentu yang diinginkan dan 

memperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati atau 

komitmen diri. 
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Konseling Individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku 

dipilih karena teknik ini lebih menekankan pada pemberian reward, punishment 

dan reinforcement. Konseli diberikan hukuman tentang kesalahannya, diberitahu 

tentang apa yang telah dialami konseli itu salah, selanjutnya konseli diberi 

penguatan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya.  

Dalam pelaksanaannya konseli diajak untuk membuat komitmen untuk 

dapat berperilaku yang sesuai (adaptif), konseli diberikan hukuman apabila 

konseli tidak bisa menjalankan komitmen untuk berperilaku yang baik (adaptif). 

Reward diberikan apabila konseli dapat menjalankan komitmen dengan baik, 

setelah itu konseli diberikan penguatan untuk bisa selalu menjalankan komitmen 

yang telah dibuat konseli untuk bisa berperilaku yang sesuai (adaptif). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Mengatasi Perilaku Membolos Sekolah Melalui 

Konseling Individual Dengan Pendekatan Behavior Teknik Kontrak Perilaku 

(Penanganan Kasus Pada Siswa SMP Negeri 4 Rembang)”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah: 

1) Gambaran perilaku membolos sekolah sebelum dilakukan konseling 

individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku? 

2) Gambaran perilaku membolos sekolah setelah dilakukan konseling 

individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku? 
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3) Apakah perilaku membolos sekolah dapat diatasi melalui konseling 

individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku pada siswa 

kelas VIII C di SMP Negeri 4 Rembang? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1) Untuk mengetahui gambaran perilaku membolos sekolah sebelum 

dilakukan konseling individual dengan pendekatan behavior teknik 

kontrak perilaku. 

2) Untuk mengetahui gambaran perilaku membolos sekolah setelah dilakukan 

konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. 

3) Untuk mengetahui apakah perilaku membolos sekolah dapat diatasi 

melalui konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku pada siswa SMP Negeri 4 Rembang. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan 

memberikan masukan bagi ilmu Bimbingan dan Konseling, khususnya 

bagi konselor sekolah dalam menangani indisiplin siswa di sekolah serta 

dapat memberikan pengayaan teori yang berkaitan dengan perilaku 

membolos sekolah pada siswa. 
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2) Manfaat Praktis 

a) Bagi konselor sekolah diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan masukan untuk mengatasi perilaku membolos sekolah 

melalui konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku. 

b) Bagi kepala sekolah dapat membantu mengatasi masalah siswa yang 

dialaminya sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang baik dan bisa 

menjalani proses belajar secara mudah, efektif dan bisa diterima di 

lingkungan sekolah. 

 

1.5 SISTEMATIKA SKRIPSI 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti 

dan bagian akhir dari skripsi. Bagian awal skripsi ini berisi tentang halaman judul, 

lembar pernyataan, lembar pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar grafik dan daftar lampiran. 

Bagian inti skripsi, terdiri dari lima bab: 

Bab 1 : Pendahuluan  

Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab 2 : Tinjauan pustaka  

Berisi tentang penelitian terdahulu, perilaku membolos sekolah, konseling 

individual, pendekatan behavior, teknik kontrak perilaku, dan mengatasi 
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perilaku membolos melalui konseling individual dengan pendekatan 

behavior teknik kontrak perilaku. 

Bab 3 : Metode Penelitian  

Berisi tentang yang digunakan, meliputi: jenis penelitian, fokus penelitian, 

proses pemilihan subjek penelitian, rancangan penelitian, metode dan alat 

pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data. 

Bab 4 : Hasil penelitian dan pembahasan  

Berisi temuan-temuan yang diperoleh peneliti selama penelitian yakni 

tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab 5 : Penutup  

Pada bagian ini berisi simpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

menunjang dalam penulisan skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Penelitian ilmiah membutuhkan adanya landasan teoritik yang kuat. hal ini 

bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, 

khususnya dalam menjawab permasalahan yang diajukan. Teori-teori yang 

digunakan sebagai landasan akan dapat menunjukkan alur berfikir dari proses 

penelitian yang dilakukan. Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas terlebih 

dahulu diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian 

dilaksanakan, dan selanjutnya di bawah ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang 

melandasi penelitian, yang meliputi: (1) Penelitian Terdahulu, (2) Perilaku 

Membolos Sekolah, (3) Konseling Individual, (4) Pendekatan Behavior, (5) 

Teknik Kontrak Perilaku dan (6) Mengatasi Perilaku Membolos Melalui 

Konseling Individual dengan Pendekatan Behavior Teknik Kontrak Perilaku. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini selain menggunakan buku-buku dan artikel internet sebagai 

literatur, juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan. Berikut 

ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan tentang perilaku membolos. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, Indri (2009) dengan 

judul Mengurangi Perilaku Membolos Siswa Dengan Menggunakan Layanan 

Konseling Individual (Studi Kasus Pada Siswa Kelas XI IPS di SMA 

Muhammadiyah I Purbalingga) Pada Tahun Pelajaran 2008/2009). Hasil dari 
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penelitian ini menunjukkan: (1) Adanya faktor intrinsik dan ekstrinsik seperti 

ajakan teman untuk membolos dan pikiran irasional siswa yang merasa dirinya 

tidak dapat diterima di lingkungannya. (2) Bentuk perilaku membolos berupa 

sering keluar saat jam pelajaran, karena malas belajar, tidak masuk sekolah 

dengan berselang seling hari, dan bermain game. (3) Alternatif penanganan yang 

dilakukan peneliti untuk mengatasi perilaku membolos antara lain menggunakan 

pendekatan behavior melalui teknik assertive training dan teknik rasional emotif. 

Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Puspita, Dian (2009) 

dengan judul Mengatasi Perilaku Agresif Melalui Konseling Behavior Dengan 

Menggunakan Teknik Behavior Contract Pada Siswa SMA Negeri 2 Malang. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) frekuensi perilaku agresif subyek 

penelitan sebelum diadakan treatment tergolong cukup tinggi; (2) frekuensi 

perilaku agresif subyek penelitian tergolong rendah setelah pemberian treatment; 

(3) layanan konseling behavior dengan teknik behavior contract dapat 

mengurangi perilaku agresif siswa dan dapat mengatasi masalah. 

Dalam jurnal penelitian Mogulescu and Segal (2002: 1) dengan judul 

Approaches To Truancy Prevention, penelitian membahas tentang membolos, 

yang mana membolos merupakan perilaku yang meresahkan karena menurut 

beberapa penelitian, perilaku membolos sangat dipercaya sebagai prediktor 

munculnya perilaku delinkuen pada remaja (studi mencatat 75-85% pelaku 

kenakalan remaja adalah remaja yang suka membolos atau sangat sering absen 

dari sekolah). Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh youth justice 

program, ditemukan tiga kategori pelaksanaan pencegahan dan intervensi 
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terhadap perilaku membolos siswa. Sesuai dengan penelitian ini maka dapat 

diketahui bahwa perilaku membolos bisa diatasi dengan berbagai pendekatan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa perilaku membolos sekolah dapat ditangani dengan berbagai macam 

pendekatan yang ada dan konseling individual dengan pendekatan behavior teknik 

kontrak perilaku dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan yang bisa 

digunakan untuk mengatasi masalah seseorang. Untuk menyempurnakan 

penelitian-penelitian yang telah ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai upaya mengatasi perilaku membolos sekolah melalui 

konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. 

 

2.2  Perilaku Membolos Sekolah 

Berkaitan dengan perilaku membolos siswa, akan diuraikan beberapa hal 

yang meliputi pengertian perilaku membolos sekolah, kriteria siswa membolos 

sekolah, gejala siswa membolos sekolah, faktor-faktor penyebab siswa membolos 

sekolah, akibat membolos sekolah.  

 

2.2.1 Pengertian Perilaku Membolos Sekolah 

Perilaku pada dasarnya ditujukan untuk mencapai suatu hal yang di 

inginkan, dengan kata lain perilaku merupakan suatu tindakan yang dimotivasi 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Azwar (2003: 9), Perilaku adalah 

reaksi terhadap stimulus yang bersifat sederhana maupun kompleks. Perilaku 

adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan 
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yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, 

kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya (Eka, 2003 yang diambil dari 

http//nuruleka.blogspot.com/p/konsep-perilaku-manusia.html).  

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

perilaku merupakan reaksi dari seorang individu terhadap adanya stimulus untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Membolos sekolah adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa 

sepengetahuan pihak sekolah (Soeparwoto, 2007: 211). Membolos sekolah 

merupakan anak yang tidak masuk sekolah dan anak yang meninggalkan sekolah 

belum usai tanpa izin terlebih dahulu (Supriyo, 2008: 111). 

Menurut Kartono (2003: 21), bahwa membolos sekolah merupakan 

perilaku yang melanggar norma-norma sosial sebagai akibat dari proses 

pengondisian lingkungan yang buruk. Menurut Hardaniwati (2003: 69) membolos 

dapat diartikan tidak masuk sekolah/kerja atau bisa juga dikatakan ketidak hadiran 

tanpa alasan yang jelas. Membolos dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang 

tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat atau bisa juga dikatakan 

ketidak hadiran tanpa alasan yang jelas. (Ridlowi, 2009 yang diambil dari 

http://aridlowi.blogspot.com/2009/03/bk-siswa-yang-membolos.html). 

Berg (1997: 91) mendefiniskan membolos sekolah ke dalam pengertian 

sempit dan pengertian secara luas. 

“Narrowly defined. Strictly speaking, truancy is said to occur 

when children stay off school and attempt to conceal the fact 

from their parents. Broadly defined. The term truancy is often 

used to refer to unwarranted absence from school more 

generally (Definisi secara sempit. Sebenarnya, membolos 

dikatakan terjadi ketika anak-anak meninggalkan sekolah dan 

http://aridlowi.blogspot.com/2009/03/bk-siswa-yang-membolos.html


 
 

 

15 

berusaha untuk menyembunyikan fakta dari orang tua mereka. 

Definisikan secara luas. Istilah membolos ini sering digunakan 

untuk merujuk pada ketidak hadiran di sekolah tanpa alasan 

pada umumnya)”. 

 

Berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa yang 

dimaksud dengan perilaku membolos sekolah yaitu suatu bentuk perbuatan yang 

dilakukan oleh siswa yang terwujud sebagai bentuk perilaku yang melanggar 

norma sekolah dalam bentuk siswa tidak masuk sekolah dan meninggalkan 

sekolah tanpa izin tanpa sepengetahuan oleh pihak sekolah. 

 

2.2.2 Kriteria Siswa Membolos Sekolah 

Kriteria siswa membolos sekolah menurut Fremont (2003: 68) dalam 

School refusal In Children and Adolescence. American Family Physican yang 

diambil dari www.aafp.org/afp, antara lain: 

1) Kecemasan yang berlebihan atau ketakutan yang berlebihan terhadap 

kehadiran ke sekolah. 

2) Siswa biasanya menyembunyikan ketidakhadiran dari orang tuanya. 

3) Sering melakukan perilaku anti sosial meliputi kenakalan dan 

aktivitas merusak (mencuri, berbohong). 

4) Selama jam sekolah, siswa lebih sering tidak berada di sekolah. 

5) Kurangnya ketertarikan terhadap pekerjaan rumah dan 

ketidakinginan untuk terlibat dalam bidang akademik dan perilaku 

yang diharapkan. 

 

 

Perilaku membolos sekolah merupakan masalah yang perlu digali lebih 

dalam sehingga dapat ditemukan penyebab dan dapat dilakukan penanganan yang 

tepat. Setelah dilakukan penanganan, diharapkan potensi siswa dapat berkembang 

secara optimal dan dapat berkembang dengan baik. Kecemasan siswa untuk hadir 

di sekolah dapat berkurang atau bahkan hilang, sehingga ia dapat beraktivitas 

http://www.aafp.org/afp
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dengan baik. Mereka tidak lagi mengalami ketinggalan pelajaran dari siswa-siswa 

yang lainnya. 

Sesuai pembahasan di atas diketahui bahwa kriteria siswa membolos 

sekolah ditandai oleh beberapa hal, diantaranya: (1) siswa merasakan kecemasan 

yang berlebihan terhadap kehadiran sekolah, (2) siswa menyembunyikan 

kehadiran dari orang tuanya, (3) siswa sering melakukan kenakalan, (4) siswa 

sering tidak berada di sekolah pada saat jam sekolah, dan (5) siswa kurang tertarik 

terhadap pekerjaan rumah. 

 

2.2.3 Gejala-Gejala Siswa yang Membolos Sekolah 

Gejala dalam kasus membolos sekolah biasanya ditandai oleh sering tidak 

datang di sekolah dan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai, 

mempunyai tingkah laku yang berlebih-lebihan, tidak memperhatikan bila guru 

memberi pelajaran (Supriyo, 2008: 112). 

Menurut Prayitno dan Amti (2004: 61) gejala siswa yang membolos, 

antara lain berhari-hari tidak masuk sekolah, tidak masuk sekolah tanpa ijin, 

sering keluar pada jam pelajaran tertentu, tidak masuk kembali setelah minta izin, 

masuk sekolah berganti hari, mengajak teman-teman untuk keluar pada mata 

pelajaran yang tidak disenangi, minta izin keluar dengan berpura-pura sakit atau 

alasan lainnya, mengirimkan surat izin tidak masuk dengan alasan yang dibuat-

buat, dan tidak masuk kelas lagi setelah jam istirahat. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

gejala membolos sekolah dapat dilihat dari dua aspek yaitu durasi dan frekuensi. 
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Aspek durasi yaitu tidak kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai. Sedangkan 

aspek frekuensi meliputi (1) tidak masuk sekolah, (2) meninggalkan sekolah 

sebelum mata pelajaran selesai, (3) siswa sering meninggalkan mata pelajaran 

tertentu. 

 

2.2.4 Jenis-jenis Membolos Sekolah 

Menurut Ichsani dalam Yusnita (2011: 16), jenis membolos sekolah pada 

siswa dilihat dari dua aspek antara lain aspek durasi dan aspek frekuensi. Aspek 

durasi melihat seberapa lama siswa membolos sekolah, sedangkan aspek frekuensi 

untuk melihat seberapa sering siswa membolos sekolah. Aspek durasi meliputi 

siswa meninggalkan pelajaran, siswa meninggalkan pelajaran tertentu, siswa tidak 

kembali ke kelas setelah meminta ijin keluar kelas, siswa tidak masuk ke kelas 

setelah jam istirahat, sedangkan aspek frekuensi meliputi siswa tidak masuk 

sekolah tanpa ijin, siswa meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran, 

meninggalkan mata pelajaran tertentu, tidak kembali setelah meminta ijin keluar, 

tidak kembali setelah jam istirahat, siswa meminta ijin pulang dengan alasan yang 

dibuat-buat, dan siswa mengirimkan surat ijin palsu. 

 

2.2.5 Faktor-Faktor Penyebab Siswa Membolos Sekolah 

Menurut Prayitno dan Amti (2004: 61) sebab siswa membolos sekolah 

yaitu tidak senang dengan sikap dan perilaku guru, merasa kurang mendapatkan 

perhatian dari guru, merasa dibeda-bedakan oleh guru, proses belajar-mengajar 

membosankan, merasa gagal dalam belajar, kurang berminat terhadap mata 
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pelajaran, terpengaruh oleh teman yang suka membolos, takut masuk karena tidak 

membuat tugas, dan tidak membayar kewajiban (SPP) tepat pada waktunya. 

Sedangkan menurut (Puspitasari, 2011: 11) faktor penyebab timbulnya 

perilaku membolos sekolah yang diunduh pada pukul 20.00 tanggal 15 Maret 

2012  yaitu: 

1) Faktor keluarga (orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan, 

membeda-bedakan anak). 

2) Kurangnya kepercayaan diri. 

3) Faktor personal (menurunnya motivasi atau hilangnya minat 

akademik siswa, kondisi ketinggalan pelajaran, atau karena 

kenakalan remaja seperti konsumsi alkohol dan minuman keras). 

4) Faktor yang berasal dari sekolah (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). 

 

Dari berbagai faktor penyebab siswa membolos di atas, secara garis besar 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal merupakan faktor yang muncul dalam diri individu. Faktor internal yang 

menyebabkan siswa membolos diantaranya tidak adanya minat siswa untuk pergi 

ke sekolah atau motivasi. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang 

muncul dari luar individu, faktor eksternal penyebab siswa membolos dapat 

berasal dari keluarga, teman dan sekolah. 

 

2.2.6 Akibat Membolos Sekolah Sekolah 

Menurut Puspitasari (2011: 16) akibat dari perilaku membolos sekolah 

yang diunduh pada pukul 20.00 tanggal 15 Maret 2012  yaitu: 

1) Akan mengalami kegagalan dalam pelajaran.  
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2) Perasaan tersisihkan oleh teman-temannya. Hal ini kadang terjadi 

manakala siswa tersebut sudah begitu “parah” keadaannya sehingga 

anggapan teman-temannya ia anak nakal dan perlu menjaga jarak 

dengannya. 

3) Hilangnya rasa disiplin, ketaatan terhadap peraturan sekolah 

berkurang. Bila diteruskan, siswa akan acuh tak acuh pada urusan 

sekolahnya.  

4) Dapat dikeluarkan dari sekolah. 

 

Menurut Prayitno dan Amti (2004: 62) akibat dari membolos sekolah 

adalah minat terhadap pelajaran akan semakin kurang, gagal dalam ujian, hasil 

belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki, tidak naik kelas, 

penguasaan terhadap materi pelajaran tertinggal dari teman-teman lainnya, dan 

dikeluarkan dari sekolah. 

Menurut Supriyo (2008: 112) bahaya yang mungkin timbul dari membolos 

sekolah yaitu: 

“Apabila orang tua tidak mengetahui dapat berakibat anak berkelompok 

dengan teman yang senasib dan membutuhkan kelompok/grup yang 

menjurus ke hal-hal negatif (gang), peminum ganja, obat-obatan keras, dll. 

Dan akibat yang paling fatal adalah anak akan mengalami gangguan dalam 

perkembangan dalam usaha untuk memenuhi idetitas dirinya (manusia 

yang bertanggung jawab)”. 

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa akibat dari membolos 

sekolah diantaranya hilangnya rasa disiplin, mengalami ketertinggalan dalam 

pelajaran, gagal dalam ujian, dan akibat yang paling parah dari membolos yaitu 

dapat dikeluarkan dari sekolah. Selain akibat yang disebutkan di atas, tentunya 

masih ada lagi akibat membolos lainnya. Namun akibat membolos sekolah di atas 

merupakan akibat/ konsekuensi yang secara umum yang biasa diterima sebagian 

besar siswa yang mempunyai kebiasaan membolos sekolah. 
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2.3 Konseling Individual 

Dalam bimbingan dan konseling terdapat beberapa jenis layanan yang 

diberikan kepada siswa, salah satunya yaitu layanan konseling individual 

merupakan salah satu layanan yang membantu siswa secara individual. Konseling 

individual adalah pertemuan konselor dengan konseli secara individual, dimana 

terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport dan konselor berupaya 

memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi konseli serta konseli dapat 

mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya (Willis, 2004: 159). 

Menurut Prayitno (2004: 1), bahwa konseling individual merupakan 

layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang 

konseli dalam rangka pengentasan masalah pribadi konseli. Dalam suasana tatap 

muka dilaksanakan interaksi langsung antara konseli dan konselor membahas 

berbagai hal tentang masalah yang dialami konseli. 

Menurut Mugiarso, dkk (2004: 64), Tujuan dan fungsi layanan 

konseling individual dimaksudkan untuk memungkinkan siswa 

mendapatkan layanan langsung, tatap muka dengan konselor sekolah 

dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya. Fungsi 

utama bimbingan yang didukung oleh layanan konseling perorangan 

ialah fungsi pengentasan. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

konseling individual merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang 

dapat membantu siswa dalam mengarahkan dirinya dalam melaksanakan tugas-

tugas perkembangannya dan mengatasi permasalahan yang muncul dalam 

kehidupannya supaya dapat menjalani kehidupan efektif sehari-hari. 
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2.4 Pendekatan Behavior 

Pendekatan behavior meliputi: (1) konsep dasar, (2) pandangan tentang 

sifat manusia, (3) asumsi tingkah laku bermasalah (4) karakteristik konseling 

behavior, (5) tujuan konseling behavior, (6) tahap-tahap konseling behavior, (7) 

teknik-teknik konseling behavior dan (8) kelemahan dan kelebihan konseling 

behavior. 

 

2.4.1 Konsep Dasar 

Teknik pendekatan konseling pada penanganan kasus yang digunakan 

peneliti adalah pendekatan behavior. Pendekatan behavior adalah suatu 

pandangan ilmiah tentang tingkah laku manusia. Hakekat manusia dalam 

konseling behavior adalah perilaku manusia ditentukan dan menentukan 

lingkungan (Corey, 2007: 195).  

Berdasarkan hakekat manusia dalam konseling behavior ini, maka peneliti 

mempunyai keyakinan bahwa perilaku membolos sekolah pada siswa kelas VIII C 

di SMP Negeri 4 Rembang dapat dikurangi, digantikan oleh perilaku adaptif yang 

lain atau bahkan dihilangkan. Pada dasarnya pendekatan behavior diarahkan pada 

tujuan-tujuan memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang 

maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan 

(Corey, 2007: 196). 

Alasan peneliti menggunakan layanan konseling individual karena 

memungkinan siswa mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara 

perorangan) untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan 
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perkembangan dirinya. Pendekatan behavior dipilih karena pendekatan ini 

mempunyai asumsi bahwa semua tingkah laku baik adaptif maupun maladaptif 

dapat dipelajari. Belajar merupakan cara efektif untuk mengubah tingkah laku 

maladaptif. Selain itu, perilaku membolos sekolah berkaitan langsung dengan 

disiplin diri dan layanan ini dapat dilakukan secara lebih mendalam kepada 

individu yang bersangkutan. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 

kontrak perilaku. Landasan dari penggunaan teknik ini karena tingkah laku dapat 

dipelajari dan dapat diubah dengan memberikan penguatan segera setelah tingkah 

laku yang diharapkan muncul. Teknik kontrak perilaku didasarkan atas pandangan 

bahwa membantu konseli untuk membentuk perilaku tertentu yang diinginkan dan 

memperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati atau 

komitmen diri. 

 

2.4.2 Pandangan tentang Sifat Manusia  

Pendekatan behavior berpandangan bahwa setiap tingkah laku dapat 

dipelajari. Proses belajar tingkah laku adalah melalui kematangan dan belajar. 

Selanjutnya tingkah laku lama dapat diganti dengan tingkah laku baru. Manusia 

dipandang memiliki potensi untuk berperilaku baik atau buruk, tepat atau salah 

(Komalasari, 2011: 152). 

Setiap orang dipandang memiliki kecenderungan positif dan negatif yang 

sama. Manusia pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial 

budayanya. Segenap tingkah laku manusia itu dipelajari.  Meskipun berkeyakinan 

bahwa segenap lingkungan dan faktor-faktor genetik, para behavioris 
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memasukkan pembuatan putusan sebagai salah satu bentuk tingkah laku (Corey, 

2007: 195). 

Dalam pandangan behavior, kepribadian manusia itu pada hakikatnya 

adalah perilaku, dimana perilaku dibentuk berdasarkan hasil dari segenap 

pengalamannya berupa interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya, tidak ada 

manusia yang sama, karena kenyataannya manusia memiliki pengalaman yang 

berbeda dalam kehidupannya (Latipun 2008: 129). 

 

2.4.3 Asumsi Perilaku Bermasalah 

Perilaku yang bermasalah dalam pandangan behavior dapat dimaknakan 

sebagai perilaku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau perilaku yang tidak tepat, 

yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perilaku yang salah 

penyesuaian terbentuk melalui proses interaksi dengan lingkungannya. Artinya 

bahwa perilaku individu itu meskipun secara sosial adalah tidak tepat, dalam 

beberapa saat memperoleh ganjaran dari pihak tertentu, dari cara demikian 

akhirnya perilaku yang tidak diharapkan secara sosial atau perilaku yang tidak 

tepat itu menguat pada individu. 

Perilaku yang salah dalam penyesuaian dengan demikian berbeda dengan 

perilaku normal. Dengan kata lain, perilaku dikatakan mengalami salah 

penyesuaian jika terjadi konflik antara individu dengan lingkungannya. Kepuasan 

individu terhadap perilakunya bukanlah ukuran bahwa perilaku itu harus 

dipertahankan, karena ada kalanya perilaku itu dapat menimbulkan kesulitan 

dikemudian hari. Perilaku yang perlu dipertahankan atau dibentuk pada individu 
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adalah perilaku yang tidak menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih luas dan 

dalam jangka yang lebih panjang (Latipun, 2008: 135). 

Menurut Komalasari (2011: 157), Tingkah laku yang bermasalah dalam 

konseling behavior adalah tingkah laku yang berlebihan (excessive) dan tingkah 

laku yang kurang (deficit). Tingkah laku yang berlebihan seperti: merokok, terlalu 

banyak main games, dan sering memberi komentar di kelas. Adapun tingkah laku 

yang deficit adalah terlambat masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas dan bolos 

sekolah. 

 

2.4.4 Karakteristik Konseling Behavior 

Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu proses pengalaman 

belajar untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan 

masalahnya. Corey (2007:196) mengemukakan bahwa ciri-ciri konseling behavior 

adalah: (a) pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan spesifik, 

(b) kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment, (c) perumusan prosedur 

treatment yang spesifik yang sesuai dengan masalah, dan (d) penaksiran objektif 

atas hasil-hasil terapi. 

Ciri-ciri utama konseling behavior yang dikemukakan oleh Krumboltz 

(Komalasari, 2011: 153) adalah sebagai berikut: 

1) Proses pendidikan, konseling merupakan proses pendidikan, dengan 

kata lain, konseling membantu konseli mempelajari tingkah laku baru 

untuk memecahkan masalahnya. Konseling menggunakan prinsip-
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prinsip belajar yang efektif untuk membentuk dasar-dasar pemberian 

bantuan kepada konseli. 

2) Teknik dirakit secara individual, teknik konseling yang digunakan 

pada setiap konseli berbeda-beda tergantung pada masalah dan 

karakteristik konseli. Dalam proses konseling, proses asesmen, dan 

teknik-teknik dibangun oleh konseli dengan bantuan konselor. 

3) Metodologi ilmiah, konseling behavioral dilandasi oleh metode ilmiah 

dalam melakukan asesmen dan evaluasi konseling. Konseling ini 

menggunakan observasi sistematis, kuantifikasi data dan kontrol yang 

tepat. 

 

2.4.5 Tujuan Konseling Behavior 

Latipun (2008: 137) mengemukakan bahwa tujuan konseling behavior 

adalah mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku simtomatik, yaitu 

kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku, yang dapat 

membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan 

kehidupan sosial. Secara khusus tujuan konseling behavioral mengubah perilaku 

salah dalam penyesuaian dengan cara-cara memperkuat perilaku yang diharapkan, 

dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta membantu menemukan 

cara-cara berperilaku yang tepat.  

Tujuan konseling behavior (Komalasari, 2011: 156) berorientasi pada 

pengubahan atau modifikasi perilaku konseli, yang diantaranya untuk: 

1) Menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar 

2) Penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif 
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3) Memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari 

4) Membantu konseli membuang respons-respons yang lama yang 

merusak diri atau maladaptif  dan mempelajari respons-respons yang 

baru yang lebih sehat dan sesuai (adjustive) 

5) Konseli belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang 

maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang 

diinginkan 

6) Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran 

dilakukan bersama antara konseli dan konselor. 

 

Dalam perumusan tujuan konseling, terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan, yaitu: tujuan konseling dirumuskan sesuai keinginan konseli, 

konselor harus bersedia membantu konseli mencapai tujuan konseli, harus 

mempertimbangkan kemampuan konseli untuk mencapai tujuan. Selain itu 

mengatakan bahwa konselor dan konseli bersama-sama mengidentifikasi risiko 

yang berhubungan dengan tujuan dan menilai risiko tersebut, bersama 

mendiskusikan kebaikan yang diperoleh dari tujuan, dan konselor membantu 

konseli menjabarkan bagaimana dia akan bertindak di luar cara-cara sebelumnya 

(Komalasari, 2011: 156). 

 

2.4.6 Tahap-Tahap Konseling Behavior 

Menurut Komalasari (2011: 157) konseling behavior memiliki empat 

tahap yaitu melakukan asesmen (assessment), menentukan tujuan (goal setting), 

mengimplementasikan teknik (technique implementation), evaluasi dan 

mengakhiri konseling (evaluation termination). 

1) Melakukan Asesmen (Assessment) 

Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh 

konseli pada saat ini. Asesmen yang dilakukan adalah aktivitas nyata, 
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perasaan dan pikiran konseli. Dalam kegiatan asesmen, konselor 

melakukan analisis ABC. 

a) A = Antecedent (pencetus perilaku) 

b) B = Behavior (perilaku yang dipermasalahkan) 

Tipe tingkah laku 

Frekuensi tingkah laku 

Durasi tingkah laku 

Intensitas tingkah laku 

Data tingkah laku ini menjadi data awal (baseline data) yang 

akan dibandingkan dengan data tingkah laku setelah intervensi. 

c) C= Consequence (konsekuensi atau akibat perilaku tersebut) 

2) Menetapkan Tujuan (Goal Setting) 

Konselor dan konseli menetapkan tujuan konseling sesuai dengan 

kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan 

dianalisis. 

3) Implementasi Teknik (Technique Implementation) 

Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseli 

menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseli 

mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Konselor dan 

konseli mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan 

masalah yang dialami oleh konseli (tingkah laku excessive atau 

deficit). 
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4) Evaluasi dan Pengakhiran (Evaluation-Termination) 

Evaluasi konseling merupakan proses yang berkesinambungan. 

Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseli perbuat. Tingkah laku 

konseli digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas 

konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. 

Terminasi lebih dari sekedar mengakhiri konseling. Terminasi 

(Komalasari, 2011: 160), meliputi: 

 Menguji apa yang konseli lakukan terakhir. 

 Eksplorasi kemungkinan kebutuhan konseli tambahan. 

 Membantu konseli mentransfer apa yang dipelajari dalam 

konseling ke tingkah laku konseli. 

 Memberi jalan untuk memantau secara terus-menerus tingkah 

laku konseli. 

Sedangkan menurut Krumboltz dan Baker dalam Munandir (1996: 229) 

langkah-langkah yang ditempuh dalam konseling behavior adalah: 

a. Mendefinisikan masalah dan tujuan konseli. 

b. Bersama-sama sepakat untuk mencapai tujuan konseling. 

c. Menghasilkan pemecahan masalah alternatif. 

d. Mengkaji konsekuensi alternatif. 

e. Menilai kembali alternatif dan konsekuensi. 

f. Mengambil keputusan atau secara tentatif memilih suatu alternatif 

yang kontingen pada perkembangan baru. 
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g. Menggeneralisasi proses pengambilan keputusan terhadap problem 

baru. 

 

2.4.7 Teknik-Teknik Konseling Behavior 

Menurut Goldenberg dalam Latipun (2008: 141) menyebutkan bahwa ada 

lebih dari 30 teknik yang digunakan dalam konseling, diantaranya adalah 

desentisisasi sistematis, terapi implosif, latihan perilaku asertif, terapi aversi, 

pembentukan perilaku model, dan kontrak perilaku. Sedangkan teknik-teknik 

yang biasa digunakan dalam konseling behavior (Komalasari, 2011: 161), 

diantaranya: 

1) Penguatan Positif (Positive Reinforcement) 

2) Kartu Berharga (Token Economy) 

3) Pembentukan (Shaping) 

4) Pembuatan Kontrak (Contingency Contracting) 

5) Penokohan (Modeling) 

6) Penghapusan (Extinction) 

7) Pembanjiran (Flooding) 

8) Penjenuhan (Satiation) 

9) Hukuman (Punishment) 

10) Time-out 

11) Terapi Aversi 

12) Disensitisasi Sistematis 
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Dalam pemecahan masalah melalui pendekatan behavior, pemilihan teknik 

dapat dilakukan dengan melihat latar belakang masalah konseli. Pada dasarnya 

seluruh teknik yang dimiliki konseling behavior dapat digunakan dalam 

pemecahan masalah, namun dapat dipilih beberapa teknik yang dirasa lebih cocok 

dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah tertentu yang dialami oleh 

konseli. 

 

2.4.8 Kelemahan dan Kelebihan Konseling Behavior  

Menurut Surya (2003: 29) beberapa kritik dan kontribusi terhadap 

konseling behavior. Kritik yang disebutkan antara lain: 

(1) Konseling behavioral bersifat dingin, kurang menyentuh aspek pribadi, 

bersifat manipulatif, dan mengabaikan hubungan antar pribadi. 

(2) Konseling behavioral lebih terkonsentrasi kepada teknik. 

(3) Meskipun konselor behavioral sering menyatakan persetujuan kepada 

tujuan konseli, akan tetapi pemilihan tujuan lebih sering ditentukan oleh 

konselor. 

(4) Perubahan konseli hanya berupa gejala yang dapat berpindah kepada 

bentuk perilaku lain. 

Sedangkan kelebihan konseling behavior antara lain: 

(1) Telah mengembangkan konseling sebagai ilmu karena mengundang 

penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan kepada proses konseling. 

(2) Mengembangkan perilaku yang spesifik sebagai hasil konseling yang 

dapat diukur. 
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(3) Memberikan ilustrasi bagaimana mengatasi keterbatasan lingkungan. 

(4) Penekanan bahwa konseling hendaknya memusatkan pada perilaku 

sekarang dan bukan kepada perilaku yang terjadi di masa lalu. 

 

2.5 Teknik Kontrak Perilaku 

Menurut Latipun (2008: 144), bahwa kontrak perilaku didasarkan atas 

pandangan bahwa membantu konseli untuk membentuk perilaku tertentu yang 

diinginkan dan memperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang 

disepakati. Dalam hal ini peneliti mengantisipasi perubahan perilaku konseli atas 

dasar persetujuan bahwa konsekuensi akan muncul. 

Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik kontrak perilaku. 

Landasan dari penggunaan teknik ini karena tingkah laku dapat dipelajari dan 

dapat diubah dengan memberikan penguatan segera setelah tingkah laku yang 

diharapkan muncul. Teknik kontrak perilaku didasarkan atas pandangan bahwa 

membantu konseli untuk membentuk perilaku tertentu yang diinginkan dan 

memperoleh ganjaran tertentu sesuai dengan kontrak yang disepakati atau 

komitmen diri. 

 

2.5.1 Pengertian Kontrak Perilaku 

Menurut Latipun (2008: 145), Kontrak perilaku adalah persetujuan antara 

dua orang atau lebih (konselor dan konseli) untuk mengubah perilaku tertentu 

pada konseli. Konselor dapat memilih perilaku yang realistik dan dapat diterima 

oleh kedua belah pihak. Setelah perilaku dimunculkan sesuai dengan kesepakatan, 
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ganjaran dapat diberikan kepada konseli. Dalam terapi ini ganjaran positif 

terhadap perilaku yang dibentuk lebih dipentingkan daripada pemberian hukuman 

jika kontrak perilaku tidak berhasil. 

Pembuatan kontrak adalah mengatur kondisi sehingga konseli 

menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli 

dan konselor (Komalasari, 2011: 172). Menurut Lutfifauzan (2009) dalam 

http://lutfifauzan.wordpress.com/2009/08/09/kontrak-perilaku/, bahwa kontrak 

perilaku (behavior contract) merupakan perjanjian dua orang ataupun lebih untuk 

berperilaku dengan cara tertentu dan untuk menerima hadiah bagi perilaku itu. 

Kontrak perilaku (behavior contract) adalah perjanjian dua orang 

ataupun lebih untuk berperilaku dengan cara tertentu dan untuk 

menerima hadiah bagi perilaku itu. (Rahayu, 2009, diambil dari 

http://riannyarahayu.wordpress.com/2009/09/29/kontrak-perilaku/). 

 

Kontrak perilaku (contingency contracting) juga disebut atau kontrak 

kinerja adalah kesepakatan tertulis antara dua pihak di mana salah satu atau kedua 

pihak sepakat untuk terlibat dalam tingkat tertentu dari perilaku target atau 

perilaku (Miltenberger, 2008: 523). 

Menurut William (2001: 151) a behavioral contract is a written or 

oral agreement between a client and a clinician, consultant or an 

instructor that specifies expectation, plans, and or contingencies for 

the behaviors to be changed. “Kontrak perilaku adalah perjanjian 

tertulis atau lisan antara konseli dan dokter, konsultan atau instruktur 

yang menentukan harapan, rencana, dan atau kontinjensi untuk 

perilaku yang akan diubah”. 

 

Berdasarkan berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kontrak 

perilaku merupakan kesepakatan tertulis antara dua pihak (konselor dan konseli) 

http://lutfifauzan.wordpress.com/2009/08/09/kontrak-perilaku/
http://riannyarahayu.wordpress.com/2009/09/29/kontrak-perilaku/
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atau lebih untuk mengubah tingkah laku tertentu pada diri konseli dengan 

memberikan ganjaran atas perubahan perilaku tersebut.  

Dalam pengaplikasiannya, peneliti memantapkan kontrak perilaku yaitu 

adanya batasan yang cermat tentang masalah konseli, situasi dimana masalah itu 

muncul, dan kesediaan konseli untuk mencoba melakukan suatu prosedur. Selain 

itu tugas yang harus dilakukan perlu dirinci, dan kriteria berhasil disebutkan. 

 

2.5.2 Prinsip Dasar Kontrak Perilaku 

Komalasari (2011: 172) ada beberapa prinsip dasar kontrak, yaitu kontrak 

disertai dengan penguatan, reinforcement diberikan dengan segera, kontrak harus 

dinegosiasikan secara terbuka dan bebas serta disepakati antara konseli dan 

konselor, kontrak harus fair, kontrak harus jelas (target tingkah laku, frekuensi, 

lamanya kontrak), kontrak dilaksanakan secara terintegrasi dengan program 

sekolah. 

Peneliti dalam hal ini menjelaskan kepada konseli mengenai prinsip dasar 

dari kontrak perilaku, yaitu diperlukan komitmen yang tinggi supaya konseli 

dapat terus melaksanakan kontrak perilaku dengan baik meskipun nantinya 

kontrak perilaku telah berakhir. Dalam pelaksanaannya konseli diajak untuk 

membuat komitmen untuk dapat berperilaku yang sesuai (adaptif), konseli 

diberikan hukuman apabila konseli tidak bisa menjalankan komitmen untuk 

berperilaku yang baik (adaptif). Reward diberikan apabila konseli dapat 

menjalankan komitmen dengan baik, setelah itu konseli diberikan penguatan 

untuk bisa selalu menjalankan komitmen yang telah dibuat konseli untuk bisa 
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berperilaku yang sesuai (adaptif). Teknik ini lebih menekankan pada pemberian 

reward, punishment dan reinforcement. Konseli diberikan hukuman tentang 

kesalahannya, diberitahu tentang apa yang telah dialami konseli itu salah, 

selanjutnya konseli diberi penguatan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. 

 

2.5.3 Tujuan Kontrak Perilaku 

Tujuan teknik kontrak perilaku (Victorique, 2012) yang diambil 

http://animenekoi.blogspot.com/2012/03/teknik-kontrak-perilaku.html, 

diantaranya: 

1) Melatih individu untuk mengubah tingkah lakunya yang maladaptif 

menjadi adaptif. 

2) Melatih kemandirian berperilaku individu. 

3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan behavior individu 

sehingga mampu berperilaku secara tepat. 

 

Peneliti dalam hal ini menjelaskan tujuan dari kontrak perilaku kepada 

konseli. Hal ini dilakukan oleh peneliti supaya dalam pelaksanaanya nanti, konseli 

tidak merasa ragu untuk menjalankan kontrak perilaku. Disamping itu, kontrak 

perilaku dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol perilaku konseli dalam 

keseharian konseli agar selalu dapat berperilaku yang baik. Dengan demikian 

tujuan dari kontrak perilaku dapat diketahui oleh konseli yaitu untuk dapat 

menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh konseli. 

 

2.5.4 Manfaat Kontrak Perilaku 

Manfaat dari teknk kontrak perilaku (Victorique, 2012), diantaranya: (1) 

membantu individu untuk meningkatkan perilaku yang adaptif dan menekan 

http://animenekoi.blogspot.com/2012/03/teknik-kontrak-perilaku.html
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perilaku yang maladaptif, (2) membantu individu meningkatkan kedisiplinan 

dalam berperilaku, (3) memberi pengetahuan kepada individu tentang pengubahan 

perilaku dirinya sendiri, dan (4)     meningkatkan kepercayaan diri individu. 

Dari penjelasan diatas, peneliti menjelaskan kepada konseli bahwa 

manfaat dari kontrak perilaku ini dapat membantu meningkatkan kedisiplinan 

dalam diri konseli, sehingga dapat meningkatkan perilaku yang baik nantinya. 

Selain itu peneliti juga memberikan pengetahuan kepada konseli tentang 

perubahan perilaku yang telah dilakukan konseli setelah melakukan kontrak 

perilaku. Dengan demikian konseli akan mengetahui manfaat apa yang didapat 

apabila konseli berhasil melakukan kontrak perilaku sesuai yang disepakati 

bersama. 

 

2.5.5 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Kontrak Perilaku 

Menurut Viqtorique (2012), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam pembuatan kontrak perilaku, diantaranya sebagai berikut: (1) menyatakan 

kontrak dengan kalimat positif, (2) mengatur tugas dan kriteria yang mungkin 

dicapai, (3) memberikan reinforcement secepatnya. 

Peneliti dalam hal ini menjelaskan hal yang harus diperhatikan oleh 

konseli agar dalam pelaksanaannya nanti konseli dapat menjalankannya dengan 

baik, diantaranya hal yang tidak boleh dilakukan dalam melaksanakan kontrak 

perilaku, menekankan pada pemberian reward, punishment dan reinforcement. 

Setelah itu konseli diajak untuk membuat komitmen untuk dapat berperilaku yang 

sesuai (adaptif), konseli diberikan hukuman apabila konseli tidak bisa 
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menjalankan komitmen untuk berperilaku yang baik (adaptif). Konseli diberikan 

hukuman tentang kesalahannya, diberitahu tentang apa yang telah dialami konseli 

itu salah, selanjutnya konseli diberi penguatan untuk bisa menyelesaikan 

permasalahannya. Reward diberikan apabila konseli dapat menjalankan komitmen 

dengan baik, setelah itu konseli diberikan penguatan untuk bisa selalu 

menjalankan komitmen yang telah dibuat konseli untuk bisa berperilaku yang 

sesuai (adaptif). 

 

2.5.6 Langkah-Langkah Pembuatan Kontrak 

Dalam pembuatan kontrak perilaku ada beberapa langkah, dimana 

langkah-langkah tersebut nantinya akan mempermudah konselor dalam membuat 

kontrak dengan konseli. Menurut Komalasari (2011: 173), Ada beberapa langkah 

dalam pembuatan kontrak, yaitu: (1) memilih tingkah laku yang akan diubah 

dengan melakukan analisis ABC (Anteseden, Behavior, Conseqeuences), (2) 

menentukan data awal (tingkah laku yang akan diubah), (3) menentukan jenis 

penguatan yang akan diterapkan (4) memberikan reinforcement setiap kali tingkah 

laku yang diinginkan ditampilkan sesuai jadwal kontrak, (5) memberikan 

penguatan setiap saat tingkah laku yang ditampilkan menetap. 

Menurut Collins (1992: 87) empat langkah umum dalam menyusun 

kontrak perilaku yaitu (1) merinci tugas atau perilaku yang akan diubah, (2) 

merinci kriteria, (3) menyebutkan imbalan/ganjaran untuk perubahan perilaku, (4) 

kontrak dibuat dalam bentuk tertulis. Imbalan tersebut diberikan setelah 

persyaratan perjanjian dipenuhi dan hanya digunakan untuk perjanjian itu. 
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Peneliti menjelaskan dan merincikan tugas yang harus dilakukan konseli 

dan kriteria sukses yang diberikan dalam reinforcement ketika menerapkan 

kontrak perilaku, diantaranya: 

1) Melakukan pertemuan pribadi dengan siswa. 

2) Mengidentifikasi perilaku bermasalah yang dialami siswa, setelah 

disetujui kemudian menuliskan pada lembar kontrak perilaku. 

3) Mengungkap alasan mengapa siswa merasa perilaku tersebut 

bermasalah dan mengidentifikasi penyebab perilaku tersebut. 

4) Menuliskan langkah-langkah spesifik pada kontrak yang harus diikuti 

oleh siswa, langkah-langkah tersebut harus spesifik dan siswa harus 

setuju untuk melakukan apa yang tertulis dalam kontrak. 

5) Membuat penghargaan yang menjadi bagian dari kontrak perilaku. 

6) Menandatangani kontrak perilaku kemudian memantau siswa secara 

berkala untuk melihat perubahan perilaku dalam dirinya. 
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2.5.7 Contoh Kontrak Perilaku 

 

 

KONTRAK TINGKAH LAKU 

 

Saya, ..................... pada tanggal ....................... menyatakan bahwa saya setuju 

melakukan hal-hal dibawah ini: 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ....................................................................................................................... 

 

 

.......................................    .............................................. 

(tanda tangan konseli)     (tanda tangan peneliti) 

 

Usaha saya dianggap berhasil bila: 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

 

Bila saya telah berhasil melakukan  hal di atas, maka saya akan mendapatkan: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Tanggal berakhirnya kontrak, ............................. 

 

 

....................................................   ................................................ 

(tanda tangan konseli)     (tanda tangan peneliti) 
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2.6 Mengatasi Perilaku Membolos Melalui Konseling Individual 

dengan Pendekatan Behavior Teknik Kontrak Perilaku 

Perilaku membolos sekolah yaitu suatu bentuk perbuatan yang dilakukan 

oleh siswa yang terwujud sebagai bentuk perilaku yang melanggar norma sekolah 

dalam bentuk siswa tidak masuk sekolah dan meninggalkan sekolah tanpa izin 

tanpa sepengetahuan oleh pihak sekolah. Faktor yang menyebabkan perilaku 

membolos sekolah itu sendiri diantaranya faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal merupakan faktor yang muncul dalam diri individu. Faktor internal yang 

menyebabkan siswa membolos diantaranya tidak adanya minat siswa untuk pergi 

ke sekolah, atau motivasi dan tidak adanya disiplin diri. Sedangkan faktor 

eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar individu, faktor eksternal 

penyebab siswa membolos dapat berasal dari keluarga, teman dan sekolah.  

Faktor yang berasal dari keluarga seperti orang tua terlalu memanjakan 

anak, orang tua yang kurang perhatian, orang tua kurang perhatian terhadap 

pendidikan. Faktor yang berasal dari teman misalnya ajakan dari teman untuk 

membolos, dianggap temannya pengecut jika tidak berani membolos. Sedangkan 

faktor yang berasal dari sekolah misalnya kebijakan mengenai pembolosan yang 

tidak konsisten, interaksi yang minim antara orang tua siswa dengan pihak 

sekolah, tidak suka dengan mata pelajaran tertentu maupun dengan perilaku guru, 

dan jenuh dengan proses belajar mengajar. 

Gejala perilaku membolos sekolah pada siswa dapat dilihat dari dua aspek 

yaitu aspek durasi dan frekuensi. Aspek durasi yaitu siswa sering meninggalkan 

mata pelajaran tertentu. Sedangkan aspek frekuensi meliputi (1) tidak masuk 
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sekolah, (2) meninggalkan sekolah sebelum mata pelajaran selesai, (3) siswa 

sering meninggalkan mata pelajaran tertentu. Akibat dari perilaku membolos 

sekolah itu sendiri diantaranya hilangnya rasa disiplin, mengalami ketertinggalan 

dalam pelajaran, gagal dalam ujian, dan akibat yang paling parah dari membolos 

sekolah yaitu dapat dikeluarkan dari sekolah. 

Konseling individual merupakan salah satu layanan bimbingan dan 

konseling yang dapat membantu siswa dalam mengarahkan dirinya dalam 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya dan mengatasi permasalahan yang 

muncul dalam kehidupannya. 

Melalui konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku dirasa tepat dalam upaya mengatasi perilaku membolos sekolah. 

Pendekatan behavior menaruh perhatian pada upaya perubahan perilaku yang 

tampak pada individu. Berdasarkan asumsi pada pendekatan behavior bahwa 

setiap tingkah laku dapat dipelajari, melalui kematangan dan belajar.  

Perilaku yang bermasalah yaitu perilaku dan kebiasaan negatif serta 

perilaku yang tidak tepat. Perilaku yang salah penyesuaian terbentuk melalui 

proses interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya perilaku lama dapat diganti 

dengan tingkah laku baru karena manusia dipandang memiliki potensi untuk 

berperilaku baik atau buruk, tepat atau salah (Komalasari, 2011: 152). Sehingga 

peneliti memilih teknik kontrak perilaku untuk mengatasi perilaku membolos 

sekolah pada siswa. Pembuatan kontrak adalah mengatur kondisi sehingga konseli 

menampilkan perilaku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli dan 

konselor (Komalasari, 2011: 172). 
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Dengan menggunakan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku ini 

diharapkan siswa dapat meningkatkan kedisiplinan dalam berperilaku, mengetahui 

perubahan perilaku dirinya sendiri, meningkatkan perilaku yang adaptif dan 

menekan perilaku yang maladaptif (salah suai). Selain itu dengan kontrak perilaku 

yang dibuat akan melatih konseli untuk dapat mengambil keputusan dalam 

mengatasi permasalahan/perilakunya serta mengevaluasi dirinya sendiri. Untuk 

lebih mengefektifkan teknik kontrak perilaku diterapkan tiga jenis pola yang 

dikenal yaitu punishment, reward dan reinforcement yang sebelumnya sudah 

disepakati oleh konselor dan konseli. Ketiga pola ini bertujuan untuk menstimulus 

konseli agar lebih termotivasi untuk melakukan perubahan perilaku, dengan 

harapan perubahan perilaku konseli semakin cepat. 

Berdasarkan penjelasan peneliti di atas, maka penggunaan konseling 

individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku dapat digunakan 

untuk menangani masalah perilaku membolos sekolah. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam suatu penelitian banyak 

ditentukan oleh metode yang digunakan. Dalam metode penelitian ini terdapat 

beberapa hal yang dapat menentukan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan 

penelitian. Adapun langkah-langkah yang harus ditentukan yaitu jenis penelitian, 

fokus penelitian, proses pemilihan subjek penelitian, rancangan penelitian, metode 

dan alat pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

penanganan kasus. Penanganan kasus merupakan upaya-upaya khusus untuk 

secara langsung menangani sumber pokok permasalahan dengan tujuan utama 

teratasinya atau terpecahkannya permasalahan (Prayitno, 2004: 77). Dalam hal ini 

peneliti akan meneliti kasus yang dialami beberapa siswa secara lebih mendalam 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya dari data 

tersebut diproses yang berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka untuk 

dilakukan penanganan kasus kepada siswa yang bermasalah tersebut melalui 

konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. 

Metode penelitian yang dipakai peneliti menggunakan penelitian kualitatif 

sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk 

memahami perilaku sosial sebagai upaya menjaring informasi secara mendalam 
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dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada di dalam kehidupan suatu objek, 

dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis 

maupun empiris. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya 

(Afifuddin, 2009: 56). Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan 

menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau dari suatu proses yang diamati. 

Pendekatan dan metode ini banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan 

layanan konseling. Salah satu alasannya adalah dalam layanan konseling 

diperlukan telaah cermat atas proses dan hasil perubahan akibat perlakuan 

(treatment) terhadap diri siswa yang bermasalah (konseli). 

 

3.2 Fokus Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka istilah 

variabel dalam penelitian ini digantikan dengan fokus masalah yang akan diteliti. 

Fokus penelitian adalah pembatasan masalah apa yang akan diteliti pada subjek 

yang dipilih. Menurut Sugiyono (2008: 207) fokus penelitian adalah batasan 

masalah. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, fokus penelitiannya adalah masalah 

perilaku membolos sekolah dan juga pemberian alternatif pengentasan 

masalahnya melalui pendekatan konseling. 

Fokus penelitian ini adalah perilaku membolos sekolah yang akan 

ditangani melalui proses konseling. Perilaku membolos sekolah yaitu gejala-gejala 

perilaku membolos sekolah dari aspek durasi dan frekuensi akan ditreatment 
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menggunakan konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku. 

 

3.3 Proses Pemilihan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menjadi sumber dalam suatu penelitian ilmiah. Subjek 

penelitian dalam penelitian penanganan kasus yaitu sejumlah individu yang 

memiliki ciri-ciri tertentu yang memegang peranan penting terhadap apa yang 

diteliti. Sugiyono (2008: 216), bahwa dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu 

yang ada pada situasi tertentu. 

Dalam penelitian ini, kasus yang diperoleh adalah masalah perilaku 

membolos sekolah yang termasuk dalam masalah belajar. Subjek penelitian dalam 

penanganan kasus ini yaitu sejumlah tiga siswa pada kelas VIII C di SMP Negeri 

4 Rembang. Pengambilan tiga subjek penelitian ini didasarkan atas rekomendasi 

konselor sekolah, beberapa pertimbangan serta hasil rekap absensi siswa kelas 

VIII C selama satu semester. Dari rekomendasi konselor sekolah dan hasil rekap 

absensi siswa yang diperoleh selama satu semester di kelas VIII C tersebut, 

terdapat tiga siswa yang mempunyai kebiasaan membolos sekolah, diantaranya 

AAR, DE dan YM. Setelah diketahui siswa tersebut benar-benar mempunyai 

masalah kebiasaan membolos sekolah, siswa tersebut kemudian dijadikan subjek 

penelitian, yang kemudian akan diberikan perlakuan (treatment) secara individual 

dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. 
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3.4 Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penanganan kasus. Untuk 

mengetahui bagaimana kasus tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang 

sistematis untuk membedah kasus. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan 

dalam penanganan kasus (Supriyo, 2008: 5), yaitu: (1) identifikasi kasus, (2) 

analisis dan diagnosis, (3) prognosis, (4) treatment dan (5) tindak lanjut. 

1) Identifikasi Kasus 

Identifikasi kasus merupakan langkah awal dalam penanganan 

kasus. Identifikasi kasus dapat diartikan sebagai menentukan ciri-ciri 

khas/ spesifik dari suatu kasus secara lengkap, sehingga diperoleh 

kejelasan mengenai gambaran dan dinamika dari kasus yang dipelajari. 

Adapun teknik yang digunakan peneliti untuk pengumpulan data dalam 

identifikasi penanganan kasus antara lain dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara serta dokumentasi. 

2) Analisis dan Diagnosis 

Dalam penanganan kasus, analisis dan diagnosis tidak dapat 

dipisahkan karena kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan yang 

menyatu. Dalam kegiatan diagnosis didahului oleh kegiatan analisis, 

yaitu menjabarkan, menguraikan, serta menerangkan secara rinci dan 

lengkap tentang permasalahan itu sendiri. Analisis dan diagnosis 

merupakan bagian inti dari penelitian ini, kerena hal ini menjadi 

landasan dan pedoman untuk merencanakan prognosis yang selanjutnya 

menetapkan treatment. Dalam analisis dan diagnosis peneliti 
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menggunakan konseling individual pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku. 

3) Prognosis 

Prognosis merupakan suatu langkah yang harus dilakukan untuk 

memperoleh ketetapan tentang kemungkinan-kemungkinan bantuan 

yang diberikan kepada konseli pada saat konseling. Dalam proses 

prognosis peneliti juga harus mempertimbangkan beberapa faktor 

sebagai pertimbangan dalam melakukan prognosis. Melalui 

pertimbangan dalam melakukan prognosis tersebut, peneliti diharapkan 

mampu meneruskan proses treatment secara baik dan tepat sesuai 

dengan rencana. 

4) Treatment 

Treatment merupakan langkah yang didasarkan pada diagnosis 

dan prognosis. Tujuan treatment adalah memberikan perlakuan 

terhadap masalah yang dihadapi oleh konseli dan bersama konseli 

menentukan bentuk pengubahan perilaku, dalam pelaksanaannya harus 

tercipta hubungan baik antara konselor dan konseli. Treatment yang 

diberikan oleh peneliti yaitu menggunakan teknik kontrak perilaku. 

Treatment dilakukan melalui konseling yang diberikan kepada konseli 

sesuai dengan tahap-tahap pendekatan behavior. 

5) Tindak Lanjut 

Tindak lanjut dalam konseling merupakan suatu kebijaksanaan 

dan tanggung jawab konselor untuk membantu konseli jika konseli 
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masih membutuhkan bantuan. Tindak lanjut dapat berupa wawancara 

lanjutan yang dibagi menjadi dua, yaitu wawancara lanjutan berupa 

proses wawancara konseling yang belum selesai atau belum 

memberikan perlakuan (treatment) dan wawacara lanjutan yang 

dilakukan setelah diberikan treatment dan dievaluasi. Dari hasil 

evaluasi, wawancara konseling lanjutan yang dilakukan lebih sering 

disebut tindak lanjut. 

 

Tabel 3.1  

Tabel Rancangan Jadwal Penelitian 

 

 

No. Pertemuan ke Kegiatan Waktu 

1. I Rapport 45-60 menit 

2. II Assesment  45-60 menit 

3. III Goal Setting  45-60 menit 

4. IV Teknik Implementasi 45-60 menit 

5. V Treatment 2 45-60 menit 

6. VI Treatment 3 45-60 menit 

7. VII Evaluasi dan terminasi 45-60 menit 
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Tabel 3.2  

Tabel Bentuk Kontrak Perilaku 

 

KONTRAK TINGKAH LAKU 

 

 

 

Saya, ..................... pada tanggal ....................... menyatakan bahwa saya setuju 

melakukan hal-hal dibawah ini: 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

 

 

 

 

.......................................    .............................................. 

(tanda tangan konseli)     (tanda tangan peneliti) 

 

Usaha saya dianggap berhasil bila: 

1. ........................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................ 

 

Bila saya telah berhasil melakukan  hal di atas, maka saya akan mendapatkan: 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

Tanggal berakhirnya kontrak, ............................. 

 

 

 

 

 

....................................................   ................................................ 

(tanda tangan konseli)     (tanda tangan peneliti) 
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3.5 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2008: 224), bahwa metode pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. 

 

1) Observasi 

Menurut Sugiyo (2006: 15), bahwa observasi merupakan suatu cara 

untuk mengumpulkan informasi atau data yang diinginkan dengan jalan 

melakukan pengamatan secara langsung. Proses observasi yang dilakukan 

oleh peneliti adalah observasi tidak berperan serta (observation 

nonparticipant), dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam aktifitas 

orang-orang yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat. 

Pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan check list (daftar cek). “Chek list adalah suatu daftar 

yang berisi nama-nama subyek dan faktor-faktor yang hendak diteliti” 

(Hadi, 2004: 170). Check list dimaksudkan untuk mensistematikan catatan 

observasi. Check list lebih menjamin bahwa peneliti mencatat tiap-tiap 

kejadian yang betapapun kecilnya tetapi telah dipandang penting dan telah 

ditetapkan hendak diteliti. Observasi dalam penelitian perilaku membolos 

sekolah, peneliti  melibatkan tiga siswa kelas VIII C sebagai konseli yang 

mempunyai kebiasaan membolos sekolah, tiga siswa tersebut diantaranya 

(AAR, DE, dan YM). 
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Peneliti melakukan observasi sebanyak dua tahap yaitu observasi 

terhadap siswa selama permasalahan siswa ditangani melalui teknik yang 

telah ditetapkan dan setelah dilakukannya penanganan terhadap masalah. 

Dilakukannya dua tahap observasi, hal ini dimaksudkan untuk 

mengefektifkan penelitian yang dilakukan sehingga hasil yang diperoleh 

lebih dapat mendukung penelitian tersebut. Fungsi observasi dalam 

kaitannya dengan konseling disamping untuk memperoleh gambaran dan 

pengetahuan serta pemahaman mengenai diri konseli, juga berfungsi untuk 

menunjang dan melengkapi bahan-bahan yang diperoleh melalui 

wawancara. 

 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau 

responden secara tatap muka (Afifuddin, 2009: 131). Jenis wawancara 

yang dilakukan yaitu dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum 

wawancara yang dilakukan secara mendalam (deep interview). Karena 

dalam penelitian ini wawancara berguna mengungkap secara mendalam 

tentang perilaku membolos sekolah yang dialami oleh ketiga siswa kelas 

VIII C SMP Negeri 4 Rembang, yaitu (AAR, DE, dan YM). 

Wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data awal 

yaitu dengan mewawancarai orang-orang yang berada disekitar subjek 
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penelitian dan subjek penelitian itu sendiri. Wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Wawancara Proses 

Wawancara proses adalah wawancara yang dilakukan peneliti dalam 

waktu proses konseling. Wawancara ini hanya dilakukan pada tiga subjek 

penelitian yaitu AAR, DE dan YM. Wawancara dalam proses konseling 

dilakukan selama tujuh kali pertemuan dengan konseli. 

b) Wawancara di luar Proses 

Wawancara diluar proses adalah wawancara yang dilakukan diluar 

proses konseling. Peneliti menggunakan wawancara diluar proses kepada 

orang-orang yang berada disekitar subjek penelitian berada diantaranya 

guru mata pelajaran/wali kelas, konselor sekolah dan teman konseli. 

Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu 

wawancara yang mengharuskan peneliti membuat kerangka dan garis 

besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara 

berurutan (Moleong, 2007: 187).  

 

Tabel 3.3  

Tabel Kisi-kisi Pedoman Observasi dan Wawancara 

 

Variabel Sub 

variabel  

Indikator Deskriptor Alat pengumpul data 

Observasi Wawancara 

Gejala 

Perilaku 

membolos 

sekolah 

 

 

 

 

Aspek 

durasi 

Meninggalkan 

mata pelajaran 

tertentu 

Siswa 

meninggalkan mata 

pelajaran tertentu 

selama 10-20 menit 

√ √ 

Siswa 

meninggalkan mata 

pelajaran tertentu 

selama 21-31 menit 

√ 
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 Siswa 

meninggalkan mata 

pelajaran tertentu 

selama 32-42 menit 

√ 

Siswa 

meninggalkan mata 

pelajaran tertentu 

selama > 43 menit 

√ 

Aspek 

frekuens 

Tidak masuk 

sekolah 

Siswa tidak masuk 

sekolah selama 1-2 

kali tiap minggunya 

√ √ 

Siswa tidak masuk 

sekolah selama 3-4 

kali tiap minggunya 

√ 

Siswa tidak masuk 

sekolah selama 5 ≤ 

kali tiap minggunya 

√ 

Meninggalkan 

sekolah sebelum 

mata pelajaran 

selesai 

Meninggalkan 

sekolah sebelum 

mata pelajaran 

selesai 1-2 kali tiap 

minggunya 

√ √ 

Meninggalkan 

sekolah sebelum 

mata pelajaran 

selesai 3-4 kali tiap 

minggunya 

√ 

Meninggalkan 

sekolah sebelum 

mata pelajaran 

selesai 5 ≤ kali tiap 

minggunya 

√ 

Sering 

meninggalkan 

mata pelajaran 

tertentu 

Siswa sering 

meninggalkan mata 

pelajaran tertentu 

1-2 kali tiap 

minggunya 

√ √ 

Siswa sering 

meninggalkan mata 

pelajaran tertentu 

3- 4 kali tiap 

minggunya 

√ 

Siswa sering 

meninggalkan mata 

pelajaran tertentu 5 

≤ kali tiap 

minggunya 

√ 
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3) Dokumentasi 

Menurut Moleong (2009: 216), bahwa dokumen adalah setiap 

bahan tertulis ataupun film lain dari record yang tidak di persiapkan 

karena adanya permintaan seorang penyidik. Metode dokumentasi 

digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). 

Dalam penelitian ini, jenis dokumentasi yang digunakan oleh 

peneliti yaitu dokumen pribadi. Dokumen pribadi merupakan catatan atau 

karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan 

kepercayaan. Jenis dokumen pribadi yang digunakan untuk memperoleh 

keterangan informasi dalam penelitian ini yaitu berupa data absensi siswa. 

Peneliti juga menggunakan dokumentasi dikarenakan peneliti 

merasa bahwa dokumentasi yang berupa absensi siswa akan sangat 

membantu dan menambah keakuratan data yang diperoleh di lapangan. 

 

3.6 Keabsahan Data 

Guna menjamin kredibilitas (validitas internal) yaitu apakah instrumen itu 

benar-benar mengukur variabel yang sebenarnya, maka dilakukan beberapa upaya 

antara lain dengan menggunakan metode triangulasi. Menurut Sugiyono (2008: 

241), bahwa triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpul data dan sumber data yang telah 
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ada. Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber data dan teknik. 

 

1) Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas 

(kebenaran) data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dilakukan oleh 

peneliti dengan cara membandingkan data hasil dokumentasi dengan 

observasi kemudian dengan data hasil wawancara dengan konseli maupun 

wawancara dengan orang-orang di lingkungan sekitar konseli. 

Peneliti mendapatkan data dokumentasi dari hasil absensi siswa, 

kemudian data tersebut dianalisis berupa kata-kata. Selanjutnya data 

tersebut dibandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

selama penelitian dan setelah penelitian dilakukan. Kemudian data 

wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya konselor 

sekolah, wali kelas, dan teman satu kelas konseli juga dibandingkan 

dengan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan 

sebelumnya.  

 

2) Triangulasi teknik 

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan triangulasi teknik 

yaitu dengan membandingkan teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 
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dalam penelitian ini diantaranya teknik observasi, wawancara serta 

dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan tujuan 

supaya hasil data yang diperoleh saling berkesinambungan, sehingga 

nantinya dari teknik yang digunakan memperoleh data yang benar-benar 

valid dan akurat. 

 

3.7 Analisis Data 

Data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini adalah data dari 

proses konseling dalam penanganan kasus. Selanjutnya dari data tersebut 

dilakukan analisis. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu hasil dari 

proses konseling individual yang berupa data verbal maupun nonverbal. Data 

tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis data 

menggunakan analisis isi, komparatif dan logic. 

 

1) Analisis Konten (Analisis Isi) 

Menurut Bungin (2007: 84), bahwa teknik analisis isi merupakan 

teknik analisis yang mencakup upaya-upaya klasifikasi lambang-lambang 

yang dipakai dalam berkomunikasi, menggunakan kriteria dalam 

klasifikasi, dan menggunakan analisis tertentu dalam membuat prediksi. 

Analisis isi diperoleh peneliti dari data hasil wawancara dan 

observasi berupa check list. Dari data tersebut kemudian dianalisis berupa 

kata-kata yang nantinya akan dijelaskan secara rinci sesuai dengan data 

yang sudah diperoleh peneliti. 
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2) Analisis Komparatif  

Menurut Bungin (2007: 101), bahwa teknik analisis komparatif 

adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian 

yang terjadi disaat peneliti menganalisa kejadian tersebut dan dilakukan 

secara terus menerus sepanjang penelitian itu dilakukan.  

Analisis komparatif diperoleh peneliti dari hasil wawancara kepada 

orang-orang terdekat konseli, diantaranya konselor sekolah, wali kelas, 

dan teman konseli. Peneliti kemudian menganalisa dari berbagai sumber 

tersebut, selanjutnya hasil tersebut juga dibandingkan dengan kejadian 

yang terjadi secara terus menerus selama penelitian berlangsung. 

 

3) Analisis Logic 

Teknik analisis logic merupakan teknik analisis yang mengaitkan 

antara analisis konten dan analisis komparatif. Dalam analisis logic perlu 

adanya sinkronisasi antara data-data yang didapat dengan masalah konseli. 

Analisis dalam penelitian ini didapat dari menganalisis data yang 

diperoleh kemudian direduksi, artinya pada tahap ini ditulis semua data 

dari hasil wawancara, kemudian setelah terkumpul data tersebut dipilah-

pilah data mana yang mendukung dan mana yang tidak mendukung untuk 

memperoleh kesimpulan data. Penelitian ini menggunakan tiga teknik 

analisis, yang mana analisis tersebut merupakan suatu proses yang 

berkesimambungan untuk mendapatkan hasil data akhir. Data tersebut 

kemudian dideskripsikan dalam hasil data dan pembahasan data.
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai perilaku membolos sekolah melalui konseling individual dengan 

pendekatan behavior teknik kontrak perilaku yang telah dilakukan. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini akan memaparkan bagaimana gambaran perilaku 

membolos sekolah dan menangani kasus perilaku membolos sekolah melalui 

konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. 

Sebelum melaksanakan konseling, terlebih dahulu dilaksanakan seleksi subyek. 

Subyek penelitian diperoleh berdasarkan hasil rekomendasi dari konselor sekolah, 

wawancara awal dengan wali kelas dan juga hasil rekap absensi siswa tersebut 

selama satu semester. Kemudian dari hasil seleksi subjek penelitian tersebut, 

diperoleh tiga subyek penelitian yang mempunyai masalah mengenai perilaku 

membolos sekolah. Adapun ketiga subyek penelitian yang memiliki perilaku 

membolos sekolah diantaranya AAR, DE dan YM. 

Untuk memperjelas hasil penanganan kasus perilaku membolos sekolah 

pada siswa kelas VIII C SMP Negeri 4 Rembang melalui konseling individual 

dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku maka akan dijelaskan dalam 

beberapa sub bab. Sub bab tersebut meliputi (1) identifikasi kasus, (2) analisis dan 
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diagnosis, (3) prognosis, (4) treatment dan (5) follow up. Adapun hasil dari 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

 

4.1.1 Gambaran Perilaku Membolos Sekolah yang Dialami oleh Siswa 

Sebelum Proses Konseling 

1. Konseli AAR 

Konseli merupakan salah satu siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 

Rembang yang mempunyai perilaku membolos sekolah. Berdasarkan hasil 

wawancara awal yang didapat dari konseli AAR wali kelas dan konselor 

konseli diketahui bahwa perilaku membolos yang dilakukan konseli yaitu 

tidak masuk sekolah hingga berhari-hari (dua sampai empat hari dalam 

seminggu). 

Perilaku membolos sekolah pada konseli ini sudah sering dilakukan 

pada awal konseli masuk tahun ajaran baru, lebih tepatnya yaitu pada saat 

konseli naik ke kelas VIII. Pada awal konseli masuk di SMP Negeri 4 

Rembang, konseli memang terlihat sedikit tertutup dengan teman-

temannya. Hal ini dikarenakan konseli belum begitu kenal dengan teman-

temannya, namun setelah lama kelamaan atau lebih tepatnya pada saat 

naik ke kelas VIII konseli pun sudah begitu akrab dengan temannya. 

Pengaruh teman sangat besar terhadap pergaulan konseli, sehingga konseli 

mudah terbawa apa yang teman mereka lakukan. Selain itu konseli sering 

ramai dan membuat gaduh di dalam kelas pada saat pelajaran berlangsung, 
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apalagi pada saat pelajaran yang dirasa membosankan bahkan konseli juga 

sering ditegur oleh guru karena ramai dan membuat gaduh.  

Selain melakukan wawancara dengan wali kelas dan konselor 

sekolah, peneliti juga melakukan wawancara dengan teman konseli untuk 

mengetahui perilaku konseli selama di sekolah. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan teman konseli diketahui bahwa hubungan konseli 

dengan teman konseli berjalan dengan baik, tetapi hubungan konseli 

dengan guru kurang baik dikarenakan konseli merasa ada guru yang cara 

mengajarnya membosankan dan gurunya galak sehingga konseli sering 

membolos sekolah.  

Menurut pengakuan konseli, diketahui biasanya konseli jika 

membolos sekolah bersama teman-temannya suka nongkrong di luar 

sekolah, yaitu nongkrong di warung kopi dan bermain PS (Play Station). 

Sedangkan apabila konseli sering meninggalkan mata pelajaran yang 

dirasa membosankan dan tidak disukai (matematika dan bahasa inggris) 

dan tidak kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai yaitu konseli sering 

nongkrong-nongkrong di belakang sekolah. Perilaku membolos sekolah 

yang dilakukan oleh konseli biasanya selalu berdampak pada hasil belajar, 

hal itu dikarenakan konseli selalu ketinggalan pelajaran pada saat 

membolos sekolah.  

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara mengambil data dari hasil absensi konseli dapat diketahui 

bahwa gambaran awal perilaku membolos sekolah AAR sebagai berikut: 
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Dari hasil dokumentasi yang diambil dari data absensi diatas dapat 

diketahui bahwa dalam satu semester, jumlah membolos sekolah konseli 

AAR sudah mencapai enam puluh empat kali, dan pada awal semester 

tahun ajaran baru sudah mencapai dua puluh satu kali, dimana rata-rata 

membolos perbulannnya mencapai kurang lebih sepuluh kali. Sedangkan 

dalam seminggunya, konseli AAR sendiri melakukan membolos sekolah 

hingga dua sampai tiga kali dalam seminggu. 

2. Konseli DE 

Konseli DE merupakan salah satu siswa kelas VIII di SMP Negeri 

4 Rembang yang juga mempunyai perilaku membolos sekolah, sering 

melanggar tata tertib sekolah, dan prestasi belajarnya rendah. Berdasarkan 

hasil wawancara awal yang didapat dari wali kelas dan konselor sekolah 

diketahui bahwa perilaku membolos yang dilakukan konseli yaitu 
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membolos sekolah hingga berhari-hari bahkan pernah dalam satu minggu 

tidak masuk sekolah sebanyak tiga kali berturut-turut. 

Selama kelas VIII konseli tidak tergolong siswa yang ramai di 

dalam kelas. Nilai KKM konseli banyak yang di bawah rata-rata. Ketika 

ada tugas konseli sering tidak mengerjakanya. Konseli juga tidak suka 

dengan beberapa pelajaran selain pelajaran bahasa inggris dan guru 

dikarenakan galak. Ketika ulangan konseli juga selalu menyontek 

pekerjaan temannya. Konseli jarang memperhatikan penjelasan dari guru. 

Jika mendapat tugas dari guru tidak langsung di kerjakan, bahkan DE 

sering membolos sekolah ketika ada mata pelajaran yang dirasa gurunya 

galak dan membosankan. 

Perilaku membolos sekolah pada konseli DE sudah terlihat pada 

awal konseli masuk tahun ajaran baru, lebih tepatnya yaitu pada saat 

konseli naik ke kelas VIII. Pada awal konseli masuk di SMP Negeri 4 

Rembang, konseli memang terlihat sedikit tertutup dengan teman-

temannya. Hal ini dikarenakan konseli belum begitu kenal dengan teman-

temannya, namun setelah lama kelamaan atau lebih tepatnya pada saat 

naik ke kelas VIII konseli pun sudah begitu akrab dengan temannya. 

Pengaruh teman sangat besar terhadap pergaulan konseli, sehingga konseli 

mudah terbawa apa yang teman mereka lakukan. Selain itu konseli sering 

ramai di dalam kelas pada saat pelajaran berlangsung. 

Selain melakukan wawancara dengan wali kelas dan konselor 

sekolah, peneliti juga melakukan wawancara dengan teman konseli untuk 
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mengetahui perilaku konseli selama di sekolah. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan teman konseli dapat diketahui bahwa hubungan konseli 

dengan teman konseli berjalan dengan baik, tetapi hubungan konseli 

dengan guru kurang baik dikarenakan konseli merasa ada guru yang suka 

mengejek terhadap konseli dan galak sehingga konseli sering membolos 

sekolah. Sedangkan menurut pengakuan konseli DE sendiri, diketahui 

biasanya konseli jika membolos sekolah yaitu berkumpul bersama teman-

temannya suka ngopi di warung kopi sambil bermain PS (Play Station). 

Perilaku membolos sekolah yang dilakukan oleh konseli biasanya juga 

selalu berdampak terhadap hasil belajar, hal itu dikarenakan konseli selalu 

ketinggalan pelajaran pada saat membolos sekolah. 

Berdasarkan dari hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara mengambil data hasil absensi konseli dapat diketahui 

gambaran awal perilaku membolos sekolah DE sebagai berikut: 
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Dari hasil dokumentasi yang diambil dari data absensi diatas dapat 

diketahui bahwa dalam satu semester, jumlah membolos sekolah konseli 

sudah mencapai lima puluh tujuh kali yang rata-rata membolos 

perbulannnya mencapai kurang lebih diatas sepuluh kali. Sedangkan pada 

awal semester baru ini perilaku membolosnya sudah mencapai dua puluh 

tiga kali. Rara-rata dalam seminggunya, konseli DE sendiri melakukan 

membolos sekolah dua sampai tiga kali dalam seminggu. 

3. Konseli YM 

Pada Saat ini konseli YM juga merupakan salah satu siswa yang 

duduk di kelas VIII di SMP Negeri 4 Rembang yang mana juga 

mempunyai kebiasaan membolos sekolah seperti yang dilakukan oleh 

AAR dan DE. Berdasarkan hasil wawancara awal yang didapat dari wali 

kelas dan konselor konseli diketahui bahwa perilaku membolos yang 

dilakukan konseli diantaranya tidak masuk sekolah sampai berhari-hari, 

sering meninggalkan pelajaran bahasa inggris, tidak kembali ke kelas 

setelah jam istirahat selesai, dan meninggalkan pelajaran sebelum jam 

pelajaran selesai. 

Kebiasaan membolos sekolah pada konseli YM juga sering 

dilakukan pada awal konseli masuk tahun ajaran baru. Pada awal konseli 

masuk di SMP Negeri 4 Rembang, konseli memang terlihat sedikit 

pendiam dengan teman-temannya. Hal ini dikarenakan konseli YM  

merupakan siswa pindahan dari sekolah lain dan belum begitu kenal 

dengan teman-temannya, namun setelah lama kelamaan atau lebih 
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tepatnya pada saat naik ke kelas VIII konseli pun sudah begitu akrab 

dengan temannya. Pengaruh teman sangat besar terhadap pergaulan 

konseli, sehingga tidak jarang konseli mudah terbawa apa yang teman 

mereka lakukan. 

Selain melakukan wawancara dengan wali kelas dan konselor 

sekolah, peneliti juga melakukan wawancara dengan teman konseli untuk 

mengetahui perilaku konseli selama di sekolah. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan teman konseli diketahui bahwa hubungan konseli 

dengan teman konseli berjalan dengan baik, tetapi hubungan konseli 

dengan guru sedikit kurang baik, hal itu dikarenakan konseli merasa ada 

guru yang cara mengajarnya membosankan dan galak sehingga merasa 

konseli takut dan sering membolos sekolah. Menurut pengakuan konseli 

sendiri, biasanya konseli jika membolos sekolah yaitu berkumpul bersama 

teman-temannya suka nongkrong di luar sekolah, yaitu nongkrong di café 

atau pergi ke warnet untuk sekedar bermain game on-line. Sedangkan 

apabila konseli sering meninggalkan mata pelajaran tertentu dan tidak 

kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai yaitu konseli sering 

nongkrong di kantin sekolah. 

Perilaku membolos sekolah yang dilakukan oleh konseli selalu 

berdampak pada hasil belajar, hal itu dikarenakan konseli selalu 

ketinggalan pelajaran pada saat membolos sekolah. Berdasarkan dari hasil 

dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengambil data 
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hasil absensi konseli dapat diketahui gambaran awal perilaku membolos 

sekolah YM sebagai berikut: 

 

  

Dari hasil dokumentasi yang diambil dari data absensi diatas dapat 

diketahui bahwa dalam satu semester, jumlah membolos sekolah konseli 

bisa mencapai empat puluh dua kali, sedangkan pada tahun ajaran baru ini 

sudah membolos sekolah sebanyak dua puluh kali, yang rata-rata 

membolos perbulannnya berkisar kurang lebih diatas enam kali. 

Sedangkan rara-rata dalam seminggunya, konseli YM sendiri melakukan 

membolos sekolah satu sampai tiga kali per minggunya. 
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4.1.2 Gambaran Proses Konseling Individual dengan Pendekatan Behavior 

Teknik Kontrak Perilaku untuk Mengatasi  Perilaku Membolos 

Sekolah 

4.1.2.1 Konseli AAR. 

1) Identifikasi Kasus 

a) Identitas Konseli 

Nama Lengkap  : AAR 

Tempat Tanggal Lahir  : Rembang, 5 Oktober 1997 

Agama    : Islam 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   : Pelajar/siswa kelas VIII SMP 

Alamat Tempat Tinggal : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi    : Nongkrong, bermain play station. 

b) Identitas Orang Tua Konseli 

Nama Orang Tua  : 

Ayah    : Junaedi 

Ibu    : Rasmini 

Tempat Tanggal Lahir  : Rembang, 21 Agustus 1970 

Pekerjaan   : Nelayan 

Alamat    : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Status Dalam Keluarga : Anak kandung 

Anak Ke-   : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara 
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c) Sinopsis Kasus 

Konseli merupakan siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Rembang, 

pada saat ini konseli berumur 15 tahun, dan konseli berjenis kelamin laki-

laki. Di sekolah konseli merupakan sosok seorang yang suka ramai. Ketika 

pelajaran sedang berlangsung, konseli suka membuat suasana kelas 

menjadi ramai dan bahkan  konseli sering ditegur oleh guru. Hal ini pun 

sering dilakukan oleh konseli jika ada mata pelajaran yang tidak disukai 

dan konseli sering tidak berada di dalam kelas pada saat pelajaran 

matematika dan bahasa Inggris. Konseli sering meninggalkan mata 

pelajaran matematika dan bahasa Inggris ini dikarenakan guru tersebut 

sering memarahinya karena konseli sering tidak mengerjakan tugas dan 

menjawab soal pertanyaan yang diberikan oleh kedua guru mata pelajaran 

tersebut.  

Pada awal konseli membolos sekolah yaitu dikarenakan ajakan dari 

teman luar sekolah konseli yang juga mempunyai kebiasaan membolos 

sekolah. Selain itu konseli tidak suka dengan guru mata pelajaran 

matematika dan bahasa Inggris yang suka memarahinya. 

d) Jenis, Nama dan Tingkatan Kasus 

Jenis kasus ini termasuk kasus belajar. Nama kasus ini adalah 

perilaku membolos sekolah. Tingkatan kasus belajar ini termasuk berat. 

Karena apabila tidak segera diatasi, maka konseli berpotensi untuk tidak 

naik kelas. 
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2) Data Kasus 

a) Data dari Konseli 

Konseli merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Kakak pertama  

konseli adalah kakak laki-laki yang sekarang merantau di luar Jawa untuk 

mencari pekerjaan. Adik konseli adalah perempuan yang saat ini masih 

duduk di kelas 4 SD yang bersekolah tidak jauh dari tempat tinggalnya. 

Konseli tinggal satu rumah bersama Ayah, ibu dan adiknya. Ayah konseli 

bekerja sebagai nelayan. Konseli sering menghabiskan waktunya bersama 

dengan teman-temannya, baik itu teman disekitar rumah maupun teman 

sekolahnya sekedar nongkrong di warung kopi dan bermain play station. 

Konseli sebenarnya merupakan siswa yang baik, namun pergaulan 

konseli telah merubah perilakunya. Dulunya konseli selalu rajin, disiplin 

dan patuh dengan orang tua. Konseli selalu mengerjakan tugas, baik itu 

tugas sekolah maupun tugas rumah. Nilai hasil belajarnya pun cukup 

memuaskan hampir disetiap mata pelajaran dan selalu diatas rata-rata 

walaupun tidak terlalu bagus. Namun pada akhir-akhir ini nilai konseli 

sering kurang memenuhi kriteria ketuntasan minimal. 

Konseli sekarang telah berubah drastis semenjak konseli selalu 

berkumpul dengan teman-temannya yang mempunyai kebiasaan buruk 

diantaranya suka membolos sekolah, tawuran, dan lain-lain. Sekarang 

konseli menjadi orang yang malas, tidak disiplin dan selalu membantah 

dengan orang tua. Bahkan tidak jarang sekali konseli sering berbohong 

kepada orang tuanya. 
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Setiap harinya konseli DE diberi uang saku oleh orang tuanya 

sebesar tiga ribu rupiah. Dulunya uang tersebut selalu ditabung separuhnya 

untuk keperluan mendadak, namun sekarang uang tersebut sering habis 

bahkan kurang. Hal ini dikarenakan uang tersebut digunakan bersama 

teman-temannya untuk bermain play station pada saat konseli membolos 

sekolah.  

Perilaku membolos sekolah ini sering dilakukan konseli pada saat 

konseli merasa bosan dengan mata pelajaran matematika dan bahasa 

Inggris. Selain itu konseli juga merasa bahwa guru tersebut galak dan tidak 

jarang konseli sering diajak teman-temannya untuk bermain play station 

pada saat masuk sekolah. Karena konseli pikir lebih enak bermain play 

station daripada sekolah yang susah dan kebetulan konseli mempunyai 

hobi bermain play station maka konseli selalu memilih untuk membolos 

sekolah dan menerima ajakan dari temannya tersebut.  

b) Data dari Wawancara Konselor Sekolah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor sekolah SMP Negeri 

4 Rembang yaitu Bapak Drs. Much. Irsyad, diketahui bahwa konseli AAR 

sering sekali membolos sekolah dan meninggalkan pelajaran tertentu, 

adapun mata pelajaran yang sering ditinggalkan yaitu mata pelajaran 

matematika dan bahasa Inggris. Konselor mengetahui hal tersebut karena 

masing-masing guru mata pelajaran tersebut sering melapor kepada 

konselor bahwa konseli sering tidak berada di dalam kelas pada saat mata 

pelajaran tersebut sedang berlangsung. Biasanya juga ada guru mata 



 
 

 

70 

pelajaran lain yang sering melapor kepada konselor bahwa konseli juga 

sering tidak kembali ke kelas setalah jam istirahat selesai dan 

meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai.  

Selain gejala yang menyebabkan AAR membolos sekolah tersebut 

diatas, konselor juga memberikan sedikit tambahan yaitu konseli 

membolos sekolah dikarenakan pergaulan dengan teman yang salah/ajakan 

teman untuk membolos sekolah (nongkrong di café, bermain play station). 

Sebenarnya pihak sekolah sudah melakukan upaya dengan 

memberikan teguran maupun hukuman bagi siswa yang suka membolos 

sekolah/sering tidak masuk sekolah. Konseli AAR untuk tahun ini tidak 

naik kelas karena daftar kehadiran siswa kurang memenuhi kriteria dan 

nilai mata pelajaran yang kurang memenuhi kriteria ketuntasan minimal 

akibat dari sering membolos sekolah yang berimbas pada ketertinggalan 

mata pelajaran. 

c) Data dari Wawancara Wali Kelas dan Teman Konseli 

Berdasarkan data dari wali kelas (MI) dan teman konseli (RWEM 

dan BRS) hasil dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

konseli AAR sering membolos sekolah berhari-hari secara berturut-turut 

dan meninggalkan pelajaran tertentu, adapun mata pelajaran yang sering 

ditinggalkan yaitu mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Hal ini 

dapat diketahui karena pada saat mata pelajaran matematika dan bahasa 

Inggris konseli AAR sering tidak berada di dalam kelas. Selain itu konseli 
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juga sering tidak kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai dan juga 

meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai.  

Konseli AAR melakukan hal tersebut karena takut dengan guru 

karena galak maupun untuk disuruh maju mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, selain itu juga jenuh dengan mata pelajaran dan 

adanya ajakan dari teman-temannya untuk membolos sekolah maupun 

meninggalkan pelajaran. 

d) Data dari Hasil Observasi 

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelum pelaksanaan 

treatment dilaksanakan, peneliti banyak sekali melihat perilaku konseli 

AAR lakukan, diantaranya meninggalkan pelajaran, tidak kembali ke kelas 

setelah jam istirahat dan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai. 

Selain itu yang paling penting disini adalah perilaku membolos sekolah 

yang dilakukan oleh konseli. Peneliti telah mencatat sebanyak tiga kali 

konseli membolos sekolah sebelum dilaksanakan treatment. 

e) Data dari Dokumentasi 

Dari data dokumentasi yang diperoleh peneliti dari hasil absensi, 

memang konseli AAR ini mempunyai kebiasaan membolos sekolah. Hal 

ini dapat dilihat dengan banyaknya tulisan alpha yang ada di buku absensi 

siswa, bahkan dalam waktu satu minggu konseli AAR ini pernah 

membolos sekolah secara berturut-turut.  
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3) Analisis dan Diagosis 

a) Analisis Kasus 

i) Analisis Isi (Content Analysis) 

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan konseli dan observasi 

dapat diketahui bahwa konseli AAR merupakan individu yang mempunyai 

masalah tentang perilakunya, yaitu membolos sekolah. Saat ini konseli 

masih sering melakukan kebiasaan untuk membolos sekolah walaupun 

tahun kemarin konseli sudah tidak naik kelas. Konseli sendiri sering tidak 

masuk kelas hingga berhari-hari. Selain itu, konseli juga sering 

meninggalkan mata pelajaran matematika dan bahasa inggris, sering tidak 

kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai. Perilaku membolos sekolah 

konseli dapat dirumuskan melalui bagan analisis ABC (Antecedent, 

Behavior, dan Consequence) berikut ini: 

 

Bagan 4.1  

Bagan Kejadian Perilaku Membolos Sekolah AAR 

 

Antecedent

• Guru galak

• Membosankan/
jenuh dengan 
pelajaran

• takut disuruh 
maju untuk 
mengerjakan 
soal

• Ajakan teman

Behavior

• Membolos 
sekolah

Consequence

• Hilangnya 
rasa disiplin

• Mengalami 
ketertinggalan 
dalam 
pelajaran

• Gagal dalam 
ujian

• Tidak naik 
kelas
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Perilaku membolos sekolah ini dilakukan oleh konseli karena konseli 

merasa guru mata pelajaran yang galak, jenuh atau membosankan dan 

yang paling berpengaruh besar terhadap kebiasaan membolos sekolah 

konseli yaitu adanya ajakan teman konseli baik itu teman yang berbeda 

sekolah maupun teman satu sekolah dengan konseli. 

ii) Analisis Komparatif (Comparative Analysis) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan teman konseli yaitu RWEM 

dan BRS, konseli merupakan siswa yang mempunyai perilaku membolos 

sekolah. Sedangkan keterangan yang diperoleh dari konseli serta hasil 

keterangan yang diperoleh melalui pengamatan lain dapat dikatakan bahwa 

memang gejala perilaku membolos sekolah akibat dari beberapa faktor 

yaitu eksternal dan internal.  

Keterangan dari berbagai sumber terdekat konseli (RWEM dan 

BRS) juga menunjukkan hal tersebut. Menurut keterangan yang diperoleh, 

konseli melakukan kebiasan membolos sekolah jika ada ajakan dari teman 

konseli untuk membolos sekolah, takut disuruh maju untuk mengerjakan 

soal, guru yang galak dihari-hari tertentu. Hal ini semua yang menjadi 

penyebab konseli mempunyai kebiasaan untuk membolos sekolah. 

Berbagai keterangan dari teman konseli dan pengamatan sangat 

menunjang kesimpulan ini. 

iii)Analisis Logis (Logical Analysis) 

Dari data hasil observasi dan wawancara dengan konseli, konselor, 

wali kelas dan teman konseli, dapat dilogika bahwa masalah perilaku 
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membolos sekolah pada konseli yaitu akibat merasa jenuh atau 

membosankan dengan pelajaran, guru mata pelajaran yang galak, dan 

adanya ajakan dari teman konseli untuk nongkrong di café dan bermain 

play station. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa faktor internal 

dan eksternal yang mengakibatkan konseli mempunyai perilaku membolos 

sekolah. Pengaruh dari masalah ini bukan hanya akan berdampak bagi diri 

konseli sendiri, akan tetapi juga berdampak pada lingkungan sekitar 

konseli khususnya dilingkungan sekolahnya. 

b) Diagnosis Kasus 

i) Esensi Kasus 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi maka dapat diketahui bahwa kasus yang 

dihadapi oleh AAR merupakan kasus belajar yaitu tentang perilaku 

membolos sekolah. Sedangkan kasus yang dialami konseli dikategorikan 

dalam tingkatan kasus berat. 

ii) Latar Belakang Kasus 

(a) Latar belakang internal 

Latar belakang internal dari kasus yang dialami oleh konseli AAR 

yaitu konseli merasa jenuh/bosan dengan mata pelajaran, takut jika disuruh 

maju untuk mengerjakan soal terutama pada mata pelajaran matematika 

dan bahasa inggris yang dirasa sulit dan merasa tidak nyaman ketika 

berada di dalam kelas. Dari kedua latar belakang internal itulah yang 

menyebabkan konseli sering mempunyai kebiasaan membolos sekolah. 
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(b) Latar belakang eksternal 

Latar belakang eksternal dari kasus yang dialami konseli AAR 

yaitu adanya ajakan dari teman-teman konseli untuk membolos sekolah, 

guru mata pelajaran yang galak yaitu matematika dan bahasa inggris. 

Biasanya konseli sering diajak temannya membolos sekolah ke warung 

kopi dan bermain PS (Play Station). 

iii) Faktor Penyebab Kasus 

Penyebab timbulnya perilaku membolos sekolah pada konseli 

AAR, antara lain: (1) adanya ajakan dari teman-teman konseli yang juga 

mempunyai kebiasaan membolos sekolah, (2) jenuh/bosan terhadap mata 

pelajaran, (3) takut jika disuruh maju untuk mengerjakan soal terutama 

pada mata pelajaran matematika dan bahasa inggris yang dirasa sulit, dan 

(4) gurunya mata pelajaran yang galak. 

iv) Dinamika Psikis Konseli 

(a) Dinamika psikis yang bersifat positif 

Dinamika psikis bersifat positif yang muncul dalam diri konseli 

yaitu konseli bisa terbuka kepada peneliti untuk menceritakan masalahnya. 

Walaupun konseli mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah, akan 

tetapi konseli masih mempunyai niat yang baik dan berusaha untuk tetap 

masuk sekolah setiap hari, biarpun sebenarnya konseli merasa tidak 

nyaman ketika berada di sekolah. 

  



 
 

 

76 

(b) Dinamika psikis yang bersifat negatif 

Dinamika negatif yang muncul dalam diri konseli yaitu kurang 

sadarnya bahwa masalah perilaku membolos sekolah yang dialami konseli 

pada nantinya akan berdampak buruk bagi diri konseli sendiri. Ketika 

konseli harus mencari sekolah yang layak bagi dirinya suatu saat nanti, 

mutlak diperlukan sikap perilaku yang baik dan disiplin diri untuk diterima 

lingkungan sekolah nantinya seperti tidak melanggar tata tertib. 

4) Prognosis 

Berdasarkan dari hasil analisis dan diagnosis di atas, dapat 

diketahui bahwa konseli memang mempunyai masalah mengenai perilaku 

membolos sekolah. Hal ini antara lain disebabkan selain pada dasarnya 

konseli merasa jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran, konseli juga 

merasa takut jika disuruh maju untuk mengerjakan soal terutama 

matematika dan bahasa inggris apalagi ditambah gurunya yang galak. Dan 

hal terakhir yang membuat konseli mempunyai perilaku membolos sekolah 

yaitu adanya ajakan teman untuk nongkrong di café dan bermain play 

station yang mana teman konseli tersebut juga mempunyai kebiasaan 

membolos sekolah.  

Dari penjelasan diatas, maka akan diupayakan pemberian bantuan 

kepada konseli AAR untuk mengurangi atau mengatasi masalah melalui 

penanganan kasus. Penanganan kasus tersebut dilakukan dengan proses 

konseling yaitu dengan konseling individu pendekatan behavior teknik 

kontrak perilaku. Adapun upaya bantuan yang akan dilakukan diantaranya 
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(1) membuat kontrak perilaku yang telah disepakati bersama antara 

peneliti dengan konseli, (2) memberikan dorongan konseli untuk 

berperilaku adaptif, (3) memberikan reinforcement (bisa positif atau 

negatif) setiap kali konseli telah melakukan perubahan yang sesuai dengan 

komitmen yang telah disepakati bersama, (4) memberikan penghargaan 

yaitu berupa hadiah apabila konseli benar-benar dapat melakukan 

perubahan perilakunya sampai berakhirnya kontrak sesuai dengan 

komitmen yang telah disepakati bersama dan (5) Mendorong keputusan 

atau langkah baik yang diambil konseli. 

Dari kelima upaya yang akan digunakan oleh peneliti diharapkan 

konseli dapat mengatasi perilaku membolos sekolah pada dirinya. Peneliti 

menggunakan konseling individual dengan pendekatan behavior teknik 

kontrak perilaku karena perilaku membolos berkaitan dengan disiplin diri, 

maka dengan pendekatan ini akan melatih perilaku konseli agar lebih 

adaptif dengan lingkungan. 

a) Rencana teknik yang akan digunakan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konseling individual 

dengan pendekatan behavior karena sesuai dengan tujuan konseling ini 

yaitu mengatasi perilaku maladaptif yaitu membolos sekolah menjadi 

perilaku adaptif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam konseling 

individual dengan pendekatan behavior ini adalah kontrak perilaku. 

Penggunaan teknik kontrak perilaku ini sangat membantu konseli untuk 

dilatih berkomitmen sesuai dengan perilaku yang akan diubah. Diharapkan 
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dengan menggunakan teknik ini diperoleh perubahan yang lebih baik pada 

diri konseli. 

b) Tahap-tahap yang digunakan  

Tahap-tahap yang dilakukan dalam pendekatan behavior adalah : 

i) Pembentukan rapport yaitu menjalin hubungan baik, dimana nantinya 

peneliti membuat suasana nyaman dan serileks mungkin bagi konseli. Hal 

ini bertujuan agar konseli nantinya mau secara terbuka menceritakan 

masalahanya. 

ii) Tahap assesment adalah tahapan konseli memberikan informasi mengenai 

masalah yang dialaminya. Peneliti berusaha mengidentifikasi setiap aspek 

dalam permasalahan tersebut. 

iii)Tahap goal setting adalah peneliti dengan konseli membuat kesepakatan 

menyusun tujuan yang diharapkan dengan adanya konseling ini. 

iv) Tahap implementasi teknik adalah penerapan teknik kontrak perilaku pada 

perilaku yang diubah konseli berdasarkan kontrak yang sudah disepakati 

bersama. 

v) Tahap evaluasi-terminasi adalah mengevaluasi tentang kegiatan konseling 

yang telah dilakukan. Bisa dilakukan evaluasi segera, jangka pendek dan 

jangka panjang. Evaluasi juga mencakup tiga aspek diantaranya 

pemahaman (understanding), perasaan (comfort) dan tindakan (action). 

Kemudian setelah evaluasi dilakukan, selanjutnya kegiatan pengakhiran 

(termination) dari proses konseling. 
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5) Treatment 

Dalam pelaksanaan treatment yang diberikan oleh peneliti akan 

menguraikan mengenai proses pelaksanaan konseling dari tiap pertemuan. 

a) Pertemuan Pertama 

Hari/ tanggal : Senin, 1 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Dalam pertemuan pertama konseling individual dengan pendekatan 

behavior teknik kontrak perilaku ini dilakukan oleh peneliti pada waktu 

pulang sekolah. Waktu ini dipilih oleh peneliti karena tidak ingin 

mengganggu pelajaran konseli dan memang pada saat sebelumnya telah 

ada kesepakatan terlebih dahulu antara peneliti dengan konseli. 

Pada pertemuan pertama ini peneliti memulai proses konseling 

dengan cara pembinaan hubungan baik (rappot) dengan konseli yang 

merupakan tahap awal proses konseling sebelum peneliti mendapatkan 

informasi tentang konseli. Pertama kali, peneliti menanyakan kabar dan 

bagaimana kegiatan belajar mengajar konseli pada hari ini serta data diri 

konseli dan keluarga. Komunikasi yang terjadi tidak terlalu formal karena 

peneliti harus menyatu dengan kondisi konseli dan supaya nantinya 

konseli dalam menceritakan masalahnya lebih terbuka dan tidak ragu-ragu 

serta memberikan informasi seputar dirinya kepada peneliti secara benar 

sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Dalam hal ini peneliti 
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menyesuaikan bahasa yang dipakai konseli, yaitu bahasa Jawa dengan 

bahasa Indonesia. 

Sebelum memasuki pada tahap inti, peneliti terlebih menjelaskan 

tentang tata cara yang harus dilakukan oleh peneliti maupun konseli. Tata 

cara tersebut diantaranya mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

proses konseling (kontrak waktu). Berdasarkan kesepakatan dengan 

konseli, proses konseling akan dilakukan selama 30 menit. Selain itu 

dijelaskan juga mengenai asas-asas yang digunakan dalam konseling 

supaya nantinya konseli menaruh kepercayaan dalam mengikuti proses 

konseling berikutnya. Selanjutnya peneliti menjelaskan permasalahan yang 

akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling dan batasan peran 

antara peneliti dan konseli. 

Evaluasi: 

 Konseli pada awalnya terlihat canggung dan sedikit diam, akan 

tetapi dengan pembinaan hubungan baik (rapport) kemudian konseli mau 

berbicara kepada peneliti. 

b) Pertemuan Kedua 

Hari/ tanggal : Senin, 8 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Pertemuan kedua dilakukan pada saat konseli pulang sekolah. Pada 

pertemuan kedua ini peneliti sudah mulai masuk ke langkah asessment dan 

mulai menerapkan pendekatan behavior yaitu dengan melakukan 
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pengidentifikasian masalah yang dialami konseli dengan analisis 

Antecedent (pencetus perilaku), Behavior (perilaku yang bermasalah), dan 

Consequence (konsekuensi atau akibat perilaku tersebut) atau lebih dikenal 

dengan analisis ABC. Hal-hal yang ditanyakan pada konseli yaitu seputar 

perilaku membolos sekolah yang terjadi dalam diri konseli. Dari proses 

wawancara konseling, konseli dapat menceritakan tentang faktor penyebab 

konseli mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah. 

Pada tahap ini peneliti mempersilahkan konseli untuk menceritakan 

masalahnya. Pada saat konseli memulai pembicaraan dan bercerita, 

peneliti mulai berusaha mengidentifikasi perilaku yang bermasalah pada 

diri konseli dan menganalisis ABC. Selain mengidentifikasi, peneliti juga 

berusaha untuk merangkum pembicaraan konseli khususnya mengenai 

informasi penting tentang diri konseli dan menemukan inti masalah dari 

konseli itu sendiri. 

Pada pertemuan kedua ini, konseli bercerita panjang lebar tentang 

faktor yang menyebabkan konseli mempunyai perilaku kebiasaan 

membolos sekolah. Konseli membolos sekolah (B) dikarenakan konseli 

merasa jenuh/bosan dengan mata pelajaran sehingga konseli juga sering 

meninggalkan mata pelajaran, takut disuruh maju untuk mengerjakan soal 

yang sulit terutama pada pelajaran matematika dan bahasa inggris dan guru 

mata pelajaran yang galak. Selain itu yang paling berpengaruh besar 

adalah adanya ajakan dari teman-teman konseli yang juga mempunyai 

kebiasaan membolos sekolah (A). Akibat dari perilaku membolos sekolah 
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tersebut, konseli merasa bahwa hasil prestasi belajarnya selama ini 

menurun drastis karena seringnya ketertinggalan mata pelajaran. Untuk 

tahun pelajaran kemarin konseli pun juga tidak naik kelas (C). Hal tersebut 

pun juga tak dapat lepas dari hilangnya rasa disiplin diri yang dimiliki oleh 

konseli. 

Evaluasi: 

Konseli sudah tidak terlihat canggung maupun diam, bisa rileks 

dan nyaman saat mengikuti kegiatan konseling. Selain itu konseli juga bisa 

lebih terbuka untuk menceritakan masalahnya. Banyak hal yang konseli 

bicarakan kepada peneliti secara panjang lebar. 

c) Pertemuan Ketiga 

Hari/ tanggal : Kamis, 11 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang Perpustakaan SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 12.15 – 12.45 (pulang sekolah) 

Pada pertemuan yang ketiga ini yaitu sebelum masuk pada tahap 

goal setting, peneliti memulai pertemuan dengan sedikit membahas 

kembali dari hasil pertemuan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya 

konseli mengingat kembali dan mengerti tentang permasalahan yang telah 

dibicarakan sebelumnya. Kemudian peneliti dapat mulai memfokuskan 

konseling ke tahap goal setting. 

Pada pertemuan yang ketiga ini, peneliti akan mencoba 

menjelaskan dan menegaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh 

konseli itu sendiri. Selanjutnya peneliti memberikan kepercayaan dan 
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menyakinkan konseli bahwa peneliti dalam hal ini benar-benar ingin 

membantu konseli untuk mencapai tujuan, serta peneliti akan membantu 

konseli memandang masalahnya dengan memperhatikan hambatan apa 

yang nantinya muncul dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, 

peneliti dan konseli bersama-sama merumuskan tujuan yang ingin dicapai 

konseli. 

Pada pertemuan yang ketiga yaitu tahap goal setting, selanjutnya 

konseli mulai menceritakan tujuan yang ingin ia capai dari kegiatan 

konseling ini. Dari penjelasaan konseli, dapat diketahui bahwa tujuan yang 

ingin dicapai dari konseling ini yaitu konseli ingin menumbuhkan rasa 

disiplin dirinya kembali yang sudah hilang dengan cara selalu berpikir 

yang baik dan positif, selalu menaati peraturan atau tata tertib yang 

berlaku. Selain itu konseli juga ingin masuk sekolah setiap harinya. 

Artinya konseli tidak ingin mudah terpengaruh dengan ajakan teman-

temannya yang suka membolos. Hal tersebut ingin dilakukan oleh konseli 

semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri di masa depan. 

Evaluasi: 

Konseli sudah tidak terlihat canggung maupun diam, bisa rileks 

dan nyaman saat mengikuti kegiatan konseling. Selain itu konseli juga bisa 

lebih terbuka untuk menceritakan masalahnya. Banyak juga hal yang 

konseli bicarakan kepada peneliti. Dengan konsep tujuan awal maka 

konseli bersama-sama dengan peneliti menyepakati beberapa tujuan 
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konseling. Selain itu konseli juga berharap dapat melakukannya dengan 

baik tanpa ada hambatan. 

d) Pertemuan Keempat 

Hari/ tanggal : Senin, 15 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Pada pertemuan keempat ini peneliti melanjutkan pembahasan dari 

pertemuan ketiga. Peneliti akan melakukan tahap selanjutnya yaitu 

mengimplementasikan teknik. Teknik yang akan digunakan oleh peneliti 

disini yaitu teknik kontrak perilaku, yang mana dalam teknik ini yaitu 

mengatur kondisi sehingga konseli menampilkan tingkah laku yang 

diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli dengan peneliti. Selain itu 

pendekatan ini juga menekankan bahwa suatu perilaku itu merupakan hasil 

dari belajar dan pengaruh dari lingkungan yang kemudian dalam 

penanganannya akan dipadukan dengan penggunaan reward ataupun 

reinforcement untuk mengubah perilaku yang dianggap kurang sesuai. 

Setelah konseli memiliki rumusan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam 

tahap ini konseli diajak untuk membuat kontrak perilaku atau sebuah 

perjanjian secara tertulis dan berkomitmen sesuai dengan kontrak yang 

disepakati bersama. Konseli diberi semangat dan dorongan agar bisa 

konsisten dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati yaitu tidak 

membolos sekolah. 
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Konseli diberi semangat atau motivasi untuk mengganti perilaku 

membolos sekolah dengan perilaku yang lebih adaptif. Hal-hal yang 

dijalankan konseli antara lain; (1) menyadari bahwa melanggar peraturan 

atau tata tertib adalah perilaku yang salah, (2) ingin berhenti membolos 

sekolah, karena itu akan berdampak buruk bagi dirinya, dan (3) menolak 

ajakan teman-temannya untuk membolos sekolah. 

Tahap berikutnya peneliti bersama dengan konseli bersama-sama 

menentukan reward dan reinforcement. Reward diberikan untuk 

mengganjar perilaku yang diharapkan muncul dari diri konseli, 

diantaranya adalah (1) tidak melanggar peraturan dan tata tertib, (2) tidak 

membolos sekolah, dan (3) menolak ajakan teman untuk membolos 

sekolah. Reward yang dipilih adalah sepatu yang diperoleh apabila konseli 

benar-benar menjalankan komitmennya sesuai dengan kontrak yang sudah 

disepakati bersama hingga batas waktu yang ditentukan.  

Reinforcement akan diperoleh konseli untuk mengganjar perilaku 

yang tidak diharapkan muncul adalah reinforcement negatif. Sedangkan 

reinforcement positif diberikan kepada konseli apabila perilaku yang 

diharapkan muncul bahkan menetap. Setelah konseli mengetahui 

gambaran perilaku mana yang harus dimunculkan dan perilaku mana yang 

harus dihapus, maka konseli diajak untuk berjanji menjalankan 

komitmennya. Peneliti terus memberikan motivasi dan juga dukungan 

kepada konseli untuk menjalankan kontrak perilaku ini dengan sungguh-

sungguh. 
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Evaluasi: 

Penjelasan tentang teknik kontrak perilaku, karena bagi konseli 

pada awalnya masih terdengar asing. Peneliti perlu menjelaskan secara 

mendetail supaya nantinya konseli paham penerapan teknik ini. Konseli 

mau dan berusaha melaksanakan kontrak perilaku yang sudah disepakati 

bersama. 

e) Pertemuan Kelima 

Hari/ tanggal : Kamis, 18 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 12.15 – 12.45 (pulang sekolah) 

Pada pertemuan kelima ini secara garis besar peneliti masih 

melanjutkan penerapan teknik kontrak perilaku yang pada pertemuan 

sebelumnya sudah mulai diterapkan. Dalam pertemuan ini peneliti juga 

masih terus memberikan motivasi dan dorongan atau reinforcement yang 

bersifat menyemangati dan membuat konseli lebih yakin bahwa konseli 

bisa menumbuhkan disiplin dirinya, sehingga perilaku membolos sekolah 

yang dialami oleh konseli sedikit demi sedikit akan dapat terkurangi 

sampai teratasi. 

Dalam pertemuan kali ini sebelum melanjutkan konseling, peneliti 

selalu melakukan sedikit evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Dari hasil 

evaluasi peneliti, pada pertemuan kelima ini konseli sudah terlihat 

berubah. Konseli yang sebelumnya mempunyai perilaku kebiasaan 

membolos sekolah, pada pertemuan ini terlihat begitu bersemangat untuk 
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bersekolah. Ini membuktikan bahwa reinforcement yang telah diberikan 

sebelumnya oleh peneliti membuat konseli yakin dapat menumbuhkan 

kembali rasa disiplin diri sehingga pada pertemuan ini sudah terlihat 

bahwa perilaku membolos sekolah yang dialami konseli sudah menurun. 

Selain itu, hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti sendiri dengan memberikan check-list pada 

pedoman observasi. 

Setelah evaluasi dilakukan, peneliti mulai mengajak konseli untuk 

mengubah pola pikirnya yang sering memicu munculnya masalah 

kebiasaan membolos sekolah. Dalam hal ini khususnya peneliti berusaha 

mengajak konseli untuk berpikir positif dan melupakan semua pengalaman 

buruknya dimasa lalu dan dijadikan sebagai pembelajaran. Dari pertemuan 

ini hasilnya dapat terlihat dengan jelas, bahwa konseli sudah terlihat dapat 

menguasai dirinya. Contohnya konseli sudah dapat menolak ajakan teman 

untuk membolos sekolah, konseli menaati peraturan dan tata tertib di 

sekolah, dan lain-lain. 

Evaluasi: 

Konseli merasa sangat senang karena dapat menumbuhkan kembali 

disiplin dirinya yang telah hilang dan dapat berpikir positif dalam 

pengambilan keputusan. Selain itu juga konseli sangat menikmati teknik 

kontrak perilaku ini. Peneliti terus menerus memberikan motivasi dan 

dorongan kepada konseli untuk tetap berkomitmen dengan kontrak 

perilaku yang sudah disepakati bersama. 
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f) Pertemuan Keenam 

Hari/ tanggal : Rabu, 24 Oktober 2012 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Pada pertemuan keenam ini sebelum peneliti melanjutkan proses 

konseling, seperti biasanya peneliti selalu berusaha mengevaluasi dari 

pertemuan sebelumnya. Dari hasil evaluasi konseli pada pertemuan ini 

sudah mulai berani untuk mengambil keputusan yang sangat positif dan 

berharga bagi dirinya. Dan yang terpenting konseli sudah terlihat dapat 

menguasai dirinya dengan baik. Sedangkan hasil analisis observasi 

menunjukkan bahwa perilaku membolos sekolah yang dilakukan konseli 

telah menurun. 

Setelah melakukan komunikasi yang cukup panjang, selanjutnya 

pada pertemuan kali ini juga peneliti mencoba memberikan reward kepada 

konseli. Dalam hal ini reward yang peneliti berikan kepada konseli yaitu 

berupa sepatu sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama tanpa ada 

paksaan apapun. Hal ini dilakukan oleh peneliti supaya nantinya konseli 

akan menjadi lebih semangat lagi dalam menumbuhkan rasa disiplin diri 

dan yakin untuk berperilaku adaptif. Hadiah tersebut juga diberikan 

peneliti agar konseli dapat berkomitmen kepada dirinya maupun kepada 

orang lain supaya ia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya khususya 

lebih baik lagi dalam berperilaku. 
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Evaluasi: 

Konseli telah menyadari perbuatan baik yang konseli lakukan 

sangat berarti bagi dirinya sendiri maupun orang disekitarnya. Konseli 

juga sangat bangga sekali, bahwa ternyata konseli bisa mengambil 

keputusan yang berharga dalam hidupnya. Dalam hal ini peneliti terus 

memantau perkembangan konseli yang sangat baik ini. 

g) Pertemuan Ketujuh 

Hari/ tanggal : Senin, 29 Oktober 2012 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Pada pertemuan ketujuh ini merupakan pertemuan yang terakhir, 

yaitu dilakukan evaluasi hasil konseling secara keseluruhan dan 

pengakhiran. Konseli dalam perkembangan saat ini sudah berani 

mengambil keputusan untuk tidak membolos sekolah. Konseli menyadari 

bahwa membolos sekolah itu sangat merugikan bagi dirinya 

(ketertinggalan mata pelajaran dan tidak naik kelas), selain itu membolos 

sekolah juga telah menghilangkan rasa disiplin diri yang dimilikinya 

selama ini. Peneliti sangat bangga dengan konseli karena bisa berubah 

kearah yang lebih baik. Konseli sampai saat inipun sudah tidak pernah 

membolos sekolah lagi. Konselipun bersedia dipantau kehadirannya 

disekolah, dan penelitipun dengan senang hati akan selalu memantau 

kehadiran konseli dengan cara menanyakan kepada orang-orang terdekat 

konseli dan dengan melihat data absensi sekolah.  



 
 

 

90 

Evaluasi: 

Konseli merasa sangat senang bisa mengikuti kegiatan konseling 

dari awal sampai akhir. Dari hasil pembelajaran konseling selama ini, 

konseli mendapatkan banyak sekali pengalaman. Kemudian peneliti 

menanyakan langsung tentang bagaimana perasaan konseli selama 

mengikuti kegiatan konseling yang sudah dilakukan. Hasil evaluasi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.1  

Tabel Hasil Evaluasi UCA Konseli AAR 

 

Pertemuan 

Evaluasi  

Pemahaman/ 

Understanding 

Perasaan/ 

Comfort 

Tindakan/ 

Action 

Pertama  Konseli belum 

memahami 

tentang masalah  

perilaku 

membolos 

sekolah. 

Konseli merasa 

senang bisa 

berkenalan 

dengan peneliti 

Konseli menyambut 

hangat dengan kehadiran 

peneliti 

Kedua Konseli 

memahami 

harus bisa 

memecahkan 

masalahnya 

Konseli merasa 

senang dapat 

mengungkapkan 

permasalahannya 

secara mendalam 

Konseli mencoba 

berusaha mencari jalan 

keluar dari 

permasalahannya 

Ketiga  Konseli bisa 

memahami 

tentang perilaku 

membolos 

sekolah yang 

dialaminya dan 

membutuhkan 

bantuan 

Konseli merasa 

senang karena 

mendapatkan 

bantuan untuk 

menyelesaikan 

permasalahannya. 

Konseli membuat tujuan 

yang akan dilaksanakan 

oleh konseli untuk 

mengatasi perilaku 

membolos sekolah yang 

dialaminya. 

Keempat  Konseli 

memahami 

dengan 

Konseli mampu 

mengikuti 

penerapan teknik 

Konseli mampu 

membuat kontrak 

perilaku 
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penerapan 

teknik konseling 

dapat digunakan 

sebagai latihan 

bagi dirinya 

dengan baik (perjanjian/kesepakatan) 

dan akan berusaha 

melaksanakannya 

dengan sebaik-baiknya. 

Kelima  Konseli 

memahami 

dengan 

penggunaan 

teknik kontrak 

perilaku sangat 

berguna untuk 

menjaga 

kedisiplinannya. 

Konseli sangat 

bersemangat 

untuk 

melaksanakan 

kontrak perilaku 

Konseli mampu 

melaksanakan kontrak 

perilaku dengan baik 

Keenam Konseli 

memahami 

dengan 

penggunaan 

teknik kontrak 

perilaku bisa 

mengontrol 

perilakunya. 

Konseli sangat 

senang karena 

sampai saat ini 

bisa menjalankan 

perilaku sesuai 

dengan kontrak 

yang telah 

disepakati dan 

mendapatkan 

sepatu sekolah. 

Konseli terus 

melaksanakan kontrak 

perilaku sesuai dengan 

komitmen yang sudah 

dibuat sehingga 

mendapatkan hadiah. 

Ketujuh Konseli 

memahami 

dengan perilaku 

tidak membolos 

sekolah akan 

berdampak baik 

bagi dirinya 

Konseli merasa 

sangat senang 

karena telah 

melakukan 

konseling dengan 

kesadarannya 

untuk dapat 

berubah kearah 

yang lebih baik 

Konseli akan terus 

berkomitmen untuk 

tidak membolos sekolah 

walaupun sudah tidak 

ada kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepakatan). 

 

6) Follow Up (Tindak Lanjut) 

Peneliti dan konseli mengadakan kesepakatan dari kegiatan 

konseling yang telah dilakukan. Kesepakatan itu adalah tidak 

diperlukannya proses tindak lanjut. Karena dalam pelaksanaan konseling, 

konseli sudah bisa lebih baik kehidupannya. Setelah peneliti memberikan 

kesimpulan dari hasil konseling, maka peneliti dan konseli bersama-sama 
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sepakat untuk mengakhiri proses konseling. Selain itu, konseli juga telah 

berjanji dan berkomitmen untuk bisa tetap mempertahankan hasil yang 

sudah dicapai. Adapun tabel perkembangan konseli selama mengikuti 

proses konseling dapat dilihat sebagai berikut:  

Tabel 4.2  

Tabel Perkembangan Konseli AAR Selama Proses Konseling 

 

Sebelum 

konseling 
Kegiatan konseling 

Sesudah 

konseling 

Kesimpulan  

Konseli 

mempunyai 

kebiasaan 

membolos 

sekolah 

Pertemuan 

pertama 

Konseli menyambut 

hangat dengan 

kehadiran peneliti 

Konseli 

sudah tidak 

membolos 

sekolah lagi 

Meskipun 

membutuhkan 

waktu dan 

proses yang 

panjang, 

konseli telah 

berhasil 

mengembalikan 

rasa disiplin 

diri dan yang 

terpenting 

adalah konseli 

sudah bisa 

mengatasi 

masalahnya 

yaitu sudah 

tidak pernah 

membolos 

sekolah 

sekalipun. 

Pertemuan 

kedua 

Konseli mencoba 

berusaha mencari 

jalan keluar dari 

permasalahannya 

Pertemuan 

ketiga 

Konseli membuat 

tujuan yang akan 

dilaksanakan oleh 

konseli untuk 

mengatasi perilaku 

membolos sekolah 

yang dialaminya. 

Pertemuan 

keempat 

Konseli mampu 

membuat kontrak 

perilaku 

(perjanjian/kesepaka

tan) dan akan 

berusaha 

melaksanakannya 

dengan sebaik-

baiknya. 

Pertemuan 

kelima 

Konseli mampu 

melaksanakan 

kontrak perilaku 

dengan baik 

Pertemuan 

keenam 

Konseli terus 

melaksanakan 

kontrak perilaku 

sesuai dengan 

komitmen yang 

sudah dibuat 
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sehingga 

mendapatkan 

hadiah. 

Pertemuan 

ketujuh  

Konseli akan terus 

berkomitmen untuk 

tidak membolos 

sekolah walaupun 

sudah tidak ada 

kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepaka

tan). 

 

4.1.2.2 Konseli DE 

1) Identifikasi Kasus 

a) Identitas Konseli 

Nama Lengkap  : DE 

Tempat Tanggal Lahir  : Rembang, 13 Januari 1998 

Agama    : Islam 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   : Pelajar/siswa kelas VIII SMP 

Alamat Tempat Tinggal : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Bermain play station, ngopi 

b) Identitas Orang Tua Konseli 

Nama Orang Tua  : 

Ayah    : Suparto 

Ibu    : Hartini 

Tempat Tanggal Lahir  : Rembang, 22 Juni 1972 

Pekerjaan   : Nelayan 

Alamat    : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 
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Status Dalam Keluarga : Anak kandung 

Anak Ke-   : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara 

c) Sinopsis Kasus 

Konseli merupakan siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Rembang 

dan  berumur 14 tahun. Konseli merupakan anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) 

bersaudara,  Di sekolah konseli adalah seorang yang suka urakan (banyak 

tingkah). Hal ini dikarenakan banyak teman dari DE yang memang suka 

ramai di dalam kelas. Pada saat pelajaran bahasa Inggris sedang 

berlangsung, tidak jarang DE sering terlihat takut. Hal ini disebabkan 

karena DE sering dimarahi dan diejek oleh guru mata pelajaran tersebut 

ketika tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. 

Ajakan teman untuk membolos sekolah pun tidak jarang ditolak oleh DE 

terutama pada saat ada mata pelajaran bahasa Inggris. Selain itu, DE 

membolos sekolah dikarenakan sering ikut membantu ayahnya melaut 

untuk mencari nafkah tambahan keluarga. Keluarga DE tergolong keluarga 

yang kurang mampu. 

Awal perilaku membolos sekolah yang dilakukan oleh DE ini 

dikarenakan takut dengan guru bahasa Inggris yang galak dan suka 

mengejek, adanya ajakan dari teman (baik teman satu sekolah maupun 

diluar sekolah), dan membantu keluarga mencari nafkah. 

d) Jenis, Nama dan Tingkatan Kasus 

Jenis kasus ini termasuk kasus belajar, sedangkan nama kasus ini 

adalah perilaku membolos sekolah. Tingkatan kasus belajar ini termasuk 
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berat. Karena apabila tidak segera diatasi, maka konseli berpotensi untuk 

tidak naik kelas. 

2) Data Kasus 

a) Data dari Konseli 

Konseli merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Kakak 

pertama  konseli adalah kakak laki-laki yang sekarang bekerja sebagai 

buruh pabrik di Semarang. Konseli tinggal satu rumah bersama Ayah dan 

ibunya di daerah pinggiran pantai. Keluarga konseli tergolong sebagai 

keluarga yang kurang mampu. Hal itu dapat dilihat dari pekerjaan Ayah 

konseli sebagai nelayan musiman dan ibunya tidak bekerja atau hanya 

sebagai ibu rumah tangga saja.  

Konseli sering menghabiskan waktunya berada di tengah laut untuk 

membantu orang tuanya bekerja sebagai nelayan musiman, bahkan konseli 

sendiri juga sering membolos sekolah karena keadaan ekonominya yang 

kurang. Selain menghabiskan waktunya untuk membantu orang tua 

bekerja, konseli juga suka berkumpul dengan teman-temannya yang juga 

merupakan tetangga konseli. Namun kebanyakan teman-teman konseli 

sudah putus sekolah, akibat tidak ada biaya untuk sekolah, malas sekolah, 

dan lebih suka mencari uang ketimbang harus sekolah. Setelah lama-

kelamaan konseli pun akhirnya terbiasa dengan pergaulan mereka 

sehingga konseli mempunyai perilaku yang salah (maladaptif). Selain itu 

perilaku membolos sekolah sering dilakukan oleh konseli pada saat konseli 
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merasa bosan dengan mata pelajaran bahasa inggris. Konseli juga merasa 

bahwa guru tersebut galak dan suka mengejek konseli.  

Pada waktu dulu kelas VII konseli sangat rajin sekali masuk 

sekolah, namun pada awal konseli pada saat duduk dikelas VIII konseli 

terlihat berubah. Perubahan itu dapat dilihat dengan perilakunya yang suka 

membolos sekolah, selama berhari-hari, sering meninggalkan mata 

pelajaran, tidak kembali ke kelas setelah istirahat selesai. Hal lain yang 

menyebabkan konseli suka membolos sekolah yaitu konseli sering diajak 

ngopi dan bermain play station oleh temannya yang berbeda sekolah. 

Konseli sendiri jarang menolak ajakan temannya tersebut karena selalu 

dibayari buat ngopi dan bermain play station. 

b) Data dari Konselor Sekolah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor sekolah SMP 

Negeri 4 Rembang diketahui bahwa konseli DE sering sekali melakukan 

bolos sekolah. Selain itu konseli juga sering meninggalkan pelajaran 

tertentu, adapun mata pelajaran yang sering ditinggalkan yaitu mata 

pelajaran bahasa Inggris. Konselor mengetahui hal tersebut karena guru 

mata pelajaran tersebut sering melapor kepada konselor bahwa konseli 

sering tidak berada di dalam kelas pada saat mata pelajaran tersebut 

sedang berlangsung. Biasanya juga ada guru mata pelajaran lain yang 

sering melapor kepada konselor bahwa konseli juga sering tidak kembali 

ke kelas setalah jam istirahat selesai dan meninggalkan sekolah sebelum 

pelajaran selesai. 
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Sikap yang dilakukan konselor pada saat mengetahui bahwa 

konseli DE sering meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai yaitu 

memanggil konseli dikeesokan harinya untuk di tegur dan diberikan 

sanksi/hukuman, namun sepertinya konseli DE tidak pernah jera dengan 

teguran maupun hukuman yang diberikan oleh konselor. Hal itu masih 

terlihat pada perilaku konseli yang masih melakukan perilaku tersebut 

diatas. 

Selain gejala yang menyebabkan konseli DE membolos sekolah 

tersebut diatas, konselor juga memberikan tambahan yaitu konseli 

membolos sekolah dikarenakan pergaulan dengan teman yang salah/ajakan 

teman untuk membolos sekolah (ngopi dan bermain play station) bahkan 

tidak jarang konseli DE tidak masuk sekolah karena membantu orang tua 

bekerja, karena konseli itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. 

Sebenarnya pihak sekolah sudah melakukan upaya dengan memberikan 

teguran maupun hukuman bagi siswa yang suka membolos sekolah/ sering 

tidak masuk sekolah. Dari konselor sekolah sendiri jika mengetahui 

konseli DE sering tidak masuk sekolah yaitu menegur konseli, memanggil 

konseli ke ruang BK untuk diberikan konseling, dan memanggil pihak 

orang tua untuk menyelesaikan masalah konseli secara bersama-sama. 

Konseli DE untuk tahun ini tidak naik kelas karena daftar 

kehadiran siswa kurang memenuhi kriteria dan nilai mata pelajaran yang 

kurang memenuhi kriteria ketuntasan minimal akibat dari sering membolos 

sekolah yang berimbas pada ketertinggalan mata pelajaran. 
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c) Data dari Wali Kelas dan Teman Konseli 

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan wali kelas konseli yaitu 

(S), dan teman satu kelas konseli (MM dan RYI) dapat diketahui bahwa 

konseli DE memang sering sekali membolos sekolah. Selain itu konseli 

sering meninggalkan pelajaran tertentu, yaitu mata pelajaran bahasa 

Inggris. Hal ini diketahui oleh wali kelas konseli karena sering kali guru 

mata pelajaran bahasa Inggris tersebut sering laporan kepada wali kelas 

dan keterangan teman konseli tersebut. Selain itu konseli juga sering tidak 

kembali ke kelas setalah jam istirahat selesai dan meninggalkan sekolah 

sebelum pelajaran selesai bahkan konseli DE juga sering melakukan hal 

tersebut ketika ada jam pelajaran yang diajarkan oleh wali kelas.  

Biasanya konseli sendiri melakukan hal tersebut karena ajakan dari 

teman-temannya dan atas kemauannya sendiri karena takut dengan guru 

yang galak dan suka mengejek konseli. Hal ini dapat diketahui karena pada 

saat mata pelajaran bahasa Inggris, konseli DE sering tidak berada di 

dalam kelas. Selain itu konseli juga sering tidak kembali ke kelas setelah 

jam istirahat selesai (biasanya nongkrong dibawah pohon dekat sawah 

samping sekolahan) dan juga meninggalkan sekolah sebelum pelajaran 

selesai karena konseli sudah merasa jenuh dengan pelajaran. 

d) Data dari Hasil Observasi 

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelum pelaksanaan 

treatment dilaksanakan, peneliti banyak melihat perilaku konseli DE 

lakukan, diantaranya meninggalkan pelajaran, tidak kembali ke kelas 
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setelah jam istirahat dan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai. 

Selain itu yang paling penting disini adalah perilaku membolos sekolah 

yang dilakukan oleh konseli. Peneliti telah mencatat sebanyak dua kali 

konseli membolos sekolah sebelum dilaksanakan treatment. 

e) Data dari Dokumentasi 

Dari data dokumentasi yang diperoleh peneliti dari hasil absensi, 

memang terlihat bahwa konseli DE ini mempunyai kebiasaan membolos 

sekolah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya tulisan alpha yang 

ada di buku absensi siswa, bahkan dalam waktu satu minggu konseli DE 

ini juga pernah membolos sekolah secara berturut-turut. 

3) Analisis dan Diagosis 

a) Analisis Kasus 

i) Analisis Isi (Content Analysis) 

Berdasarkan data dari hasil wawancara dan observasi dengan 

konseli dapat diketahui bahwa konseli DE merupakan individu yang 

mempunyai masalah perilaku membolos sekolah. Saat ini konseli masih 

sering melakukan kebiasaan untuk membolos sekolah walaupun tahun 

kemarin sudah tidak naik kelas. Konseli sendiri sering tidak masuk kelas 

hingga berhari-hari secara berturut-turut, selain itu konseli juga sering 

meninggalkan mata pelajaran bahasa inggris, sering tidak kembali ke kelas 

setelah jam istirahat selesai dan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran 

selesai. Perilaku membolos sekolah konseli ini dapat dirumuskan melalui 

bagan analisis ABC (Antecedent, Behavior, dan Consequence) berikut ini: 
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Bagan 4.2  

Bagan Kejadian Perilaku Membolos Sekolah DE 

 

Perilaku membolos sekolah dilakukan oleh konseli DE karena 

konseli DE membantu orang tuanya bekerja, merasa guru mata pelajaran 

yang galak dan suka mengejek, jenuh atau membosankan dan yang 

terakhir adalah adanya ajakan teman konseli. 

ii) Analisis Komparatif (Comparative Analysis) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan teman konseli yaitu MM dan 

RYI, konseli merupakan siswa yang mempunyai kebiasaan membolos 

sekolah. Sedangkan hasil keterangan yang diperoleh dari konseli serta 

hasil keterangan yang diperoleh melalui pengamatan dapat dikatakan 

bahwa memang gejala perilaku membolos sekolah akibat dari beberapa 

faktor yaitu eksternal dan internal. Selain itu berbagai sumber terdekat 

konseli (MM dan RYI) juga menunjukkan hal tersebut.  

Antecedent

• Membantu 
orang tua 
bekerja

• Guru galak

• Membosanka
n/jenuh 
dengan 
pelajaran

• Ajakan teman

Behavior

• Membolos 
sekolah

Consequence

• Mengalami 
ketertinggalan 
dalam 
pelajaran

• Gagal dalam 
ujian

• Tidak naik 
kelas
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Menurut keterangan yang diperoleh, konseli melakukan kebiasan 

membolos sekolah karena membantu orang tuanya bekerja, takut dengan 

gurunya yang galak dan suka mengejek, jenuh/membosankan terhadap 

mata pelajaran dan adanya ajakan dari teman konseli untuk membolos 

sekolah. Hal ini semua merupakan faktor penyebab konseli mempunyai 

kebiasaan untuk membolos sekolah. Berbagai keterangan dari teman 

konseli dan pengamatan sangat menunjang kesimpulan ini. 

iii)Analisis Logis (Logical Analysis) 

Dari data hasil observasi dan wawancara dengan konseli, konselor, 

wali kelas dan teman konseli, dapat dilogika bahwa masalah perilaku 

membolos sekolah pada konseli terjadi akibat membantu orang tuanya 

bekerja, takut dengan guru yang galak dan suka mengejek, merasa jenuh 

atau membosankan dengan pelajaran, dan adanya ajakan teman. Dari 

analisis di atas dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal yang 

mengakibatkan konseli mempunyai perilaku membolos sekolah. Pengaruh 

dari masalah ini bukan hanya akan berdampak bagi diri konseli sendiri, 

akan tetapi juga berdampak terhadap lingkungan sekitar konseli khususnya 

dilingkungan sekolahnya. 

b) Diagnosis Kasus 

i) Esensi Kasus 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi maka dapat diketahui bahwa kasus yang 

dialami oleh konseli DE merupakan kasus belajar yaitu tentang perilaku 
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membolos sekolah. Sedangkan kasus yang dialami konseli dikategorikan 

dalam tingkatan kasus berat. 

ii) Latar Belakang Kasus 

(a) Latar belakang internal 

Latar belakang internal dari kasus yang dialami oleh konseli DE 

yaitu konseli membantu orang tuanya bekerja dan merasa jenuh/bosan 

dengan mata pelajaran. Dari kedua latar belakang internal itulah yang 

menyebabkan konseli sering mempunyai kebiasaan membolos sekolah. 

(b) Latar belakang eksternal 

Latar belakang eksternal dari kasus yang dialami konseli DE yaitu 

takut dengan guru yang galak dan suka mengejek yaitu guru bahasa inggris 

dan adanya ajakan dari teman-teman konseli untuk membolos sekolah. 

Biasanya konseli sering diajak temannya membolos sekolah untuk ngopi 

dan bermain PS (Play Station). 

iii) Faktor Penyebab Kasus 

Penyebab timbulnya perilaku membolos sekolah pada konseli DE, 

antara lain: (1) membantu orang tua bekerja, (2) gurunya mata pelajaran 

yang galak dan suka mengejek, (3) jenuh/bosan terhadap mata pelajaran, 

dan (4) adanya ajakan dari teman-teman konseli. 

iv) Dinamika Psikis Konseli 

(a) Dinamika psikis yang bersifat positif 

Dinamika psikis bersifat positif yang muncul dalam diri konseli 

yaitu konseli bisa terbuka kepada peneliti untuk menceritakan masalahnya. 
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Walaupun konseli mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah, akan 

tetapi konseli masih mempunyai niat yang baik dan berusaha untuk tetap 

masuk sekolah setiap hari, biarpun sebenarnya konseli merasa tidak 

nyaman ketika berada di sekolah dan ingin membantu orang tuanya 

mencari nafkah. 

(b) Dinamika psikis yang bersifat negatif 

Dinamika negatif yang muncul dalam diri konseli yaitu kurang 

sadarnya bahwa masalah perilaku membolos sekolah yang dialami konseli 

pada nantinya akan berdampak buruk bagi diri konseli sendiri. Ketika 

konseli mencari sekolah suatu saat nanti, mutlak diperlukan sikap perilaku 

yang baik dan disiplin diri untuk diterima lingkungan sekolah nantinya 

seperti tidak melanggar peraturan maupun tata tertib. 

4) Prognosis 

Berdasarkan dari hasil analisis dan diagnosis di atas, dapat 

diketahui bahwa konseli memang benar-benar mempunyai masalah 

mengenai perilaku membolos sekolah. Hal ini antara lain disebabkan 

selain pada dasarnya konseli membantu orang tuanya bekerja untuk 

mencari nafkah, takut dengan guru yang galak dan suka mengejek, merasa 

jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran. Hal terakhir yang membuat 

konseli mempunyai perilaku membolos sekolah yaitu adanya ajakan teman 

untuk ngopi dan bermain play station yang berada tidak jauh dari rumah 

konseli.  
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Dari penjelasan diatas, maka akan diupayakan pemberian bantuan 

kepada konseli DE untuk mengatasi masalah melalui penanganan kasus. 

Penanganan kasus tersebut dilakukan dengan proses konseling yaitu 

dengan konseling individu pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. 

Adapun upaya bantuan yang akan dilakukan diantaranya (1) membuat 

kontrak perilaku yang telah disepakati bersama antara peneliti dengan 

konseli, (2) memberikan dorongan konseli untuk berperilaku adaptif, (3) 

memberikan reinforcement (bisa positif atau negatif) setiap kali konseli 

telah melakukan perubahan yang sesuai dengan komitmen yang telah 

disepakati bersama, (4) memberikan penghargaan yaitu berupa hadiah 

apabila konseli benar-benar dapat melakukan perubahan perilakunya 

sampai berakhirnya kontrak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati 

bersama,. (5) Mendorong keputusan atau langkah baik yang diambil 

konseli nantinya. 

Dari kelima upaya yang akan digunakan oleh peneliti diharapkan 

konseli dapat mengatasi perilaku membolos sekolah pada dirinya. Peneliti 

menggunakan konseling individual dengan pendekatan behavior teknik 

kontrak perilaku karena perilaku membolos berkaitan dengan disiplin diri, 

maka dengan pendekatan ini akan melatih perilaku konseli agar lebih 

adaptif dengan lingkungan. 

a) Rencana teknik yang akan digunakan  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konseling individual 

dengan pendekatan behavior karena sesuai dengan tujuan konseling ini 
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yaitu mengentaskan perilaku maladaptif yaitu membolos sekolah menjadi 

perilaku adaptif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam konseling 

individual dengan pendekatan behavior ini adalah kontrak perilaku. 

Penggunaan teknik kontrak perilaku ini sangat membantu konseli untuk 

dilatih berkomitmen sesuai dengan perilaku yang akan diubah. Diharapkan 

dengan menggunakan teknik ini diperoleh perubahan yang lebih baik pada 

diri konseli.  

b) Tahap-tahap yang digunakan  

Tahap–tahap yang dilakukan dalam pendekatan behavior adalah: 

i) Pembentukan rapport yaitu menjalin hubungan baik, dimana nantinya 

peneliti membuat suasana nyaman dan serileks mungkin bagi konseli. Hal 

ini bertujuan agar konseli nantinya mau secara terbuka menceritakan 

masalahanya. 

ii) Tahap assesment adalah tahapan konseli memberikan informasi mengenai 

masalah yang dialaminya. Peneliti berusaha mengidentifikasi setiap aspek 

dalam permasalahan tersebut.  

iii) Tahap goal setting adalah peneliti dengan konseli membuat kesepakatan 

menyusun tujuan yang diharapkan dengan adanya konseling ini. 

iv) Tahap implementasi teknik adalah penerapan teknik kontrak perilaku pada 

perilaku yang diubah konseli berdasarkan kontrak yang sudah disepakati 

bersama.  

v) Tahap evaluasi-terminasi adalah mengevaluasi tentang kegiatan konseling 

yang telah dilakukan. Bisa dilakukan evaluasi segera, jangka pendek dan 
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jangka panjang. Evaluasi juga mencakup tiga aspek diantaranya 

pemahaman (understanding), perasaan (comfort) dan tindakan (action). 

Kemudian setelah evaluasi dilakukan, selanjutnya kegiatan pengakhiran 

(termination) dari proses konseling. 

5) Treatment 

Dalam pelaksanaan treatment yang diberikan oleh peneliti akan 

menguraikan mengenai proses pelaksanaan konseling dari tiap pertemuan. 

a) Pertemuan Pertama 

Hari/ tanggal : Selasa, 2 Oktober 2012  

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 13.00 – 13.30 

Pertemuan pertama konseling individual dengan pendekatan 

behavior teknik kontrak perilaku ini dilakukan oleh peneliti pada waktu 

pulang sekolah. Waktu ini juga dipilih oleh peneliti karena tidak ingin 

mengganggu proses belajar konseli dan memang pada saat sebelumnya 

telah ada kesepakatan terlebih dahulu antara peneliti dengan konseli. 

Pada pertemuan pertama ini peneliti memulai proses konseling 

dengan cara pembinaan hubungan baik (rappot) dengan konseli yang 

merupakan tahap awal proses konseling sebelum peneliti mendapatkan 

informasi tentang konseli. Pertama kali, peneliti menanyakan kabar dan 

bagaimana kegiatan belajar mengajar konseli pada hari ini serta data diri 

konseli dan keluarga.  
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Komunikasi yang terjadi tidak terlalu formal karena peneliti harus 

menyatu dengan kondisi konseli dan supaya nantinya konseli dalam 

menceritakan masalahnya lebih terbuka dan tidak ragu-ragu serta 

memberikan informasi seputar dirinya kepada peneliti secara benar sesuai 

dengan keadaan yang dialaminya. Dalam hal ini peneliti menyesuaikan 

bahasa yang dipakai konseli, yaitu bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. 

Sebelum memasuki pada tahap inti, peneliti terlebih menjelaskan tentang 

tata cara yang harus dilakukan oleh peneliti maupun konseli. Tata cara 

tersebut diantaranya mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

proses konseling (kontrak waktu).  

Berdasarkan kesepakatan dengan konseli, proses konseling akan 

dilakukan selama 30 menit dan dilakukan setelah pulang sekolah. Selain 

itu dijelaskan juga mengenai asas-asas yang digunakan dalam konseling 

supaya nantinya konseli menaruh kepercayaan dalam mengikuti proses 

konseling berikutnya. Selanjutnya peneliti menjelaskan permasalahan yang 

akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling dan batasan peran 

antara peneliti dan konseli. 

Evaluasi: 

 Pada awalnya konseli terlihat agak malu-malu dan sedikit diam, 

akan tetapi dengan pembinaan hubungan baik (rapport) kemudian konseli 

mau berbicara dan bercerita kepada peneliti. 

b) Pertemuan Kedua 

Hari/ tanggal : Selasa, 9 Oktober 2012 
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Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 13.00 – 13.30 

Pada pertemuan kedua juga dilakukan pada saat konseli usai 

pulang sekolah, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pada pertemuan 

kedua ini peneliti sudah mulai masuk ke langkah asessment dan mulai 

menerapkan pendekatan behavior yaitu dengan melakukan 

pengidentifikasian masalah yang dialami konseli dan analisis Antecedent 

(pencetus perilaku), Behavior (perilaku yang bermasalah), dan 

Consequence (konsekuensi atau akibat perilaku tersebut) atau lebih dikenal 

dengan analisis ABC. Hal-hal yang ditanyakan pada konseli yaitu seputar 

perilaku membolos sekolah yang terjadi dalam diri konseli. Dari proses 

wawancara konseling, konseli dapat menceritakan semua faktor penyebab 

konseli mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah. 

Pada tahap ini peneliti mempersilahkan konseli untuk menceritakan 

masalahnya kepada peneliti. Pada saat konseli memulai pembicaraan dan 

bercerita, peneliti mulai berusaha mengidentifikasi perilaku yang 

bermasalah pada diri konseli dan menganalisis ABC. Selain 

mengidentifikasi, peneliti juga berusaha untuk merangkum pembicaraan 

konseli khususnya mengenai informasi penting tentang diri konseli dan 

menemukan inti masalah dari konseli itu sendiri. 

Pada pertemuan kedua ini, konseli bercerita panjang lebar tentang 

faktor yang menyebabkan konseli mempunyai perilaku kebiasaan 

membolos sekolah. Konseli membolos sekolah (B) dikarenakan konseli 
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membantu orang tuanya bekerja untuk mencari nafkah, takut dengan guru 

yang galak dan suka mengejek konseli, merasa jenuh/bosan dengan mata 

pelajaran sehingga konseli juga sering meninggalkan mata pelajaran, 

sering meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai dan tidak 

kembali/terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat selesai. Selain itu 

juga pengaruh ajakan dari teman-teman konseli (A). Akibat dari perilaku 

membolos sekolah tersebut, konseli merasa sering ketinggalan mata 

pelajaran dan tidak naik kelas (C). 

Evaluasi: 

Konseli sudah tidak terlihat malu-malu, bisa rileks dan nyaman saat 

mengikuti kegiatan konseling. Selain itu konseli juga bisa lebih terbuka 

untuk menceritakan masalahnya secara panjang lebar. 

c) Pertemuan Ketiga 

Hari/ tanggal : Jum’at, 12 Oktober 2012 

Tempat  : Depan Mushola SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 10.40 – 11.10 

Pada pertemuan kali ini sebelum masuk pada tahap goal setting, 

peneliti memulai pertemuan dengan sedikit membahas kembali dari hasil 

pertemuan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya konseli mengingat 

kembali dan mengerti tentang permasalahan yang telah dibicarakan 

sebelumnya. Selanjutnya peneliti dapat mulai memfokuskan konseling ke 

tahap goal setting. 
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Pada pertemuan yang ketiga ini, peneliti akan mencoba 

menjelaskan dan menegaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh 

konseli itu sendiri. Selanjutnya peneliti memberikan kepercayaan dan 

menyakinkan konseli bahwa peneliti dalam hal ini benar-benar ingin 

membantu konseli untuk mencapai tujuan, serta peneliti akan membantu 

konseli memandang masalahnya dengan memperhatikan hambatan apa 

yang nantinya muncul dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, 

peneliti dan konseli bersama-sama merumuskan tujuan yang ingin dicapai 

konseli. 

Pada pertemuan yang ketiga yaitu tahap goal setting, selanjutnya 

konseli mulai menceritakan tujuan yang ingin ia capai dari kegiatan 

konseling ini. Dari penjelasaan konseli, dapat diketahui bahwa tujuan yang 

ingin dicapai dari konseling ini yaitu konseli ingin mempunyai rasa 

disiplin diri dengan cara selalu berpikir yang baik, positif, selalu menaati 

peraturan atau tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah (masuk 

sekolah setiap harinya seperti siswa yang lain pada umumnya dan tidak 

ingin mudah terpengaruh dengan ajakan teman-temannya). Hal tersebut 

ingin dilakukan oleh konseli semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri 

di masa depan nantinya. 

Evaluasi: 

Konseli sudah tidak terlihat malu, bisa rileks dan nyaman saat 

mengikuti kegiatan konseling. Selain itu konseli juga bisa lebih terbuka 

untuk menceritakan masalahnya. Banyak juga hal yang konseli bicarakan 
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kepada peneliti. Dengan konsep tujuan awal maka konseli bersama-sama 

dengan peneliti menyepakati beberapa tujuan konseling. Selain itu konseli 

berharap dapat melakukannya dengan baik tanpa ada hambatan sedikitpun. 

d) Pertemuan Keempat 

Hari/ tanggal : Selasa, 16 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 13.00 – 13.30 

Pada pertemuan keempat ini peneliti melanjutkan pembahasan dari 

pertemuan sebelumnya yaitu pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan 

keempat ini, peneliti akan melakukan tahap mengimplementasikan teknik. 

Teknik yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik kontrak perilaku, 

yang mana dalam teknik ini yaitu mengatur kondisi sehingga konseli 

menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara 

konseli dengan peneliti. 

Pendekatan ini juga menekankan bahwa suatu perilaku itu 

merupakan hasil dari belajar dan pengaruh dari lingkungan yang kemudian 

dalam penanganannya akan dipadukan dengan penggunaan reward 

ataupun reinforcement untuk mengubah perilaku yang dianggap kurang 

sesuai. Setelah konseli memiliki rumusan tujuan yang ingin dicapai, maka 

dalam tahap ini konseli diajak untuk membuat kontrak perilaku atau 

sebuah perjanjian secara tertulis dan berkomitmen sesuai dengan kontrak 

yang disepakati bersama. Konseli diberi semangat dan dorongan agar bisa 
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konsisten dalam menjalankan komitmen yang telah disepakati yaitu tidak 

membolos sekolah. 

Peneliti disini memberikan semangat atau motivasi kepada konseli 

untuk mengganti perilaku membolos sekolah dengan perilaku yang lebih 

adaptif (perilaku yang diharapkan). Hal-hal yang dilakukan konseli antara 

lain: (1) ingin berhenti membolos sekolah, karena merugikan baginya, dan 

(2) menolak ajakan teman-temannya yang berkaitan dengan membolos 

sekolah maupun perilaku yang dapat merugikan dirinya. 

Tahap berikutnya peneliti bersama dengan konseli bersama-sama 

menentukan reward dan reinforcement. Reward diberikan untuk 

mengganjar perilaku yang diharapkan muncul dari diri konseli, 

diantaranya adalah (1) tidak membolos sekolah, dan (2) menolak ajakan 

teman untuk membolos sekolah. Reward yang diinginkan oleh konseli 

adalah pakaian sekolah yang diperoleh apabila konseli benar-benar 

menjalankan komitmennya sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati 

bersama hingga batas waktu yang ditentukan.  

Dalam hal ini peneliti memberikan satu tambahan reward yaitu 

sepatu karena mengingat konseli merupakan keluarga yang kurang 

mampu. Reinforcement yang akan diperoleh konseli untuk mengganjar 

perilaku yang tidak diharapkan muncul adalah reinforcement negatif. 

Sedangkan reinforcement positif diberikan kepada konseli apabila perilaku 

yang diharapkan muncul bahkan menetap. Setelah konseli mengetahui 

gambaran perilaku mana yang harus dimunculkan dan perilaku mana yang 
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harus dihapus, maka konseli diajak untuk berjanji menjalankan 

komitmennya. Peneliti terus memberikan motivasi dan juga dukungan 

kepada konseli untuk menjalankan kontrak perilaku ini dengan sungguh-

sungguh. 

Evaluasi: 

Penjelasan tentang teknik kontrak perilaku, karena bagi konseli 

pada awalnya masih terdengar asing. Peneliti perlu menjelaskan secara 

mendetail supaya nantinya konseli paham penerapan teknik ini. Konseli 

berusaha melaksanakan kontrak perilaku yang sudah disepakati bersama. 

e) Pertemuan Kelima 

Hari/ tanggal : Jum’at, 19 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 10.40 – 11.10 

Pada pertemuan kelima ini, peneliti masih melanjutkan penerapan 

teknik kontrak perilaku yang pada pertemuan sebelumnya sudah mulai 

diterapkan. Dalam pertemuan ini peneliti juga masih terus memberikan 

motivasi dan dorongan atau reinforcement yang bersifat menyemangati 

dan membuat konseli lebih yakin bahwa konseli bisa menumbuhkan 

disiplin dirinya, sehingga perilaku membolos sekolah yang dialami oleh 

konseli sedikit demi sedikit akan dapat terkurangi sampai teratasi. 

Dalam pertemuan kali ini sebelum melanjutkan konseling, peneliti 

selalu melakukan sedikit evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Dari hasil 

evaluasi peneliti, pada pertemuan kelima ini konseli sudah terlihat 
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berubah. Konseli yang sebelumnya mempunyai perilaku kebiasaan 

membolos sekolah, pada pertemuan ini terlihat begitu bersemangat untuk 

bersekolah. Ini membuktikan bahwa reinforcement yang telah diberikan 

sebelumnya sangat berpengaruh sehingga pada pertemuan ini sudah 

terlihat bahwa perilaku membolos sekolah yang dialami konseli sudah 

menurun. Selain itu, hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan memberikan check-list pada 

pedoman observasi. 

Setelah evaluasi dilakukan, peneliti mulai mengajak konseli untuk 

mengubah pola pikirnya yang sering memicu munculnya masalah 

kebiasaan membolos sekolah. Dalam hal ini khususnya peneliti berusaha 

mengajak konseli untuk berpikir positif dan melupakan semua pengalaman 

buruknya dimasa lalu dan dijadikan sebagai pembelajaran. Dari pertemuan 

ini hasilnya dapat terlihat dengan jelas bahwa konseli sudah terlihat dapat 

berpikir yang lebih baik, sebagai contoh konseli sudah dapat menolak 

ajakan teman yang bersangkutan dengan membolos sekolah. 

Evaluasi: 

Konseli merasa sangat senang karena dapat berpikir positif dalam 

pengambilan keputusan sehingga konseli sudah terlihat berubah, dalam arti 

perilaku membolos sekolahnya sudah menurun. Peneliti terus menerus 

memberikan motivasi dan dorongan kepada konseli untuk tetap 

berkomitmen dengan kontrak perilaku yang sudah disepakati bersama. 
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f) Pertemuan Keenam 

Hari/ tanggal : Kamis, 25 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 12.15 – 12.45 

Pada pertemuan keenam sebelum peneliti melanjutkan proses 

konseling, peneliti berusaha mengevaluasi dari pertemuan sebelumnya. 

Dari hasil evaluasi konseli pada pertemuan ini sudah mulai berani untuk 

mengambil keputusan yang sangat positif dan berharga bagi dirinya. 

Setelah melakukan komunikasi yang cukup panjang, selanjutnya pada 

pertemuan kali ini juga peneliti memberikan reward kepada konseli. 

Sedangkan hasil analisis observasi menunjukkan bahwa perilaku 

membolos sekolah yang dilakukan konseli telah menurun. 

Reward yang peneliti berikan kepada konseli yaitu berupa pakaian 

sekolah dan sepatu sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama tanpa 

ada paksaan apapun. Hal ini dilakukan oleh peneliti supaya nantinya 

konseli akan menjadi lebih semangat lagi untuk berperilaku adaptif. 

Hadiah tersebut juga diberikan peneliti agar konseli dapat berkomitmen 

kepada dirinya maupun kepada orang lain supaya ia dapat menjadi lebih 

baik dari sebelumnya khususya lebih baik lagi dalam berperilaku. 

Evaluasi: 

Konseli pada akhirnya menyadari perbuatan baik yang konseli 

lakukan sangat berarti bagi dirinya. Konseli juga sangat bangga sekali, 

bahwa ternyata konseli bisa mengambil keputusan yang berharga dalam 
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dirinya. Dalam hal ini peneliti juga terus memantau perkembangan konseli 

yang sangat baik. 

g) Pertemuan Ketujuh 

Hari/ tanggal : Jum’at, 2 November 2012 

Tempat  : Ruang Perpustakaan SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 10.40 – 11.10 

Pertemuan yang terakhir dilakukan evaluasi hasil konseling secara 

keseluruhan dan pengakhiran. Dalam perkembangan sampai saat ini, 

konseli sudah berani mengambil keputusan untuk tidak membolos sekolah. 

Konseli menyadari bahwa membolos sekolah itu sangat merugikan bagi 

dirinya (ketertinggalan mata pelajaran dan tidak naik kelas), selain itu 

membolos sekolah juga telah menghilangkan rasa disiplin diri yang 

dimilikinya selama ini. 

Peneliti sangat bangga dengan konseli karena bisa berubah kearah 

yang lebih baik. Sampai saat ini konselipun sudah tidak pernah membolos 

sekolah lagi. Selain itu, konseli bersedia dipantau kehadirannya disekolah, 

dan peneliti dengan senang hati akan selalu memantau kehadiran konseli 

dengan cara menanyakan kepada orang-orang terdekat konseli dan dengan 

melihat data absensi sekolah. 

Evaluasi: 

Dari hasil pembelajaran konseling selama ini, konseli mendapatkan 

banyak sekali pengalaman. Konseli merasa sangat senang bisa mengikuti 

kegiatan konseling dari awal sampai akhir. Selanjutnya peneliti 
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menanyakan langsung tentang bagaimana perasaan konseli selama 

mengikuti kegiatan konseling yang sudah dilakukan. Hasil evaluasi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.3  

Tabel Hasil Evaluasi UCA Konseli DE 

 

Pertemuan 

Evaluasi  

Pemahaman/ 

Understanding 

Perasaan/ 

Comfort 

Tindakan/ 

Action 

Pertama  Konseli belum 

memahami 

tentang masalah  

perilaku 

membolos 

sekolah. 

Konseli merasa 

senang bisa 

berkenalan 

dengan peneliti 

Konseli menyambut 

kehadiran peneliti 

Kedua Konseli 

memahami 

harus bisa 

memecahkan 

masalahnya 

Konseli merasa 

senang dapat 

mengungkapkan 

permasalahannya 

secara mendalam 

Konseli mencoba 

berusaha mencari jalan 

keluar dari 

permasalahannya 

Ketiga  Konseli bisa 

memahami 

tentang perilaku 

membolos 

sekolah yang 

dialaminya dan 

membutuhkan 

bantuan 

Konseli merasa 

senang karena 

mendapatkan 

bantuan untuk 

menyelesaikan 

permasalahannya. 

Konseli membuat tujuan 

yang akan dilaksanakan 

oleh konseli untuk 

mengatasi perilaku 

membolos sekolah yang 

dialaminya. 

Keempat  Konseli 

memahami 

dengan 

penerapan 

teknik konseling 

dapat digunakan 

sebagai latihan 

bagi dirinya 

untuk 

berperilaku 

yang baik 

Konseli mampu 

mengikuti 

penerapan teknik 

dengan baik 

Konseli mampu 

membuat kontrak 

perilaku 

(perjanjian/kesepakatan) 

dan akan berusaha 

melaksanakannya 

dengan sebaik-baiknya. 

Kelima  Konseli 

memahami 

Konseli sangat 

bersemangat 

Konseli mampu 

melaksanakan kontrak 
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dengan 

penggunaan 

teknik kontrak 

perilaku sangat 

berguna untuk 

menjaga 

kedisiplinannya. 

untuk 

melaksanakan 

kontrak perilaku 

perilaku dengan baik 

Keenam Konseli 

memahami 

dengan 

penggunaan 

teknik kontrak 

perilaku bisa 

mengontrol 

perilakunya. 

Konseli sangat 

senang karena 

sampai saat ini 

bisa menjalankan 

perilaku sesuai 

dengan kontrak 

yang telah 

disepakati dan 

mendapatkan 

pakaian sekolah 

dan sepatu. 

Konseli terus 

melaksanakan kontrak 

perilaku sesuai dengan 

komitmen yang sudah 

dibuat sehingga 

mendapatkan hadiah. 

Ketujuh Konseli 

memahami 

dengan perilaku 

tidak membolos 

sekolah akan 

berdampak baik 

bagi dirinya 

Konseli merasa 

sangat senang 

karena telah 

melakukan 

konseling dengan 

kesadarannya 

untuk dapat 

berubah kearah 

yang lebih baik 

Konseli akan terus 

berkomitmen untuk 

tidak membolos sekolah 

walaupun sudah tidak 

ada kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepakatan). 

 

6) Follow Up (Tindak Lanjut) 

Peneliti dan konseli mengadakan kesepakatan dari kegiatan 

konseling yang telah dilakukan. Kesepakatan itu adalah tidak diadakannya 

proses tindak lanjut. Hal ini dikarena dalam pelaksanaan konseling, 

konseli sudah bisa mengambil keputusan yang terbaik bagi kehidupannya. 

Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil konseling, maka 

peneliti dan konseli bersama-sama sepakat untuk mengakhiri proses 

konseling. Selain itu, konseli juga telah berjanji dan berkomitmen untuk 

bisa tetap mempertahankan hasil yang sudah dicapai. Adapun tabel 
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perkembangan konseli selama mengikuti proses konseling dapat dilihat 

sebagai berikut:  

 

Tabel 4.4  

Tabel Perkembangan Konseli DE Selama Proses Konseling 

 

Sebelum 

konseling 
Kegiatan konseling 

Sesudah 

konseling 

Kesimpulan  

Konseli 

mempunyai 

kebiasaan 

membolos 

sekolah 

Pertemuan 

1 

Konseli menyambut 

hangat dengan 

kehadiran peneliti 

Konseli 

sudah 

tidak 

membolos 

sekolah 

lagi 

Meskipun 

membutuhkan 

waktu dan 

proses yang 

panjang, konseli 

telah berhasil 

mengembalikan 

rasa disiplin diri 

dan yang 

terpenting 

adalah konseli 

sudah bisa 

mengatasi 

masalahnya 

yaitu sudah 

tidak pernah 

membolos 

sekolah 

sekalipun. 

Pertemuan 

2 

Konseli mencoba 

berusaha mencari jalan 

keluar dari 

permasalahannya 

Pertemuan 

3 

Konseli membuat 

tujuan yang akan 

dilaksanakan oleh 

konseli untuk 

mengatasi perilaku 

membolos sekolah 

yang dialaminya. 

Pertemuan 

4 

Konseli mampu 

membuat kontrak 

perilaku (perjanjian) 

dan akan berusaha 

melaksanakannya 

dengan sebaik-baiknya. 

Pertemuan 

5 

Konseli mampu 

melaksanakan kontrak 

perilaku dengan baik 

Pertemuan 

6 

Konseli terus 

melaksanakan kontrak 

perilaku sesuai dengan 

komitmen yang sudah 

dibuat sehingga 

mendapatkan hadiah. 

Pertemuan 

7 

Konseli akan terus 

berkomitmen untuk 

tidak membolos 

sekolah walaupun 

sudah tidak ada kontrak 

perilaku (perjanjian) 
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4.2.1.3 Konseli YM 

1) Identifikasi Kasus 

a) Identitas Konseli 

Nama Lengkap  : YM 

Tempat Tanggal Lahir  : Rembang, 18 September 1998 

Agama    : Islam 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pekerjaan   : Pelajar/siswa kelas VIII SMP 

Alamat Tempat Tinggal : Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

Hobi    : Nongkrong di café dan main game on-line 

b) Identitas Orang Tua Konseli 

Nama Orang Tua  : 

Ayah    : Irfan 

Ibu    : Sutatik 

Tempat Tanggal Lahir  : Rembang, 27 Juli 1975 

Pekerjaan   : Sopir 

Alamat    : Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

Status Dalam Keluarga : Anak kandung 

Anak Ke-   : 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara 

c) Sinopsis Kasus 

Konseli adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Rembang. Pada 

saat ini konseli berumur 14 tahun konseli berjenis kelamin laki-laki. Di 

sekolah konseli adalah seorang yang sangat ramai dan suka bercanda 
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dengan teman-temannya. Ketika sedang belajar konseli suka membuat 

suasana kelas menjadi ramai, dan konseli sering ditegur oleh hampi semua 

guru mata pelajaran. Apabila ada pelajaran yang tidak disukai maka 

konseli datang terakhir ketika pelajaran hampir selesai dengan alasan yang 

bermacam-macam dan selain hal tersebut juga konseli biasanya 

meninggalkan pelajaran bersama-sama dengan temanya keluar sekolah dan 

meninggalkan pelajaran tersebut hingga pelajaran tersebut selesai. Konseli 

membolos lantaran konseli tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris 

karena konseli takut bila ditunjuk maju kedepan kelas, selain itu konseli 

juga tidak bisa membuat tugas lantaran susah dan tidak ada yang 

mengajarinya. Pada mulanya konseli membolos karena ada teman teman 

konseli yang sama dengan konseli yaitu tidak menyukai pelajaran bahasa 

Inggris. 

d) Jenis, Nama dan Tingkatan Kasus 

Jenis kasus ini termasuk kasus belajar, sedangkan nama kasus ini 

adalah perilaku membolos sekolah. Tingkatan kasus belajar ini termasuk 

berat. Karena apabila tidak segera diatasi, maka konseli berpotensi untuk 

tidak naik kelas lagi dan yang paling fatal adalah dikeluarkan dari sekolah. 

2) Data Kasus 

a) Data dari Konseli 

Konseli YM ini merupakan anak kedua dari empat bersaudara. 

Kakak pertama konseli adalah seorang perempuan yang saat ini masih 

duduk di bangku SMA, lebih tepatnya lagi yaitu kelas XII. Kedua adik 
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konseli adalah laki-laki yang saat ini duduk di kelas 6 dan 3 Sekolah 

Dasar. Konseli tinggal bersama Nenek, Ayah, ibu, kakak dan kedua 

adiknya. Pada saat ini ayah konseli bekerja sebagai sopir pribadi, 

sedangkan ibu konseli bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik 

pengemasan ikan. 

Konseli YM sendiri biasanya setelah pulang sekolah sering 

menghabiskan waktunya di warnet untuk bermain game on-line dan 

nongkrong di cafe. Konseli merupakan siswa yang lumayan baik, namun 

pergaulan konseli selama ini telah merubah tingkah lakunya. Dulunya 

konseli selalu patuh dengan orang tua, namun sekarang konseli sering 

membantah perintah orang tua khususnya kalau disuruh belajar. Nilai 

pelajaran konseli YM pun untuk akhir-akhir ini sering kurang memenuhi 

kriteria ketuntasan minimal. Hal ini lebih dikarenakan konseli jarang 

belajar dan lebih memilih keluar bermain bersama teman-temannya untuk 

nongkrong di café yang berada di samping perempatan dekat rumahnya.  

Konseli sekarang telah berubah drastis semenjak konseli selalu 

berkumpul dengan teman-temannya yang mempunyai kebiasaan buruk 

diantaranya nongkrong di café, merokok, membolos sekolah, dan lain-lain. 

Sekarang konseli menjadi orang yang pemalas, tidak disiplin dan selalu 

membantah perintah orang tua. 

Setiap harinya konseli diberi uang saku oleh orang tuanya sebesar 

enam ribu rupiah. Uang tersebut tidak jarang digunakan oleh konseli untuk 

bertarung game on-line di warnet bersama temannya dan nongkrong di 
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café pada saat jam sekolah. Perilaku membolos sekolah ini sering 

dilakukan konseli pada saat konseli merasa takut dengan guru mata 

pelajaran bahasa inggris maupun guru mata pelajaran lain yang galak dan 

suka mengejek konseli terus-terusan. 

b) Data dari Wawancara Konselor Sekolah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor sekolah SMP 

Negeri 4 Rembang diketahui bahwa konseli YM sering membolos sekolah 

hingga berhari-hari. Selain itu konseli sering sekali meninggalkan mata 

pelajaran bahasa Inggris. Konselor mengetahui hal itu karena sering 

memantau perkembangan siswa yang bermasalah dan selain itu juga 

masing-masing guru mata pelajaran juga sering melapor kepada konselor 

bahwa konseli sering tidak berada di dalam kelas.  

Biasanya juga ada guru mata pelajaran lain yang sering melapor 

kepada konselor bahwa konseli juga sering tidak kembali ke kelas setelah 

jam istirahat selesai dan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai. 

Sikap yang dilakukan konselor pada saat mengetahui bahwa konseli sering 

meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai yaitu memanggil konseli 

dikeesokan harinya untuk di tegur dan diberikan sanksi/hukuman, namun 

dari konseli sepertinya tidak pernah jera dengan teguran maupun hukuman 

yang diberikan oleh konselor. Hal itu masih terlihat pada perilaku konseli 

yang masih melakukan perilaku tersebut diatas, bahkan sering juga tidak 

masuk sekolah. 
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Selain gejala yang menyebabkan konseli membolos sekolah 

tersebut diatas, konselor juga memberikan sedikit tambahan yaitu konseli 

membolos sekolah dikarenakan pergaulan dengan teman yang salah/ajakan 

teman untuk membolos sekolah (biasanya nongkrong di café atau berada 

di warnet bermain game on-line). Pihak sekolah sudah melakukan upaya 

dengan memberikan teguran maupun hukuman bagi siswa yang suka 

membolos sekolah. Konseli YM untuk tahun ini tidak naik kelas karena 

daftar kehadiran siswa yang kurang memenuhi kriteria dan nilai mata 

pelajaran yang kurang memenuhi kriteria ketuntasan minimal akibat dari 

sering membolos sekolah yang berimbas pada ketertinggalan mata 

pelajaran. 

c) Data dari Wawancara Wali Kelas dan Teman Konseli 

Berdasarkan data dari wali kelas (NH) dan teman konseli (ARS dan 

AYB) hasil dari wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa konseli 

sering membolos sekolah secara berturut-turut dan meninggalkan pelajaran 

tertentu, adapun mata pelajaran yang sering ditinggalkan yaitu mata bahasa 

Inggris. Hal ini dapat diketahui karena pada saat mata pelajaran bahasa 

Inggris konseli sering tidak berada di dalam kelas. Selain itu konseli juga 

sering tidak kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai dan juga 

meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai. 

Konseli AAR melakukan hal tersebut karena takut dengan guru 

karena galak maupun untuk disuruh maju mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru, selain itu juga adanya ajakan dari teman-teman 
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konseli yang tidak menyukai pelajaran bahasa inggris untuk membolos 

sekolah maupun meninggalkan pelajaran. Wali kelas dan teman konseli 

juga sering menegur konseli saat konseli sering membolos sekolah. 

d) Data dari Hasil Observasi 

Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti sebelum pelaksanaan 

treatment dilaksanakan, peneliti melihat perilaku konseli YM diantaranya 

meninggalkan pelajaran, tidak kembali ke kelas setelah jam istirahat dan 

meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai. Selain itu yang paling 

penting disini adalah perilaku membolos sekolah yang dilakukan oleh 

konseli. Peneliti telah mencatat sebanyak tiga kali konseli membolos 

sekolah sebelum dilaksanakan treatment. 

e) Data dari Dokumentasi 

Dari data dokumentasi yang diperoleh peneliti dari hasil absensi, 

memang konseli mempunyai kebiasaan membolos sekolah. Hal ini dapat 

dilihat dengan banyaknya alpha yang ada di buku absensi siswa, bahkan 

dalam waktu satu minggu konseli pernah membolos sebanyak tiga kali 

sekolah secara berturut-turut. 

3) Analisis dan Diagosis 

a) Analisis Kasus 

i) Analisis Isi (Content Analysis) 

Berdasarkan data dari hasil wawancara dengan konseli dan 

observasi dapat diketahui bahwa konseli merupakan individu yang 

mempunyai masalah tentang perilakunya, yaitu membolos sekolah. Saat 
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ini konseli masih sering melakukan kebiasaan untuk membolos sekolah 

meskipun untuk tahun sebelumnya tidak naik kelas. Konseli sendiri sering 

tidak masuk kelas hingga berhari-hari. Selain itu, konseli juga sering 

meninggalkan mata pelajaran bahasa inggris karena takut disuruh 

mengerjakan tugas, guru tersebut galak dan suka mengejek konseli, sering 

tidak kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai. Perilaku membolos 

sekolah konseli dapat dirumuskan melalui bagan analisis ABC 

(Antecedent, Behavior, Consequence) berikut ini: 

 

 

Bagan 4.3 

Bagan Kejadian Perilaku Membolos Sekolah YM 

 

 

Dari analisis ABC diatas dapat diketahui bahwa perilaku membolos 

sekolah pada konseli dilakukan  karena konseli merasa adanya guru mata 

pelajaran yang galak dan suka mengejek konseli, dan yang paling 

berpengaruh besar terhadap kebiasaan membolos sekolah konseli yaitu 

Antecedent

• Guru galak 
dan suka 
mengejek

• takut disuruh 
maju untuk 
mengerjakan 
soal

• Ajakan teman

Behavior

• Membolos 
sekolah

Consequence

• Ketertinggalan 
dalam 
pelajaran

• Gagal dalam 
ujian

• Tidak naik 
kelas
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adanya ajakan teman konseli baik itu teman yang berbeda sekolah maupun 

teman satu sekolah dengan konseli. 

ii) Analisis Komparatif (Comparative Analysis) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang terdekat konseli atau 

teman konseli yaitu ARS dan AYB, konseli YM memang merupakan 

siswa yang mempunyai perilaku membolos sekolah. Sedangkan 

keterangan yang diperoleh dari konseli serta hasil keterangan yang 

diperoleh melalui pengamatan lain dapat dikatakan bahwa memang gejala 

perilaku membolos sekolah akibat dari dua faktor yaitu eksternal dan 

internal.  

Keterangan dari berbagai sumber terdekat konseli (ARS dan AYB) 

juga menunjukkan hal tersebut. Menurut keterangan yang diperoleh, 

konseli melakukan kebiasan membolos sekolah jika ada ajakan dari teman 

konseli untuk membolos sekolah, takut disuruh maju untuk mengerjakan 

soal, guru yang galak dan sering mengejek terutama pada saat pelajaran 

bahasa inggris berlangsung. Hal ini semua yang menjadi penyebab konseli 

mempunyai kebiasaan untuk membolos sekolah. Berbagai keterangan dari 

teman konseli dan pengamatan sangat menunjang kesimpulan ini. 

iii) Analisis Logis (Logical Analysis) 

Dari data hasil observasi dan wawancara dengan konseli, konselor, 

wali kelas dan teman konseli, dapat dilogika bahwa masalah perilaku 

membolos sekolah pada konseli yaitu guru mata pelajaran yang galak dan 

suka mengejek konseli terutama pada saat pelajaran bahasa inggris 
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berlangsung, dan yang terakhir adalah adanya ajakan dari teman. Dari 

analisis di atas dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal yang 

mengakibatkan konseli mempunyai perilaku membolos sekolah. Pengaruh 

dari masalah ini bukan hanya akan berdampak bagi diri konseli sendiri, 

akan tetapi juga berdampak pada lingkungan sekitar konseli khususnya 

dilingkungan sekolahnya. 

b) Diagnosis Kasus 

i) Esensi Kasus 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi maka dapat diketahui bahwa kasus yang 

dihadapi oleh YM merupakan kasus belajar yaitu tentang perilaku 

membolos sekolah. Sedangkan kasus yang dialami konseli dikategorikan 

dalam tingkatan kasus berat. 

ii) Latar Belakang Kasus 

(a) Latar belakang internal 

Latar belakang internal dari kasus yang dialami oleh konseli YM 

yaitu konseli merasa takut jika disuruh maju untuk mengerjakan soal 

terutama pada mata pelajaran bahasa inggris yang dirasa sulit. Dari latar 

belakang internal itulah yang menyebabkan konseli YM sering mempunyai 

kebiasaan membolos sekolah. 

(b) Latar belakang eksternal 

Latar belakang eksternal dari kasus yang dialami konseli YM yaitu 

guru mata pelajaran yang galak dan suka mengejek konseli khususnya 
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pada saat pelajaran bahasa inggris berlangsung. Selain itu adanya ajakan 

dari teman-teman konseli untuk membolos sekolah. Biasanya konseli 

sering membolos sekolah ke café sekedar untuk nongkrong atau pergi ke 

warnet untuk bermain game on-line bersama teman-temannya. 

iii) Faktor Penyebab Kasus 

Penyebab timbulnya perilaku membolos sekolah pada konseli, 

antara lain: (1) guru mata pelajaran yang galak dan suka mengejek konseli, 

(2) takut jika disuruh maju untuk mengerjakan soal terutama pada mata 

bahasa inggris yang dirasa sulit, dan (3) adanya ajakan teman. 

iv) Dinamika Psikis Konseli 

(a) Dinamika psikis yang bersifat positif 

Dinamika psikis bersifat positif yang muncul dalam diri konseli 

yaitu konseli bisa terbuka kepada peneliti untuk menceritakan masalahnya. 

Walaupun konseli mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah, akan 

tetapi konseli masih mempunyai niat dan berusaha untuk tetap masuk 

sekolah setiap hari, biarpun sebenarnya konseli merasa tidak nyaman 

ketika berada di sekolah. 

(b) Dinamika psikis yang bersifat negatif 

Dinamika negatif yang muncul dalam diri konseli yaitu kurang 

sadarnya bahwa masalah perilaku membolos sekolah yang dialami konseli 

pada nantinya akan berdampak buruk bagi diri konseli sendiri. Ketika 

konseli mencari sekolah suatu saat nanti, mutlak diperlukan perilaku yang 
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baik dan disiplin diri untuk diterima lingkungan sekolah nantinya seperti 

tidak melanggar tata tertib. 

4) Prognosis 

Berdasarkan dari hasil analisis dan diagnosis di atas, dapat 

diketahui bahwa konseli memang mempunyai masalah mengenai perilaku 

membolos sekolah. Hal ini antara lain disebabkan selain pada dasarnya 

konseli merasa takut jika disuruh maju untuk mengerjakan soal terutama 

pada saat pelajaran bahasa inggris apalagi ditambah gurunya yang galak 

dan suka mengejek konseli. Dan hal terakhir yang membuat konseli 

mempunyai perilaku membolos sekolah yaitu adanya ajakan teman.  

Dari penjelasan diatas, maka akan diupayakan pemberian bantuan 

kepada konseli untuk mengatasi masalah melalui penanganan kasus. 

Penanganan kasus tersebut dilakukan dengan proses konseling yaitu 

dengan konseling individual pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. 

Adapun upaya bantuan yang akan dilakukan diantaranya (1) membuat 

kontrak perilaku yang telah disepakati bersama antara peneliti dengan 

konseli, (2) memberikan dorongan konseli untuk berperilaku adaptif, (3) 

memberikan reinforcement (bisa positif atau negatif) setiap kali konseli 

telah melakukan perubahan yang sesuai dengan komitmen yang telah 

disepakati bersama, (4) memberikan penghargaan yaitu berupa hadiah 

apabila konseli benar-benar dapat melakukan perubahan perilakunya 

sampai berakhirnya kontrak sesuai dengan komitmen yang telah disepakati 
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bersama,. (5) Mendorong keputusan atau langkah baik yang diambil 

konseli. 

Dari kelima upaya yang akan digunakan oleh peneliti diharapkan 

konseli dapat mengatasi perilaku membolos sekolah pada dirinya. Peneliti 

menggunakan konseling individual dengan pendekatan behavior teknik 

kontrak perilaku karena perilaku membolos sekolah berkaitan dengan 

disiplin diri, maka dengan pendekatan ini akan melatih perilaku konseli 

agar lebih adaptif dengan lingkungan. 

a) Rencana teknik yang akan digunakan  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konseling individual 

dengan pendekatan behavior karena sesuai dengan tujuan konseling ini 

yaitu mengatasi perilaku maladaptif yaitu membolos sekolah menjadi 

perilaku adaptif. Sedangkan teknik yang digunakan dalam konseling 

individual dengan pendekatan behavior ini adalah kontrak perilaku. 

Penggunaan teknik kontrak perilaku ini sangat membantu konseli untuk 

dilatih berkomitmen sesuai dengan perilaku yang akan diubah. Diharapkan 

dengan menggunakan teknik ini diperoleh perubahan yang lebih baik pada 

diri konseli.  

b) Tahap-tahap yang digunakan  

Tahap–tahap yang dilakukan dalam pendekatan behavior adalah: 

i) Pembentukan rapport yaitu menjalin hubungan baik, dimana nantinya 

peneliti membuat suasana nyaman dan serileks mungkin bagi konseli. Hal 
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ini bertujuan agar konseli nantinya mau secara terbuka menceritakan 

masalahanya. 

ii) Tahap asessment adalah tahapan konseli memberikan informasi mengenai 

masalah yang dialaminya. Peneliti berusaha mengidentifikasi setiap aspek 

dalam permasalahan tersebut.  

iii) Tahap goal setting adalah peneliti dengan konseli membuat kesepakatan 

menyusun tujuan yang diharapkan dengan adanya konseling ini. 

iv) Tahap implementasi teknik adalah penerapan teknik kontrak perilaku pada 

perilaku yang diubah konseli berdasarkan kontrak yang sudah disepakati 

bersama.  

v) Tahap evaluasi-terminasi adalah mengevaluasi tentang kegiatan konseling 

yang telah dilakukan. Bisa dilakukan evaluasi segera, jangka pendek dan 

jangka panjang. Evaluasi juga mencakup tiga aspek diantaranya 

pemahaman (understanding), perasaan (comfort) dan tindakan (action). 

Kemudian setelah evaluasi dilakukan, selanjutnya kegiatan pengakhiran 

(termination) dari proses konseling. 

5) Treatment 

Dalam pelaksanaan treatment yang diberikan oleh peneliti akan 

menguraikan mengenai proses pelaksanaan konseling dari tiap pertemuan. 

a) Pertemuan Pertama 

Hari/ tanggal : Rabu, 3 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 12.55 – 13.25 
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Dalam pertemuan pertama konseling individual dengan pendekatan 

behavior teknik kontrak perilaku ini dilakukan oleh peneliti pada waktu 

pulang sekolah. Waktu ini dipilih oleh peneliti karena tidak ingin 

mengganggu pelajaran konseli dan memang pada saat sebelumnya telah 

ada kesepakatan terlebih dahulu antara peneliti dengan konseli. 

Pada pertemuan pertama ini peneliti memulai proses konseling 

dengan cara pembinaan hubungan baik (rappot) dengan konseli yang 

merupakan tahap awal proses konseling sebelum peneliti mendapatkan 

informasi tentang konseli. Pertama kali, peneliti menanyakan kabar dan 

bagaimana kegiatan belajar mengajar konseli pada hari ini serta data diri 

konseli dan keluarga. Komunikasi yang terjadi tidak terlalu formal karena 

peneliti harus menyatu dengan kondisi konseli dan supaya nantinya 

konseli dalam menceritakan masalahnya lebih terbuka dan tidak ragu-ragu 

serta memberikan informasi seputar dirinya kepada peneliti secara benar 

sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Dalam hal ini peneliti 

menyesuaikan bahasa yang dipakai konseli. 

Sebelum memasuki pada tahap inti, peneliti terlebih menjelaskan 

tentang tata cara yang harus dilakukan oleh peneliti maupun konseli. Tata 

cara tersebut diantaranya mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

proses konseling (kontrak waktu). Berdasarkan kesepakatan dengan 

konseli, proses konseling akan dilakukan selama 30 menit. Selain itu 

dijelaskan juga mengenai asas-asas yang digunakan dalam konseling 

supaya nantinya konseli menaruh kepercayaan dalam mengikuti proses 
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konseling berikutnya. Selanjutnya peneliti menjelaskan permasalahan yang 

akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling dan batasan peran 

antara peneliti dan konseli. 

Evaluasi: 

 Konseli pada awalnya memang terlihat sedikit malu, diam dan 

agak tertutup dengan peneliti, akan tetapi dengan pembinaan hubungan 

yang baik (rapport) kemudian konseli mau berbicara kepada peneliti 

dengan nyaman dan rileks. 

b) Pertemuan Kedua 

Hari/ tanggal : Rabu, 10 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 13.00 – 13.30 

Pertemuan kedua dilakukan pada saat konseli pulang sekolah 

sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pada pertemuan kedua ini peneliti 

sudah mulai masuk ke langkah asessment dan mulai menerapkan 

pendekatan behavior yaitu dengan melakukan pengidentifikasian masalah 

yang dialami konseli melalui analisis Antecedent (pencetus perilaku), 

Behavior (perilaku yang bermasalah), dan Consequence (konsekuensi atau 

akibat perilaku tersebut) atau lebih dikenal dengan analisis ABC. Hal-hal 

yang ditanyakan pada konseli yaitu seputar perilaku membolos sekolah 

yang terjadi dalam diri konseli. Dari proses wawancara konseling, konseli 

dapat menceritakan tentang faktor penyebab konseli mempunyai perilaku 

kebiasaan membolos sekolah. 
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Pada tahap ini peneliti mempersilahkan konseli untuk menceritakan 

masalahnya. Pada saat konseli memulai pembicaraan dan bercerita, 

peneliti mulai berusaha mengidentifikasi perilaku yang bermasalah pada 

diri konseli dan menganalisis ABC. Selain mengidentifikasi, peneliti juga 

berusaha untuk merangkum pembicaraan konseli khususnya mengenai 

informasi penting tentang diri konseli dan menemukan inti masalah dari 

konseli itu sendiri. 

Pada pertemuan kedua ini, konseli bercerita panjang lebar tentang 

faktor yang menyebabkan konseli mempunyai perilaku kebiasaan 

membolos sekolah. Konseli membolos sekolah (B) dikarenakan konseli 

merasa takut disuruh maju untuk mengerjakan soal terutama pada saat 

pelajaran bahasa inggris berlangsung apalagi guru tersebut galak dan suka 

mengejek sehingga konseli sering meninggalkan mata pelajaran tersebut. 

Selain itu yang menjadi pengaruh besar konseli membolos adalah adanya 

ajakan dari teman-teman (A). Akibat dari perilaku membolos sekolah 

tersebut, konseli merasa sering ketertinggalan mata pelajaran dan untuk 

tahun pelajaran kemarin konseli juga tidak naik kelas (C). Hal tersebut pun 

juga tak dapat lepas dari hilangnya rasa disiplin diri yang dimiliki oleh 

konseli. 

Evaluasi: 

Konseli sudah tidak terlihat canggung, bisa rileks dan nyaman saat 

mengikuti kegiatan konseling untuk menceritakan masalahnya kepada 

peneliti. Selain itu konseli juga bisa lebih terbuka untuk menceritakan 
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masalahnya. Banyak hal yang konseli bicarakan kepada peneliti secara 

panjang lebar. 

c) Pertemuan Ketiga 

Hari/ tanggal : Sabtu, 13 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang Perpustakaan SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 11.50 – 12.20 

Pada pertemuan ketiga sebelum masuk pada tahap goal setting, 

peneliti memulai pertemuan dengan sedikit membahas kembali dari hasil 

pertemuan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya konseli mengingat 

kembali dan mengerti tentang permasalahan yang telah dibicarakan 

sebelumnya. Kemudian peneliti dapat mulai memfokuskan konseling ke 

tahap goal setting. 

Pada pertemuan yang ketiga ini, peneliti akan mencoba 

menjelaskan dan menegaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh 

konseli itu sendiri. Selanjutnya peneliti memberikan kepercayaan dan 

menyakinkan konseli bahwa peneliti dalam hal ini benar-benar ingin 

membantu konseli untuk mencapai tujuan, serta peneliti akan membantu 

konseli memandang masalahnya dengan memperhatikan hambatan apa 

yang nantinya muncul dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, 

peneliti dan konseli bersama-sama merumuskan tujuan yang ingin dicapai 

konseli. 

Pada pertemuan yang ketiga yaitu tahap goal setting, selanjutnya 

konseli mulai menceritakan tujuan yang ingin ia capai dari kegiatan 
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konseling ini. Dari penjelasaan konseli, dapat diketahui bahwa tujuan yang 

ingin dicapai dari konseling ini yaitu konseli ingin menumbuhkan rasa 

disiplin diri yang dimilikinya dengan cara selalu menaati peraturan atau 

tata tertib yang berlaku. Selain itu konseli juga ingin bisa masuk sekolah 

setiap harinya. Artinya konseli tidak ingin mudah terpengaruh dengan 

ajakan teman-temannya maupun pikiran negatifnya selama ini. Hal 

tersebut ingin dilakukan oleh konseli semata-mata untuk kebaikan dirinya 

sendiri di masa depan. 

Evaluasi: 

Konseli sudah bisa rileks dan nyaman saat mengikuti kegiatan 

konseling. Selain itu konseli juga bisa lebih terbuka untuk menceritakan 

masalahnya. Banyak juga hal yang konseli bicarakan kepada peneliti. 

Dengan konsep tujuan awal maka konseli bersama-sama dengan peneliti 

menyepakati beberapa tujuan konseling. Selain itu konseli juga berharap 

dapat melakukannya dengan baik tanpa ada hambatan. 

d) Pertemuan Keempat 

Hari/ tanggal : Rabu, 17 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 13.00 - 13.30 

Pada pertemuan keempat kali ini peneliti melanjutkan pembahasan 

dari pertemuan sebelumnya yaitu goal setting. Setelah itu peneliti akan 

melakukan tahap selanjutnya yaitu mengimplementasikan teknik. Teknik 

yang akan digunakan oleh peneliti disini yaitu teknik kontrak perilaku, 
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yang mana dalam teknik ini yaitu mengatur kondisi sehingga konseli 

menampilkan tingkah laku yang diinginkan berdasarkan kontrak antara 

konseli dengan peneliti. Selain itu pendekatan ini juga menekankan bahwa 

suatu perilaku itu merupakan hasil dari belajar dan pengaruh dari 

lingkungan yang kemudian dalam penanganannya akan dipadukan dengan 

pemberian reward ataupun reinforcement untuk mengubah perilaku yang 

dianggap kurang sesuai. Setelah konseli memiliki rumusan tujuan yang 

ingin dicapai, maka dalam tahap ini konseli diajak untuk membuat kontrak 

perilaku atau sebuah perjanjian secara tertulis dan berkomitmen sesuai 

dengan kontrak yang disepakati bersama. Konseli diberi semangat dan 

dorongan agar bisa konsisten dalam menjalankan komitmen yang telah 

disepakati yaitu supaya konseli tidak membolos sekolah lagi. 

Konseli diberi semangat atau motivasi untuk mengganti perilaku 

membolos sekolah dengan perilaku yang lebih adaptif. Hal-hal yang 

dijalankan konseli antara lain; (1) menyadari bahwa melanggar peraturan 

atau tata tertib adalah perilaku yang salah, (2) ingin berhenti membolos 

sekolah, karena itu akan berdampak buruk bagi dirinya, dan (3) menolak 

ajakan teman-temannya untuk membolos sekolah. 

Tahap berikutnya peneliti bersama dengan konseli bersama-sama 

menentukan reward dan reinforcement. Reward diberikan untuk 

mengganjar perilaku yang diharapkan muncul dari diri konseli, 

diantaranya adalah (1) tidak melanggar peraturan dan tata tertib, (2) tidak 

membolos sekolah, dan (3) menolak ajakan teman untuk membolos 
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sekolah. Reward yang dipilih adalah tas sekolah yang diperoleh apabila 

konseli benar-benar menjalankan komitmennya sesuai dengan kontrak 

yang sudah disepakati bersama hingga batas waktu yang ditentukan.  

Reinforcement akan diperoleh konseli untuk mengganjar perilaku 

yang tidak diharapkan muncul adalah reinforcement negatif. Sedangkan 

reinforcement positif diberikan kepada konseli apabila perilaku yang 

diharapkan muncul bahkan menetap. Setelah konseli mengetahui 

gambaran perilaku mana yang harus dimunculkan dan perilaku mana yang 

harus dihapus, maka konseli diajak untuk berjanji menjalankan 

komitmennya. Peneliti terus memberikan motivasi dan juga dukungan 

kepada konseli untuk menjalankan kontrak perilaku ini dengan sungguh-

sungguh. 

Evaluasi: 

Penjelasan tentang teknik kontrak perilaku, karena bagi konseli 

pada awalnya masih terdengar asing. Peneliti perlu menjelaskan secara 

mendetail supaya nantinya konseli paham penerapan teknik ini. Konseli 

mau dan berusaha melaksanakan kontrak perilaku yang sudah disepakati 

bersama. 

e) Pertemuan Kelima 

Hari/ tanggal : Sabtu, 20 Oktober 2012 

Tempat  : Depan Mushola SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 11.50 – 12.20 
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Pada pertemuan kelima ini secara garis besar peneliti masih 

melanjutkan penerapan teknik kontrak perilaku yang pada pertemuan 

sebelumnya sudah mulai diterapkan. Dalam pertemuan ini peneliti juga 

masih terus memberikan motivasi dan dorongan atau reinforcement yang 

bersifat menyemangati dan membuat konseli lebih yakin bahwa konseli 

bisa menumbuhkan disiplin dirinya, sehingga perilaku membolos sekolah 

yang dialami oleh konseli sedikit demi sedikit akan dapat terkurangi 

sampai teratasi. 

Dalam pertemuan kali ini sebelum melanjutkan konseling, peneliti 

selalu melakukan sedikit evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Dari hasil 

evaluasi peneliti, pada pertemuan kelima ini konseli sudah terlihat adanya 

perubahan. Konseli yang sebelumnya mempunyai perilaku kebiasaan 

membolos sekolah, pada pertemuan ini masih terlihat begitu bersemangat 

untuk bersekolah. Ini membuktikan bahwa reinforcement yang telah 

diberikan sebelumnya oleh peneliti membuat konseli yakin dapat 

menumbuhkan kembali rasa disiplin diri sehingga pada pertemuan ini 

sudah terlihat bahwa perilaku membolos sekolah yang dialami konseli 

sudah menurun. Selain itu, hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan memberikan check-

list pada pedoman observasi. 

Setelah evaluasi dilakukan, peneliti mulai mengajak konseli untuk 

mengubah pola pikir negatif yang sering memicu munculnya masalah 

kebiasaan membolos sekolah. Dalam hal ini khususnya peneliti berusaha 
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mengajak konseli untuk berpikir positif dan melupakan semua pengalaman 

buruknya dimasa lalu dan dijadikan sebagai pembelajaran. Dari pertemuan 

ini hasilnya dapat terlihat dengan jelas, bahwa konseli sudah terlihat dapat 

menguasai dirinya. Contohnya konseli sudah dapat menolak ajakan teman 

untuk membolos sekolah, konseli menaati peraturan dan tata tertib di 

sekolah. 

Evaluasi: 

Konseli merasa sangat senang karena dapat menanamkan rasa 

disiplin dirinya dan selalu berpikir positif dalam setiap pengambilan 

keputusan. Selain itu juga konseli sangat menikmati teknik kontrak 

perilaku ini. Peneliti terus menerus memberikan motivasi dan dorongan 

kepada konseli untuk tetap berkomitmen dengan kontrak perilaku yang 

sudah disepakati bersama. 

f) Pertemuan Keenam 

Hari/ tanggal : Sabtu, 27 Oktober 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 11.50 – 12.20 

Pada pertemuan keenam ini sebelum peneliti melanjutkan proses 

konseling, seperti biasanya peneliti selalu berusaha mengevaluasi dari 

pertemuan sebelumnya. Dari hasil evaluasi konseli pada pertemuan ini 

sudah mulai berani untuk mengambil keputusan yang sangat positif dan 

berharga bagi dirinya. Dan yang terpenting konseli sudah terlihat dapat 

menguasai dirinya dengan baik. Sedangkan hasil analisis observasi 
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menunjukkan bahwa perilaku membolos sekolah yang dilakukan konseli 

telah menurun. 

Setelah melakukan komunikasi yang cukup panjang, selanjutnya 

pada pertemuan kali ini juga peneliti mencoba memberikan reward kepada 

konseli. Dalam hal ini reward yang peneliti berikan kepada konseli yaitu 

berupa tas sekolah sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama tanpa 

ada paksaan apapun. Hal ini dilakukan oleh peneliti supaya nantinya 

konseli akan menjadi lebih semangat lagi dalam menanamkan rasa disiplin 

diri dan yakin untuk berperilaku adaptif. Hadiah tersebut juga diberikan 

peneliti agar konseli dapat berkomitmen kepada dirinya maupun kepada 

orang lain supaya ia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya khususya 

lebih baik lagi dalam berperilaku. 

Evaluasi: 

Konseli telah menyadari perbuatan baik yang konseli lakukan 

sangat berarti bagi dirinya sendiri maupun orang disekitarnya. Konseli 

juga sangat bangga sekali, bahwa ternyata konseli bisa melakukan semua 

itu dan mengambil keputusan yang berharga dalam hidupnya. Dalam hal 

ini peneliti terus memantau perkembangan konseli yang sangat baik ini. 

g) Pertemuan Ketujuh 

Hari/ tanggal : Sabtu, 3 November 2012 

Tempat  : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

Waktu   : 11.50 – 12.20 
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Pada pertemuan ketujuh ini merupakan pertemuan yang terakhir, 

yaitu dilakukan evaluasi hasil konseling secara keseluruhan dan 

pengakhiran. Konseli dalam perkembangan saat ini sudah berani 

mengambil keputusan untuk tidak membolos sekolah. Konseli menyadari 

bahwa membolos sekolah itu sangat merugikan bagi dirinya 

(ketertinggalan mata pelajaran dan tidak naik kelas), selain itu membolos 

sekolah juga telah menghilangkan rasa disiplin diri yang dimilikinya 

selama ini.  

Peneliti sangat bangga dengan konseli karena bisa berubah kearah 

yang lebih baik. Konseli sampai saat inipun sudah tidak pernah membolos 

sekolah lagi. Konselipun bersedia dipantau kehadirannya disekolah, dan 

penelitipun dengan senang hati akan selalu memantau kehadiran konseli 

dengan cara menanyakan kepada orang-orang terdekat konseli dan dengan 

melihat data absensi sekolah. 

Evaluasi: 

Konseli merasa sangat senang bisa mengikuti kegiatan konseling 

dari awal sampai akhir. Dari hasil pembelajaran konseling selama ini, 

konseli mendapatkan banyak sekali pengalaman. Kemudian peneliti 

menanyakan langsung tentang bagaimana perasaan konseli selama 

mengikuti kegiatan konseling yang sudah dilakukan. Hasil evaluasi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.5  

Tabel Hasil Evaluasi UCA Konseli YM 

 

Pertemuan 

Evaluasi  

Pemahaman/ 

Understanding 

Perasaan/ 

Comfort 

Tindakan/ 

Action 

Pertama  Konseli tidak 

memahami 

tentang masalah  

perilaku 

membolos 

sekolah. 

Konseli merasa 

senang bisa 

berkenalan 

dengan peneliti 

Konseli menyambut 

hangat dengan 

kehadiran peneliti 

Kedua Konseli sudah 

memahami dan 

harus bisa 

memecahkan 

masalahnya 

Konseli merasa 

senang dapat 

mengungkapkan 

permasalahan 

yang saat ini 

dialaminya 

Konseli mencoba 

berusaha mencari jalan 

keluar dari 

permasalahannya 

Ketiga  Konseli bisa 

memahami 

tentang perilaku 

membolos 

sekolah yang 

dialaminya dan 

segera 

membutuhkan 

bantuan 

Konseli merasa 

sangat senang 

karena 

mendapatkan 

bantuan untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

yang dialami. 

Konseli membuat tujuan 

yang akan dilaksanakan 

oleh konseli untuk 

mengatasi perilaku 

membolos sekolah yang 

dialaminya. 

Keempat  Konseli 

memahami 

dengan 

penerapan teknik 

konseling dapat 

digunakan 

sebagai latihan 

berperilaku yang 

baik 

Konseli senang 

karena mampu 

mengikuti 

penerapan teknik 

dengan baik 

tanpa adanya 

hambatan 

sedikitpun 

Konseli mampu 

membuat kontrak 

perilaku 

(perjanjian/kesepakatan) 

dan akan berusaha 

melaksanakannya 

dengan sebaik-baiknya. 

Kelima  Konseli 

memahami 

penggunaan 

teknik kontrak 

perilaku sangat 

berguna bagi 

kehidupannya. 

Konseli sangat 

senang dan 

bersemangat 

melaksanakan 

kontrak perilaku 

yang sudah 

disepakati 

Konseli mampu 

melaksanakan kontrak 

perilaku dengan baik 

Keenam Konseli Konseli sangat Konseli terus 
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memahami 

dengan 

penggunaan 

teknik kontrak 

perilaku bisa 

mengontrol 

perilakunya yang 

salah. 

senang karena 

sampai saat ini 

tetap bisa 

menjalankan 

perilaku sesuai 

dengan kontrak 

yang telah 

disepakati dan 

mendapatkan tas 

sekolah. 

melaksanakan kontrak 

perilaku sesuai dengan 

komitmen yang sudah 

dibuat sehingga 

mendapatkan hadiah. 

 

Ketujuh Konseli 

memahami 

dengan perilaku 

tidak membolos 

sekolah akan 

berdampak baik 

bagi kehidupan 

dirinya 

Konseli merasa  

senang karena 

telah melakukan 

konseling sampai 

selesai dan 

menghilangkan 

kebiasaan 

membolos 

sekolahnya 

Konseli akan terus 

berkomitmen untuk 

tidak membolos sekolah 

walaupun sudah tidak 

ada kontrak perilaku. 

 

6) Follow Up (Tindak Lanjut) 

Peneliti mengadakan kesepakatan dari kegiatan konseling yang 

telah dilakukan. Kesepakatan itu adalah tidak diperlukannya proses tindak 

lanjut. Karena dalam pelaksanaan konseling, konseli sudah bisa lebih baik 

kehidupannya. Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil 

konseling, maka peneliti dan konseli bersama-sama sepakat untuk 

mengakhiri proses konseling. Selain itu, konseli juga telah berjanji dan 

berkomitmen untuk bisa tetap mempertahankan hasil yang sudah dicapai. 

Adapun tabel perkembangan konseli selama mengikuti proses konseling 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 

Tabel Perkembangan Konseli YM Selama Proses Konseling 

 

Sebelum 

konseling 
Kegiatan konseling 

Sesudah 

konseling 

Kesimpulan  

Konseli 

mempunyai 

kebiasaan 

membolos 

sekolah 

Pertemuan 

1 

Konseli menyambut 

hangat dengan 

kehadiran peneliti 

Konseli 

sudah tidak 

membolos 

sekolah lagi 

Meskipun 

membutuhkan 

waktu dan 

proses yang 

panjang, 

konseli telah 

berhasil 

menanamkan 

disiplin diri dan 

yang terpenting 

adalah konseli 

sudah bisa 

mengatasi 

masalah 

perilaku 

membolos 

sekolah yang 

dialaminya. 

Pertemuan 

2 

Konseli mencoba 

berusaha mencari 

jalan keluar dari 

permasalahannya 

Pertemuan 

3 

Konseli membuat 

tujuan yang akan 

dilaksanakan oleh 

konseli untuk 

mengatasi perilaku 

membolos sekolah 

yang dialaminya. 

Pertemuan 

4 

Konseli mampu 

membuat kontrak 

perilaku 

(perjanjian/kesepaka

tan) dan akan 

berusaha 

melaksanakannya 

dengan sebaik-

baiknya. 

Pertemuan 

5 

Konseli mampu 

melaksanakan 

kontrak perilaku 

dengan baik 

Pertemuan 

6 

Konseli terus 

melaksanakan 

kontrak perilaku 

sesuai dengan 

komitmen yang 

sudah dibuat 

sehingga 

mendapatkan 

hadiah. 

Pertemuan 

7 

Konseli akan terus 

berkomitmen untuk 

tidak membolos 

sekolah walaupun 

sudah tidak ada 
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kontrak perilaku. 

 

4.1.3 Gambaran Perilaku Membolos Sekolah yang Dialami oleh Siswa 

Setelah Proses Konseling 

1. Konseli AAR 

Perilaku membolos sekolah yang dialami oleh AAR setelah 

dilakukan proses konseling yaitu sudah mengalami penurunan penurunan 

perilaku membolos sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada konselor 

sekolah, wali kelas dan teman satu kelas juga menunjukkan bahwa saat ini 

konseli AAR sudah mengalami perubahan mengenai perilaku membolos 

sekolah yang dilakukan. Perubahan perilaku tersebut adalah konseli sudah 

masuk sekolah setiap hari dan tidak pernah membolos sekolah. Selain itu, 

konseli juga sudah mulai mempunyai rasa disiplin diri sehingga konseli 

tidak pernah melanggar peraturan maupun tata tertib yang berlaku di 

sekolah. 

Hasil dari dokumentasi berupa absensi siswa juga menunjukkan 

bahwa konseli saat ini sudah benar-benar mengalami penurunan perilaku 

membolos sekolah. Adapun tabel penurunan perilaku membolos sekolah 

konseli AAR setelah dilakukan proses konseling sebagai berikut: 
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2. Konseli DE 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada konselor sekolah, wali 

kelas dan teman satu kelas setelah dilakukan proses konseling juga 

menunjukkan bahwa saat ini konseli DE sudah mengalami perubahan 

mengenai perilaku membolos sekolah yang dilakukan. Perubahan perilaku 

tersebut adalah konseli sudah masuk sekolah setiap hari dan tidak pernah 

membolos sekolah. Selain itu, konseli juga sudah mulai mempunyai rasa 

disiplin yang cukup baik diri sehingga konseli tidak pernah melanggar 

peraturan maupun tata tertib yang berlaku di sekolah. 

Hasil dari dokumentasi berupa absensi siswa juga menunjukkan 

bahwa konseli saat ini sudah benar-benar mengalami penurunan perilaku 

membolos sekolah. Adapun tabel penurunan perilaku membolos sekolah 

konseli DE setelah dilakukan proses konseling sebagai berikut: 
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3. Konseli YM 

Perilaku membolos sekolah yang dialami oleh YM setelah 

dilakukan proses konseling yaitu sudah mengalami penurunan penurunan 

perilaku membolos sekolah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada konselor 

sekolah, wali kelas dan teman satu kelas juga menunjukkan bahwa saat ini 

konseli YM sudah mengalami perubahan mengenai perilaku membolos 

sekolah yang dilakukan. Perubahan perilaku tersebut adalah konseli sudah 

masuk sekolah setiap hari dan tidak pernah membolos sekolah. Selain itu, 

konseli juga sudah mulai mempunyai rasa disiplin diri sehingga konseli 

tidak pernah melanggar peraturan maupun tata tertib yang berlaku di 

sekolah. 

Hasil dari dokumentasi berupa absensi siswa juga menunjukkan 

bahwa konseli saat ini sudah benar-benar mengalami penurunan perilaku 
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membolos sekolah. Adapun tabel penurunan perilaku membolos sekolah 

konseli YM setelah dilakukan proses konseling sebagai berikut: 

 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SMP N 4 

Rembang dapat terungkap beberapa faktor yang menyebabkan siswa mempunyai 

perilaku membolos sekolah dan gejala awal siswa mempunyai perilaku membolos 

sekolah. Pada dasarnya perilaku  membolos sekolah yang dialami oleh konseli ini 

muncul sebagai akibat dari kurangnya pemahaman tentang perilaku maladaptif 

dan disiplin diri. Selain itu peneliti juga dapat mengungkap mengenai gambaran 

konseli sebelum dilakukan proses konseling dan setelah mengikuti proses 

konseling. Berikut ini pembahasan dari ketiga konseli. 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Grafik 4.6

Grafik Penurunan Perilaku Membolos Sekolah Konseli YM 

Setelah Dilakukan Proses Konseling

Grafik Perilaku Membolos 
Sekolah Konseli YM



 
 

 

151 

1. Konseli AAR 

Gambaran perilaku membolos sekolah konseli AAR sebelum 

dilakukan proses konseling yaitu dalam satu semester jumlah membolos 

sekolah yang muncul mencapai enam puluh empat kali, dan pada awal 

semester tahun ajaran baru sudah mencapai dua puluh satu kali yang rata-

rata membolos perbulannnya mencapai kurang lebih sepuluh kali. 

Sedangkan dalam seminggunya, konseli AAR sendiri melakukan 

membolos sekolah hingga dua sampai tiga kali dalam seminggu.  

Faktor yang menyebabkan konseli AAR mempunyai perilaku 

membolos sekolah diantaranya guru galak, jenuh dan bosan terhadap 

pelajaran, takut disuruh maju untuk mengerjakan soal dan adanya ajakan 

teman untuk membolos sekolah. Sedangkan gejala awal perilaku 

membolos sekolah yang muncul pada diri konseli AAR yaitu tidak 

kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai selama beberapa menit, 

meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai, sering meninggalkan 

mata pelajaran. Kemudian dari faktor dan gejala itulah konseli akhirnya 

mempunyai perilaku membolos sekolah. Selain itu, hilangnya rasa disiplin 

diri yang dimiliki oleh konseli secara tidak langsung juga berpengaruh 

terhadap perilaku yang dilakukan.  

Setelah dilakukan proses konseling, konseli AAR sudah terlihat 

mempunyai rasa disiplin diri yang baik sehingga konseli dapat mengerti 

dan memahami bahwa perilaku membolos sekolah itu tidak baik dan 

merugikan bagi dirinya. Selain itu adanya perubahan perilaku pada 
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konseli. Perubahan perilaku tersebut yaitu berupa penurunan perilaku 

membolos sekolah. Hal itu dapat terlihat pada perilaku konseli yang sudah 

masuk sekolah setiap hari dan tidak pernah membolos sekolah, tidak 

pernah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah yang berlaku. 

2. Konseli DE 

Gambaran perilaku membolos sekolah pada konseli DE sebelum 

dilakukan proses konseling yaitu dalam satu semester jumlah membolos 

sekolah konseli sudah mencapai lima puluh tujuh kali yang rata-rata 

membolos perbulannnya mencapai kurang lebih diatas sepuluh kali. 

Sedangkan pada awal semester baru ini perilaku membolosnya sudah 

mencapai dua puluh tiga kali. Rara-rata dalam seminggunya, konseli DE 

sendiri melakukan membolos sekolah dua sampai tiga kali dalam 

seminggu. 

Faktor yang menyebabkan konseli DE mempunyai perilaku 

membolos sekolah diantaranya karena konseli membantu orang tuanya 

bekerja, merasa guru mata pelajaran yang galak dan suka mengejek, jenuh 

atau membosankan dan yang terakhir adalah adanya ajakan teman konseli. 

Sedangkan gejala awal perilaku membolos sekolah yang muncul pada diri 

konseli yaitu tidak kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai selama 

beberapa menit, meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai, sering 

meninggalkan mata pelajaran. 

Setelah dilakukan proses konseling, konseli sudah terlihat 

mempunyai rasa disiplin diri yang cukup baik sehingga konseli dapat 
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memahami bahwa perilaku membolos sekolah itu tidak baik dan akan 

berdampak buruk bagi dirinya. Selain itu adanya perubahan perilaku pada 

konseli yang awalnya mempunyai perilaku membolos sekolah menjadi 

tidak membolos sekolah. Hal itu dapat dilihat melalui absensi siswa dan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa konseli 

masuk sekolah setiap harinya. Selain itu konseli juga tidak pernah 

melanggar peraturan maupun tata tertib sekolah. 

3. Konseli YM 

Gambaran perilaku membolos sekolah pada konseli YM sebelum 

dilakukan proses konseling yaitu dalam satu semester jumlah membolos 

sekolah konseli bisa mencapai empat puluh dua kali, sedangkan pada 

tahun ajaran baru ini sudah membolos sekolah sebanyak dua puluh kali, 

yang rata-rata membolos perbulannnya berkisar kurang lebih diatas enam 

kali. Sedangkan rara-rata dalam seminggunya, konseli YM sendiri 

melakukan membolos sekolah satu sampai tiga kali per minggunya. 

Faktor yang menyebabkan konseli mempunyai perilaku membolos 

sekolah diantaranya guru mata pelajaran yang galak dan suka mengejek 

konseli, takut jika disuruh maju untuk mengerjakan soal terutama pada 

mata bahasa inggris yang dirasa sulit, dan adanya ajakan dari teman untuk 

membolos sekolah. Sedangkan gejala awal perilaku membolos sekolah 

yang muncul pada diri konseli yaitu tidak kembali ke kelas setelah jam 

istirahat selesai selama beberapa menit, meninggalkan sekolah sebelum 

pelajaran selesai dan sering meninggalkan mata pelajaran. 
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Setelah dilakukan proses konseling, konseli memahami bahwa 

perilaku membolos sekolah itu tidak baik dan merugikan bagi dirinya. 

Selain itu terjadi perubahan perilaku pada konseli yang tidak terlepas dari 

tumbuhnya rasa disiplin diri yang dimiliki oleh konseli. Perubahan 

perilaku tersebut yaitu dapat terlihat pada perilaku konseli yang sudah 

masuk sekolah setiap hari dan tidak pernah membolos sekolah, tidak 

pernah melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. 

4.2.1 Perilaku Membolos Sekolah Dapat Diatasi Melalui Konseling 

Individual dengan Pendekatan Behavior Teknik Kontrak Perilaku 

Dari hasil proses konseling secara keseluruhan menunjukkan 

bahwa masalah perilaku membolos sekolah yang dialami konseli AAR, 

DE, dan YM setelah mendapatkan treatment telah mengalami perubahan 

yaitu berupa penurunan perilaku membolos sekolah jika dibandingkan 

dengan sebelum mendapatkan treatment. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian konseling individual dengan pendekatan behavior teknik 

kontrak perilaku sesuai dengan prosedur, efektif mengatasi masalah 

perilaku membolos sekolah pada siswa. Ini sesuai dengan tujuan dan 

fungsi konseling individual yaitu pengentasan masalah (Mugiarso,dkk 

2004: 64).  

Hal ini juga sesuai dengan tujuan pendekatan behavior (Corey, 

2007: 196), yaitu memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah 

laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan tingkah 

laku yang diinginkan. Perilaku baru yang diciptakan adalah siswa mampu 
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menaati peraturan dan tata tertib sekolah tanpa melakukan gejala 

membolos sekolah, karena pada dasarnya semua tingkah laku merupakan 

hasil dari belajar. Oleh sebab itu dalam kegiatan konseling ini, perilaku 

membolos sekolah konseli dihapuskan dan diganti supaya konseli tidak 

membolos sekolah. Untuk menghapus perilaku membolos sekolah tersebut 

diterapkan teknik kontrak perilaku yang bertujuan untuk mengontrol 

perilaku dan melatih konseli mengubah tingkah lakunya yang maladaptif 

menjadi adaptif. Dalam penerapan teknik kontrak perilaku juga diberikan 

reward apabila konseli berhasil untuk melaksanakan kontrak perilaku yang 

sudah disepakati bersama. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mendukung adalah 

penelitian yang sudah dilakukan oleh Mogulescu and Segal (2002: 1) 

dengan judul Approaches To Truancy Prevention. Dari penelitian tersebut 

dapat  diketahui bahwa perilaku membolos sekolah dapat ditangani dengan 

berbagai macam pendekatan. Pelaksanaan treatment dengan menerapkan 

konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku 

ini diawali dengan pembentukan rapport yaitu menjalin hubungan baik. 

Tahap kedua asessment adalah tahapan konseli memberikan informasi 

mengenai masalah yang dialaminya. Tahap ketiga goal setting adalah 

membuat kesepakatan menyusun tujuan yang diharapkan dengan adanya 

konseling ini. Tahap keempat implementasi teknik adalah penerapan 

teknik kontrak perilaku. Selanjutnya tahap terakhir evaluasi-terminasi 



 
 

 

156 

adalah mengevaluasi tentang kegiatan konseling yang telah dilakukan 

kegiatan pengakhiran proses konseling. 

Perilaku membolos sekolah yaitu suatu bentuk perbuatan yang 

dilakukan oleh siswa yang terwujud sebagai bentuk perilaku yang 

melanggar norma sekolah dalam bentuk siswa tidak masuk sekolah dan 

meninggalkan sekolah tanpa izin tanpa sepengetahuan oleh pihak sekolah. 

Dari penelitian ini ketahui akibat perilaku membolos sekolah, diantaranya 

hilangnya rasa disiplin diri, ketertinggalan mata pelajaran, gagal dalam 

ujian dan tidak naik kelas. 

Sesuai dengan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku 

dapat mengatasi perilaku membolos sekolah, sehingga dapat diketahui 

bahwa harapan dari penelitian ini telah tercapai. 

 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama di lapangan tidak 

lepas dari adanya berbagai keterbatasan, antara lain: 

1) Penelitian kualitatif dengan metode penanganan kasus merupakan 

penelitian yang membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Proses 

dari pengumpulan data hingga konseling berakhir terus berkesinambungan, 

sehingga data yang diperoleh peneliti terus berkembang. 

2) Pelaksanaan konseling dirasa belum begitu maksimal karena mengingat 

waktu yang disepakati cukup terbatas hanya setelah pulang sekolah dan 
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itupun hanya 30 menit. Sedangkan tempat pelaksanaan konseling 

kebanyakan dilakukan di dalam lingkungan sekolah, terutama di ruang 

BK. Hal ini menjadikan proses konseling terlihat kurang santai dan 

nyaman bagi konseli. 

3) Subyek penelitian penanganan kasus berfokus hanya pada konseli yang 

memiliki kasus perilaku membolos sekolah saja. Hal ini tidak dapat 

diterapkan untuk menggeneralisir kasus yang berbeda-beda. 

 



158 

BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dalam mengatasi perilaku membolos sekolah 

pada siswa kelas VIII C melalui konseling individual dengan pendekatan behavior 

teknik kontrak perilaku di SMP Negeri 4 Rembang dapat disimpulkan bahwa: 

1) Gambaran perilaku membolos sekolah pada konseli AAR, DE dan YM 

sebelum dilakukan proses konseling yaitu tidak masuk sekolah hingga 

berhari-hari. Hasil dari absensi siswa, wawancara dan observasi 

menunjukkan bahwa perilaku membolos sekolah yang dilakukan AAR 

dalam satu semester jumlah membolos sekolah mencapai enam puluh 

empat kali. Pada awal semester tahun ajaran baru mencapai dua puluh satu 

kali. Rata-rata membolos sekolah perbulan mencapai kurang lebih sepuluh 

kali. Dalam seminggunya, konseli AAR membolos sekolah hingga dua 

sampai tiga kali. DE dalam satu semester jumlah membolos sekolah 

mencapai lima puluh tujuh kali. Rata-rata membolos perbulan mencapai 

kurang lebih diatas sepuluh kali. Pada awal semester baru perilaku 

membolos sekolah mencapai dua puluh tiga kali. Dalam seminggunya, 

konseli DE membolos sekolah dua sampai tiga kali. YM dalam satu 

semester jumlah membolos sekolah mencapai empat puluh dua kali. Pada 

tahun ajaran baru membolos sekolah sebanyak dua puluh kali. Rata-rata 
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membolos sekolah perbulan diatas enam kali dan rara-rata dalam 

seminggunya, konseli YM membolos sekolah satu sampai tiga kali. 

2) Gambaran perilaku membolos sekolah pada konseli AAR, DE, dan YM 

setelah dilakukan konseling yaitu mengalami perubahan berupa penurunan 

perilaku membolos sekolah selama konseli diberikan. Hal ini dapat dilihat 

melalui wawancara, observasi dan absensi siswa yang menunjukkan 

bahwa konseli AAR, DE, dan YM masuk sekolah setiap hari, tidak pernah 

membolos sekolah dan gejala membolos sekolah tidak muncul. 

3) Berdasarkan hasil konseling secara keseluruhan telah terjadi penurunan 

perilaku membolos sekolah terhadap konseli. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perilaku membolos sekolah dapat diatasi melalui 

konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di SMP Negeri 4 Rembang diatas, 

maka dapat disarankan: 

1) Bagi konselor sekolah diharapkan dapat mengatasi masalah siswa melalui 

layanan bimbingan dan konseling yang ada, khususnya konseling 

individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku untuk 

mengatasi perilaku membolos sekolah. Selain itu konselor sekolah juga 

diharapkan untuk mendampingi, memotivasi dan selalu melakukan 

pemantauan maupun pengawasan perkembangan konseli agar tetap 

menjalankan komitmen untuk tidak membolos sekolah. 
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2) Bagi kepala sekolah diharapkan dapat membantu, memfasilitasi konselor 

sekolah dalam pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling dan 

melakukan pengawasan perkembangan terhadap siswanya yang 

bermasalah. Dengan demikian konselor sekolah dapat melaksanakan 

kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling dengan optimal, terutama 

layanan konseling individual untuk membantu siswa yang membutuhkan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(Konselor, Wali Kelas/Guru Kelas dan Teman) 

 

1. Judul Penelitian  : 

Mengatasi Perilaku Membolos Sekolah Melalui Konseling Individual Dengan 

Pendekatan Behavior Teknik Kontrak Perilaku Pada Tiga Siswa Kelas VIII C SMP 

Negeri 4 Rembang 

2. Tujuan Penelitian : 

Mengetahui efektifitas mengatasi perilaku membolos sekolah pada siswa melalui 

konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak perilaku. 

3. Tempat Pelaksanaan : SMP Negeri 4 Rembang 

4. Hari / Tanggal  : 

5. Pelaksana Wawancara  : Wanda Esa Adi Wibowo 

6. Responden  : 

7. Konseli   : 

 

1. Apa konseli sering meninggalkan mata pelajaran tertentu? Biasanya pada mata 

pelajaran apa konseli sering terlihat meninggalkan mata pelajaran tersebut? 

Jawab:........................................................................................................................

............................................................................................................. 

2. Bagaimana sikap bapak/ibu/anda apabila sering melihat konseli meninggalkan 

sekolah sebelum pelajaran selesai? 

Jawab:........................................................................................................................

............................................................................................................. 

3. Apa bapak/ibu/anda sering melihat konseli tidak kembali ke kelas setelah jam 

istirahat selesai? Bagaimana sikap yang akan Anda lakukan apabila konseli 

melakukan hal tersebut?   

Jawab:........................................................................................................................

............................................................................................................. 

4. Bagaimana sikap yang akan bapak/ibu/anda lakukan jika mengetahui konseli 

sering tidak masuk sekolah?  

Jawab:........................................................................................................................

............................................................................................................. 
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HASIL WAWANCARA DENGAN KONSELOR SEKOLAH 

 

1. Tujuan penelitian  : 

Mengetahui efektifitas mengatasi perilaku membolos sekolah pada siswa 

melalui konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku. 

2. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP Negeri 4 Rembang 

3. Waktu Pelaksanaan : Senin, 1 Oktober 2012 

4. Responden  : Drs. Much Irsyad 

5. Pelaksana wawancara  : Wanda Esa Adi Wibowo 

6. Nama konseli  : Konseli I (AAR), konseli II (DE), konseli III (YM) 

7. Hasil wawancara  : 

Berdasarkan hasil wawancara dengan konselor sekolah SMP Negeri 4 

Rembang diketahui bahwa konseli I (AAR) sering meninggalkan pelajaran 

tertentu, adapun mata pelajaran yang sering ditinggalkan yaitu mata pelajaran 

matematika dan bahasa Inggris, konseli II (DE) sering meninggalkan 

pelajaran tertentu, adapun mata pelajaran yang sering ditinggalkan yaitu mata 

pelajaran bahasa Inggris. Sedangkan konseli III (YM) juga sering 

meninggalkan pelajaran tertentu, adapun mata pelajaran yang sering 

ditinggalkan yaitu mata pelajaran bahasa Inggris.  

Konselor mengetahui hal tersebut karena masing-masing guru mata 

pelajaran tersebut sering melapor kepada konselor bahwa konseli sering tidak 

berada di dalam kelas pada saat mata pelajaran tersebut sedang berlangsung. 

Biasanya juga ada guru mata pelajaran lain yang sering melapor kepada 

konselor bahwa konseli juga sering tidak kembali ke kelas setalah jam 

istirahat selesai dan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai. 

Sedangkan sikap yang dilakukan konselor pada saat mengetahui bahwa ketiga 

konseli (AAR, DE, dan YM) sering meninggalkan sekolah sebelum pelajaran 

selesai yaitu memanggil konseli dikeesokan harinya untuk di tegur dan 

diberikan sanksi/hukuman, namun dari ketiga konseli tersebut (AAR, DE, dan 

YM) sepertinya tidak pernah jera dengan teguran maupun hukuman yang 
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HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS KONSELI 

 

1. Tujuan penelitian  : 

Mengetahui efektifitas mengatasi perilaku membolos sekolah pada siswa 

melalui konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku. 

2. Tempat pelaksanaan : Ruang BK SMP Negeri 4 Rembang 

3. Waktu Pelaksanaan : Senin, 1 Oktober 2012 

4. Responden  : Drs. Much. Irsyad 

5. Pelaksana wawancara  : Wanda Esa Adi Wibowo 

6. Nama konseli  : AAR 

7. Hasil wawancara  :  

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan konselor sekolah SMP 

Negeri 4 Rembang yang juga sekaligus menjadi wali kelas AAR diketahui 

bahwa AAR sering meninggalkan pelajaran tertentu, adapun mata pelajaran 

yang sering ditinggalkan yaitu mata pelajaran bahasa matematika dan bahasa 

Inggris. Konselor mengetahui hal tersebut karena guru mata pelajaran 

tersebut sering melapor kepada konselor bahwa AAR sering tidak berada di 

dalam kelas pada saat mata pelajaran tersebut sedang berlangsung.  

Biasanya juga ada guru mata pelajaran lain yang sering melapor 

kepada konselor bahwa konseli juga sering tidak kembali ke kelas setalah jam 

istirahat selesai dan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai. 

Sedangkan sikap yang dilakukan konselor pada saat mengetahui bahwa 

konseli AAR sering meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai yaitu 

memanggil konseli dikeesokan harinya untuk di tegur dan diberikan 

sanksi/hukuman, namun AAR sepertinya tidak pernah jera dengan teguran 

maupun hukuman yang diberikan oleh konselor. Hal itu masih terlihat pada 

perilaku konseli yang masih melakukan perilaku tersebut diatas, bahkan 

konseli sering juga tidak masuk sekolah (seminggu sampai 3 - 4 kali). 

Selain gejala yang menyebabkan AAR membolos sekolah tersebut, 

konselor juga memberikan sedikit tambahan bahwa konseli membolos 
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HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS KONSELI 

 

1. Tujuan penelitian  : 

Mengetahui efektifitas mengatasi perilaku membolos sekolah pada siswa 

melalui konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku. 

2. Tempat pelaksanaan : Depan Ruang Guru SMP Negeri 4 Rembang 

3. Waktu Pelaksanaan : Rabu, 3 Oktober 2012 

4. Responden  : Suyatno, S.Pd. 

5. Pelaksana wawancara  : Wanda Esa Adi Wibowo 

6. Nama konseli  : DE 

7. Hasil wawancara  :  

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Suyatno, S.Pd selaku 

wali kelas DE diketahui bahwa konseli DE sering meninggalkan pelajaran 

tertentu, adapun mata pelajaran yang sering ditinggalkan yaitu mata pelajaran 

bahasa Inggris. Hal ini diketahui oleh wali kelas konseli karena sering kali 

guru mata pelajaran bahasa Inggris tersebut sering laporan kepada wali kelas. 

Selain itu juga ada guru mata pelajaran lain yang sering melapor kepada wali 

kelas bahwa konseli juga sering tidak kembali ke kelas setalah jam istirahat 

selesai dan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai bahkan konseli 

DE juga sering melakukan hal tersebut ketika ada jam pelajaran yang 

diajarkan oleh wali kelas. Sedangkan sikap yang dilakukan wali kelas DE 

pada saat mengetahui bahwa konseli DE sering meninggalkan sekolah 

sebelum pelajaran selesai yaitu memanggil konseli dikeesokan harinya untuk 

di tegur, akan tetapi DE sepertinya tidak jera dengan teguran yang diberikan 

oleh wali kelas. Hal itu juga masih terlihat pada perilaku konseli yang masih 

melakukan perilaku tersebut diatas, bahkan konseli sering juga tidak masuk 

sekolah (seminggu sampai 3 kali). 

Biasanya konseli sendiri melakukan hal tersebut karena ajakan dari 

teman-temannya dan atas kemauannya sendiri karena takut dengan guru yang 

galak. Dari bapak Suyatno, S.Pd selaku wali kelas DE sendiri jika mengetahui 
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HASIL WAWANCARA DENGAN WALI KELAS KONSELI 

 

1. Tujuan penelitian  : 

Mengetahui efektifitas mengatasi perilaku membolos sekolah pada siswa 

melalui konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku. 

2. Tempat pelaksanaan : Ruang Guru SMP Negeri 4 Rembang 

3. Waktu Pelaksanaan : Kamis, 4 Oktober 2012 

4. Responden  : Nur Hidayati, S.Kom 

5. Pelaksana wawancara  : Wanda Esa Adi Wibowo 

6. Nama konseli  : YM 

7. Hasil wawancara  :  

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Nur Hidayati, S.Kom 

selaku wali kelas YM diketahui bahwa konseli YM sering meninggalkan 

pelajaran tertentu, adapun mata pelajaran yang sering ditinggalkan yaitu mata 

pelajaran bahasa Inggris. Hal ini diketahui oleh wali kelas konseli karena 

sering kali guru mata pelajaran bahasa Inggris tersebut sering laporan kepada 

wali kelas. Selain itu juga ada guru mata pelajaran lain yang sering melapor 

kepada wali kelas bahwa konseli juga sering tidak kembali ke kelas setalah 

jam istirahat selesai dan meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai 

bahkan konseli YM juga sering melakukan hal tersebut ketika ada jam 

pelajaran yang diajarkan oleh wali kelas. Sedangkan sikap yang dilakukan 

wali kelas YM pada saat mengetahui bahwa konseli YM sering meninggalkan 

sekolah sebelum pelajaran selesai yaitu memanggil konseli dikeesokan 

harinya untuk di tegur dan dinasehati, akan tetapi YM sepertinya tidak jera 

dengan teguran maupun nasehat yang diberikan oleh wali kelas. Hal itu juga 

masih terlihat pada perilaku konseli yang masih melakukan perilaku tersebut 

diatas, bahkan konseli sering juga tidak masuk sekolah (seminggu bisa 

mencapai 3 kali). 

Konseli sendiri melakukan hal tersebut karena takut dengan guru 

karena galak maupun untuk disuruh maju mengerjakan tugas yang diberikan 
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HASIL WAWANCARA DENGAN TEMAN SATU KELAS KONSELI 

 

1. Tujuan penelitian  : 

Mengetahui efektifitas mengatasi perilaku membolos sekolah pada siswa 

melalui konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku. 

2. Tempat pelaksanaan : Depan Ruang Mushola SMP Negeri 4 Rembang 

3. Waktu Pelaksanaan : Selasa, 2 Oktober 2012 

4. Responden  : RWEM dan BRS 

5. Pelaksana wawancara  : Wanda Esa Adi Wibowo 

6. Nama konseli  : AAR 

7. Hasil wawancara  : 

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan teman satu 

kelas konseli yaitu RWEM dan BRS diketahui bahwa konseli AAR sering 

meninggalkan pelajaran tertentu, adapun mata pelajaran yang sering 

ditinggalkan yaitu mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Hal ini 

dapat diketahui karena pada saat mata pelajaran matematika dan bahasa 

Inggris konseli AAR sering tidak berada di dalam kelas. Selain itu konseli 

juga sering tidak kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai dan juga 

meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai. Sedangkan sikap yang 

dilakukan RWEM dan BRS ketika mengetahui bahwa konseli AAR sering 

meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai yaitu hanya sekedar 

mengingatkan dan menasihati saja, namun AAR sepertinya tidak 

mempedulikan ucapan yang diberikan oleh temannya tersebut. Konseli 

sendiri melakukan hal tersebut karena takut dengan guru karena galak 

maupun untuk disuruh maju mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, 

selain itu juga jenuh dengan mata pelajaran dan adanya ajakan dari teman-

temannya untuk membolos sekolah maupun meninggalkan pelajaran. 

RWEM dan BRS sendiri jika mengetahui konseli AAR sering tidak 

masuk sekolah yaitu memberikan nasihat, melaporkan, dan meminta bantuan 
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HASIL WAWANCARA DENGAN TEMAN SATU KELAS KONSELI 

 

1. Tujuan penelitian  : 

Mengetahui efektifitas mengatasi perilaku membolos sekolah pada siswa 

melalui konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku. 

2. Tempat pelaksanaan : Depan Ruang Kelas SMP Negeri 4 Rembang 

3. Waktu Pelaksanaan : Rabu, 3 Oktober 2012 

4. Responden  : MM dan RYI 

5. Pelaksana wawancara  : Wanda Esa Adi Wibowo 

6. Nama konseli  : DE 

7. Hasil wawancara  : 

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan teman satu 

kelas konseli yaitu MM dan RYI diketahui bahwa konseli DE sering 

meninggalkan pelajaran tertentu, adapun mata pelajaran yang sering 

ditinggalkan yaitu mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Hal ini 

dapat diketahui karena pada saat mata pelajaran bahasa Inggris, konseli DE 

sering tidak berada di dalam kelas. Selain itu konseli juga sering tidak 

kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai (biasanya nongkrong di kantin 

dan belakang kamar mandi) dan juga meninggalkan sekolah sebelum 

pelajaran selesai karena konseli sering merasa jenuh dengan pelajaran apalagi 

pelajaran yang dirasa sulit dan guru yang galak. Sedangkan sikap yang 

dilakukan MM dan RYI ketika mengetahui bahwa konseli DE sering 

meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai yaitu merasa cuek karena 

konseli sendiri dikenal nakal oleh teman-temannya dan sudah terbiasa 

melakukan hal tersebut.  

Konseli sendiri merasa takut dengan guru karena galak maupun untuk 

disuruh maju mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru bahasa inggris 

tersebut, selain itu juga jenuh dengan mata pelajaran dan adanya ajakan dari 

teman-temannya untuk membolos sekolah maupun meninggalkan pelajaran. 

MM dan RYI sendiri jika mengetahui konseli DE sering tidak masuk sekolah 
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HASIL WAWANCARA DENGAN TEMAN SATU KELAS KONSELI 

 

1. Tujuan penelitian  : 

Mengetahui efektifitas mengatasi perilaku membolos sekolah pada siswa 

melalui konseling individual dengan pendekatan behavior teknik kontrak 

perilaku. 

2. Tempat pelaksanaan : Di Dalam Perpustakaan SMP Negeri 4 Rembang 

3. Waktu Pelaksanaan : Kamis, 4 Oktober 2012 

4. Responden  : ARS dan AYB 

5. Pelaksana wawancara  : Wanda Esa Adi Wibowo 

6. Nama konseli  : YM 

7. Hasil wawancara  : 

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan teman satu 

kelas konseli YM yaitu ARS dan AYB diketahui bahwa konseli YM sering 

meninggalkan pelajaran tertentu, adapun mata pelajaran yang sering 

ditinggalkan yaitu mata pelajaran bahasa Inggris. Hal ini dapat diketahui 

karena pada saat mata pelajaran bahasa Inggris, konseli YM sering tidak 

berada di dalam kelas bahkan sering tidak masuk sekolah ketika ada jam 

pelajaran tersebut.  

Konseli juga sering tidak kembali ke kelas setelah jam istirahat selesai  

dan juga meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai karena konseli 

sering merasa jenuh dengan pelajaran apalagi pelajaran yang dirasa sulit dan 

guru yang galak dan juga sering mengejek konseli. Sedangkan sikap yang 

dilakukan ARS dan AYB ketika mengetahui bahwa konseli YM sering 

meninggalkan sekolah sebelum pelajaran selesai yaitu dengan 

memperingatkan konseli untuk tidak melakukan hal-hal tersebut dikarenakan 

sudah sering kali mendapatkan teguran oleh guru, wali kelas, maupun 

konselor sekolah sendiri.  

Konseli sendiri juga pernah bercerita bahwa dia merasa takut dengan 

guru karena galak maupun untuk disuruh maju mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru bahasa inggris tersebut, selain itu adanya ajakan dari 
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HASIL OBSERVASI CHECK LIST PERILAKU MEMBOLOS SEKOLAH 

“Aspek durasi” 

Nama Konseli  : AAR 

Tanggal pelaksanaan : 1 Oktober – 3 November 2012 

Kelas   : VIII 

No. 
Aspek yang 

diobservasi 

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V 

Hari Hari Hari Hari Hari 
Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa 

1. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai 

selama 10-20 menit 

           √                   

2. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai 

selama 21-31 menit 

        √  √                    

3. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai 

selama 32-42 menit 

√  √ √   √   √                     

4. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai > 43 

menit 

                              

Catatan : 

1. Pertemuan pertama dilakukan pada minggu pertama yaitu pada hari senin tanggal 1 Oktober 

2. Pertemuan kedua dan ketiga dilakukan pada minggu kedua yaitu pada hari senin (8 Oktober) dan kamis (11 Oktober) 

3. Pertemuan keempat dan kelima dilakukan pada minggu ketiga yaitu pada hari senin (15 Oktober) dan kamis (18 Oktober) 

4. Pertemuan keenam dilakukan pada minggu keempat yaitu pada hari rabu (24 Oktober) 

5. Pertemuan ketujuh dilakukan pada minggu kelima yaitu pada hari senin (29 Oktober) 

6. Observasi dilakukan pada saat sebelum, selama, dan setelah pemberian treatment.  
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HASIL OBSERVASI CHECK LIST PERILAKU MEMBOLOS SEKOLAH 

“Aspek frekuensi” 

 

Nama Konseli  : AAR 

Tanggal pelaksanaan : 1 Oktober – 3 November 2012 

Kelas   : VIII 

No. Aspek yang diobservasi Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V 

1. Siswa tidak masuk sekolah 1-2 kali tiap minggunya √ √    

2. Siswa tidak masuk sekolah 3-4 kali tiap minggunya      

3. Siswa tidak masuk sekolah 5 ≤ kali tiap minggunya      

4. Siswa meninggalkan sekolah sebelum pelajaran 

selesai 1-2 kali tiap minggunya 
 √    

5. Siswa meninggalkan sekolah sebelum pelajaran 

selesai 3-4 kali tiap minggunya 
√     

6. Siswa meninggalkan sekolah sebelum mata pelajaran 

selesai 5 ≤ kali tiap minggunya 
     

7. Siswa sering meninggalkan mata pelajaran tertentu 1-

2 kali tiap minggunya 
  √   

8. Siswa sering meninggalkan mata pelajaran tertentu 3-

4 kali tiap minggunya 
 √    

9. Siswa sering meninggalkan mata pelajaran tertentu  5 

≤ kali tiap minggunya 
√     

 

Catatan : 

  



 
 

 

182 

HASIL OBSERVASI CHECK LIST PERILAKU MEMBOLOS SEKOLAH 

“Aspek durasi” 

Nama Konseli  : DE 

Tanggal pelaksanaan : 1 Oktober – 3 November 2012 

Kelas   : VIII 

No. 
Aspek yang 

diobservasi 

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V 

Hari Hari Hari Hari Hari 
Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa 

1. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai 

selama 10-20 menit 

           √ √                  

2. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai 

selama 21-31 menit 

        √  √                    

3. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai 

selama 32-42 menit 

 √  √    √                       

4. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai > 43 

menit 

  √                            

Catatan : 

1. Pertemuan pertama dilakukan pada minggu pertama yaitu pada hari selasa tanggal 2 Oktober 

2. Pertemuan kedua dan ketiga dilakukan pada minggu kedua yaitu pada hari selasa (9 Oktober) dan jum’at (12 Oktober) 

3. Pertemuan keempat dan kelima dilakukan pada minggu ketiga yaitu pada hari selasa (16 Oktober) dan jum’at (19 Oktober) 

4. Pertemuan keenam dilakukan pada minggu keempat yaitu pada hari kamis (25 Oktober) 

5. Pertemuan ketujuh dilakukan pada minggu kelima yaitu pada hari jum’at (2 November) 

6. Observasi dilakukan pada saat sebelum, selama, dan setelah pemberian treatment. 
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HASIL OBSERVASI CHECK LIST PERILAKU MEMBOLOS SEKOLAH 

“Aspek frekuensi” 

 

Nama Konseli  : DE 

Tanggal pelaksanaan : 1 Oktober – 3 November 2012 

Kelas   : VIII 

No. Aspek yang diobservasi Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V 

1. Siswa tidak masuk sekolah 1-2 kali tiap minggunya √ √    

2. Siswa tidak masuk sekolah 3-4 kali tiap minggunya      

3. Siswa tidak masuk sekolah 5 ≤ kali tiap minggunya      

4. Siswa meninggalkan sekolah sebelum pelajaran 

selesai 1-2 kali tiap minggunya 
  √   

5. Siswa meninggalkan sekolah sebelum pelajaran 

selesai 3-4 kali tiap minggunya 
√ √    

6. Siswa meninggalkan sekolah sebelum mata pelajaran 

selesai 5 ≤ kali tiap minggunya 
     

7. Siswa sering meninggalkan mata pelajaran tertentu 1-

2 kali tiap minggunya 
  √   

8. Siswa sering meninggalkan mata pelajaran tertentu 3-

4 kali tiap minggunya 
√ √    

9. Siswa sering meninggalkan mata pelajaran tertentu  5 

≤ kali tiap minggunya 
     

 

Catatan : 
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HASIL OBSERVASI CHECK LIST PERILAKU MEMBOLOS SEKOLAH 

“Aspek durasi” 

Nama Konseli  : YM 

Tanggal pelaksanaan : 1 Oktober – 3 November 2012 

Kelas   : VIII 

No. 
Aspek yang 

diobservasi 

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V 

Hari Hari Hari Hari Hari 
Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa Se Sl R K Ju Sa 

1. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai 

selama 10-20 menit 

         √                     

2. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai 

selama 21-31 menit 

 √ √  √    √  √                    

3. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai 

selama 32-42 menit 

   √    √    √                   

4. Siswa tidak kembali 

ke kelas setelah jam 

istirahat selesai > 43 

menit 

                              

Catatan : 

1. Pertemuan pertama dilakukan pada minggu pertama yaitu pada hari rabu tanggal 3 Oktober 

2. Pertemuan kedua dan ketiga dilakukan pada minggu kedua yaitu pada hari rabu (10 Oktober) dan sabtu (13 Oktober) 

3. Pertemuan keempat dan kelima dilakukan pada minggu ketiga yaitu pada hari rabu (17 Oktober) dan sabtu (20 Oktober) 

4. Pertemuan keenam dilakukan pada minggu keempat yaitu pada hari sabtu (27 Oktober) 

5. Pertemuan ketujuh dilakukan pada minggu kelima yaitu pada hari sabtu (3 November) 

6. Observasi dilakukan pada saat sebelum, selama, dan setelah pemberian treatment. 
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HASIL OBSERVASI CHECK LIST PERILAKU MEMBOLOS SEKOLAH 

“Aspek frekuensi” 

 

Nama Konseli  : YM 

Tanggal pelaksanaan : 1 Oktober – 3 November 2012 

Kelas   : VIII 

No. Aspek yang diobservasi Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu V 

1. Siswa tidak masuk sekolah 1-2 kali tiap minggunya √ √    

2. Siswa tidak masuk sekolah 3-4 kali tiap minggunya      

3. Siswa tidak masuk sekolah 5 ≤ kali tiap minggunya      

4. Siswa meninggalkan sekolah sebelum pelajaran 

selesai 1-2 kali tiap minggunya 
 √    

5. Siswa meninggalkan sekolah sebelum pelajaran 

selesai 3-4 kali tiap minggunya 
√     

6. Siswa meninggalkan sekolah sebelum mata pelajaran 

selesai 5 ≤ kali tiap minggunya 
     

7. Siswa sering meninggalkan mata pelajaran tertentu 1-

2 kali tiap minggunya 
  √   

8. Siswa sering meninggalkan mata pelajaran tertentu 3-

4 kali tiap minggunya 
√ √    

9. Siswa sering meninggalkan mata pelajaran tertentu  5 

≤ kali tiap minggunya 
     

 

Catatan : 
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DATA PRIBADI KONSELI 

 

 

A. KONSELI I 

1. Nama   : AAR 

2. Tempat/Tanggal lahir : Rembang, 5 Oktober 1997 

3. Jenis kelamin  : Laki- laki 

4. Agama   : Islam 

5. Hobi   : Nongkrong, bermain play station. 

6. Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

7. Status dalam keluarga : Anak kandung 

8. Anak ke   : 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara 

9. Nama ayah/Pekerjaan : Junaedi/Nelayan 

10. Nama ibu/Pekerjaan : Rasmini/Ibu rumah tangga 

 

 

 

B. KONSELI II 

1. Nama   : DE 

2. Tempat/Tanggal lahir : Rembang, 13 Januari 1998 

3. Jenis kelamin  : Laki-laki 

4. Agama   : Islam 

5. Hobi   : Bermain play station, ngopi 

6. Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

7. Status dalam keluarga : Anak kandung 

8. Anak ke   : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara 

9. Nama ayah/Pekerjaan : Suparto/Nelayan 

10. Nama ibu/Pekerjaan : Hartini/Ibu rumah tangga 
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C. KONSELI III 

1. Nama   : YM 

2. Tempat/Tanggal lahir : Rembang, 18 September 1998 

3. Jenis kelamin  : Laki-laki 

4. Agama   : Islam 

5. Hobi   : Nongkrong di café, game on-line 

6. Alamat   : Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

7. Status dalam keluarga : Anak kandung 

8. Anak ke   : 2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara 

9. Nama ayah/Pekerjaan : Irfan/Sopir 

10. Nama ibu/Pekerjaan : Sutatik/Swasta 
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KONTRAK KASUS 

 

 

A. Judul Penelitian 

Upaya Mengatasi Perilaku Membolos Sekolah Melalui Konseling Individual 

Dengan Pendekatan Behavior  Teknik Kontrak Perilaku (Penanganan Kasus 

Pada Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 4 Rembang). 

B. Identitas Konseli 

1. Nama   :  AAR 

2. Kelas    :  VIII C 

3. Tempat/Tangggal lahir:  Rembang, 5 Oktober 1997 

4. Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

5. Alamat     :  Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

C. Identitas Konselor 

1. Nama   : Wanda Esa Adi Wibowo 

2. Tempat/Tanggal lahir: Rembang, 6 Maret 1989 

3. Jenis Kelamin : Laki - laki  

4. Pendidikan  : Mahasiswa 

5. Alamat : Kel. Sidowayah Gg. Kundi No. 16a Rembang 

 

D. Sinopsis Kasus 

Konseli merupakan siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Rembang, pada saat 

ini konseli berumur 15 tahun, dan konseli berjenis kelamin laki-laki. Di sekolah 

konseli merupakan sosok seorang yang suka ramai. Ketika pelajaran sedang 

berlangsung, konseli suka membuat suasana kelas menjadi ramai dan bahkan  

konseli sering ditegur oleh guru. Hal ini pun sering dilakukan oleh konseli jika 

ada mata pelajaran yang tidak disukai dan konseli sering tidak berada di dalam 

kelas pada saat pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Konseli sering 

meninggalkan mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris ini dikarenakan guru 

tersebut sering memarahinya karena konseli sering tidak mengerjakan tugas dan 
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KONTRAK KASUS 

 

 

A. Judul Penelitian 

Upaya Mengatasi Perilaku Membolos Sekolah Melalui Konseling Individual 

Dengan Pendekatan Behavior Teknik Kontrak Perilaku (Penanganan Kasus 

Pada Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 4 Rembang). 

 

B. Identitas Konseli 

6. Nama   :  DE 

7. Kelas    :  VIII C (sekarang kelas VIII B) 

8. Tempat/Tangggal lahir:  Rembang, 13 Januari 1998 

9. Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

10. Alamat     :  Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

C. Identitas Konselor 

6. Nama   : Wanda Esa Adi Wibowo 

7. Tempat/Tanggal lahir: Rembang, 6 Maret 1989 

8. Jenis Kelamin : Laki - laki  

9. Pendidikan  : Mahasiswa 

10. Alamat : Kel. Sidowayah Gg. Kundi No. 16a Rembang 

 

D. Sinopsis Kasus 

Konseli merupakan siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Rembang dan  berumur 14 

tahun. Konseli merupakan anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara,  Di sekolah 

konseli adalah seorang yang suka urakan (banyak tingkah). Hal ini dikarenakan 

banyak teman dari DE yang memang suka ramai di dalam kelas. Pada saat 

pelajaran bahasa Inggris sedang berlangsung, tidak jarang DE sering terlihat takut. 

Hal ini disebabkan karena DE sering dimarahi dan diejek oleh guru mata pelajaran 

tersebut ketika tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. 

Ajakan teman untuk membolos sekolah pun tidak jarang ditolak oleh DE terutama 

pada saat ada mata pelajaran bahasa Inggris. Selain itu, DE 
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KONTRAK KASUS 

 

 

A. Judul Penelitian 

Upaya Mengatasi Perilaku Membolos Sekolah Melalui Konseling Individual 

Dengan Pendekatan Behavior  Teknik Kontrak Perilaku (Penanganan Kasus 

Pada Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 4 Rembang). 

 

B. Identitas Konseli 

11. Nama   :  YM 

12. Kelas    :  VIII C (sekarang kelas VIII A) 

13. Tempat/Tangggal lahir:  Rembang, 18 September 1998 

14. Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

15. Alamat     :  Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

C. Identitas Konselor 

11. Nama   : Wanda Esa Adi Wibowo 

12. Tempat/Tanggal lahir: Rembang, 6 Maret 1989 

13. Jenis Kelamin : Laki - laki  

14. Pendidikan  : Mahasiswa 

15. Alamat : Kel. Sidowayah Gg. Kundi No. 16a Rembang 

 

D. Sinopsis Kasus 

  Konseli adalah siswa kelas VIII di SMP Negeri 4 Rembang. Pada saat ini konseli 

berumur 14 tahun konseli berjenis kelamin laki-laki. Di sekolah konseli adalah 

seorang yang sangat ramai dan suka bercanda dengan teman-temannya. Ketika 

sedang belajar konseli suka membuat suasana kelas menjadi ramai, dan konseli 

sering ditegur oleh hampi semua guru mata pelajaran. Apabila ada pelajaran yang 

tidak disukai maka konseli datang terakhir ketika pelajaran hampir selesai dengan 

alasan yang bermacam-macam dan selain hal tersebut juga konseli biasanya 

meninggalkan pelajaran bersama-sama dengan temanya keluar sekolah dan 

meninggalkan pelajaran tersebut hingga pelajaran tersebut selesai. Konseli 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 1 (AAR) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli (wawancara konseling) dalam rangka membahas dan 

mengentaskan masalah yang dialami konseli dengan teknik kontrak 

perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

I Senin, 1 Oktober 2012 1. Rapport 

 

 

 

 

 

 

2. Kontrak waktu 

Dalam tahap ini, 

peneliti mencoba 

menjalin hubungan 

baik dengan konseli 

untuk mendapatkan 

data diri konseli dan 

keluarga. 

Kontrak waktu untuk 
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menentukan 

pertemuan selanjutnya 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing (konselor sekolah) sebagai pengampu kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 1 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 1 (AAR) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli (wawancara konseling) dalam rangka membahas dan 

mengentaskan masalah yang dialami konseli dengan teknik kontrak 

perilaku. 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

II Senin, 8 Oktober 2012 1. Assessment, 

meliputi eksplorasi 

konseli dengan 

memperhatikan 

ABC (Antecedent, 

Behavior, dan 

Consequence) 

Dalam tahap ini, 

peneliti mencoba 

menggali lebih dalam 

penyebab yang 

mendorong perilaku 

membolos sekolah 

konseli. 
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I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

c. Guru pembimbing (konselor sekolah) sebagai pengampu kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

d. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

c. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

d. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 8 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 1 (AAR) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

III Kamis, 11 Oktober 2012 Goal setting, 

merumuskan tujuan 

yang memenuhi 

kriteria: 

a. Tujuan itu harus 

diinginkan oleh 

konseli. 

b. Konselor 

membantu konseli 

Peneliti dan konseli 

bersama-sama 

merumuskan tujuan 

yang ingin dicapai 

konseli. 
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dalam 

merumuskan 

tujuan yang 

diinginkan 

konseli. 

c. Tujuan tersebut 

harus mungkin 

bisa dicapai. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang Perpustakaan SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

    Rembang, 11 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 1 (AAR) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

IV Senin, 15 Oktober 2012 Implementasi teknik 

yaitu dengan 

menggunakan 

pendekatan behavior 

teknik kontrak 

perilaku. 

Dalam tahap ini 

konseli diajak untuk 

berkomitmen sesuai 

dengan kontrak yang 

disepakati. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 
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K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 15 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 1 (AAR) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

V Kamis, 18 Oktober 2012 Treatment II Dalam tahap ini 

peneliti melanjutkan 

treatment dan 

menganalisis hasil 

observasi 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 
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L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

    Rembang, 18 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 1 (AAR) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

VI Rabu, 24 Oktober 

2012 

Treatment III Dalam tahap ini 

peneliti melanjutkan 

treatment, 

pengakhiran dan 

menganalisis hasil 

observasi. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 
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K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 24 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 1 (AAR) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

VII Senin, 29 Oktober 

2012 

Evaluasi dan 

terminasi 

Pengakhiran layanan 

konseling individual. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 
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M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 29 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 2 (DE) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli (wawancara konseling) dalam rangka membahas dan 

mengentaskan masalah yang dialami konseli dengan teknik kontrak 

perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

I Selasa, 2 Oktober 

2012 

1. Rapport. 

 

 

 

 

 

 

2. Kontrak waktu 

Dalam tahap ini, 

peneliti mencoba 

menjalin hubungan 

baik dengan konseli 

untuk mendapatkan 

data diri konseli dan 

keluarga. 

Kontrak waktu untuk 
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menentukan 

pertemuan selanjutnya 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing (konselor sekolah) sebagai pengampu kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 2 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 2 (DE) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli (wawancara konseling) dalam rangka membahas dan 

mengentaskan masalah yang dialami konseli dengan teknik kontrak 

perilaku. 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

II Selasa, 9 Oktober 

2012 

1. Assessment, 

meliputi eksplorasi 

konseli dengan 

memperhatikan 

ABC (Antecedent, 

Behavior, dan 

Consequence). 

Dalam tahap ini, 

peneliti mencoba 

menggali lebih dalam 

penyebab yang 

mendorong perilaku 

membolos sekolah 

konseli. 
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I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing (konselor sekolah) sebagai pengampu kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 9 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 2 (DE) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

III Jum’at, 12 Oktober 

2012 

Goal setting, 

merumuskan tujuan 

yang memenuhi 

kriteria: 

a. Tujuan itu harus 

diinginkan oleh 

konseli. 

b. Konselor 

membantu konseli 

Peneliti dan konseli 

bersama-sama 

merumuskan tujuan 

yang ingin dicapai 

konseli. 
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dalam 

merumuskan 

tujuan yang 

diinginkan 

konseli. 

c. Tujuan tersebut 

harus mungkin 

bisa dicapai. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Depan Mushola SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing (konselor sekolah) sebagai pengampu kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

    Rembang, 12 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 2 (DE) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

IV Selasa, 16 Oktober 

2012  

Implementasi teknik 

yaitu dengan 

menggunakan teknik 

kontrak perilaku. 

Dalam tahap ini 

konseli diajak untuk 

berkomitmen sesuai 

dengan kontrak yang 

disepakati. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 
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L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 16 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 2 (DE) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

V Jum’at, 19 Oktober 

2012 

Treatment II Dalam tahap ini 

peneliti melanjutkan 

treatment dan 

menganalisis hasil 

observasi. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 
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L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 19 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 2 (DE) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

VI Kamis, 25 Oktober 

2012 

Treatment III Dalam tahap ini 

peneliti melanjutkan 

treatment, 

pengakhiran dan 

menganalisis hasil 

observasi. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 
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K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

 

    Rembang, 25 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 2 (DE) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

VII Jum’at, 2 November 

2012 

Evaluasi dan 

terminasi 

Pengakhiran layanan 

konseling individual. 

 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang Perpustakaan SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 
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M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Semarang, 2 November 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 3 (YM) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli (wawancara konseling) dalam rangka membahas dan 

mengentaskan masalah yang dialami konseli dengan teknik kontrak 

perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

I Rabu, 3 Oktober 2012 1. Rapport 

 

 

 

 

 

 

2. Kontrak waktu 

Dalam tahap ini, 

peneliti mencoba 

menjalin hubungan 

baik dengan konseli 

untuk mendapatkan 

data diri konseli dan 

keluarga. 

Kontrak waktu untuk 
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pertemuan 

selanjutnya. 

 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing (konselor sekolah) sebagai pengampu kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 3 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 3 (YM) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli (wawancara konseling) dalam rangka membahas dan 

mengentaskan masalah yang dialami konseli dengan teknik kontrak 

perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

II Rabu, 10 Oktober 

2012 

1. Assessment, 

meliputi eksplorasi 

konseli dengan 

memperhatikan 

ABC (Antecedent, 

Behavior, dan 

Consequence) 

Dalam tahap ini, 

peneliti mencoba 

menggali lebih dalam 

penyebab yang 

mendorong perilaku 

membolos sekolah 

konseli.konseli. 
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I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing (konselor sekolah) sebagai pengampu kegiatan 

layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 10 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 3 (YM) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

III Sabtu, 13 Oktober 

2012 

Goal setting, 

merumuskan tujuan 

yang memenuhi 

kriteria: 

a. Tujuan itu harus 

diinginkan oleh 

konseli. 

b. Konselor 

membantu konseli 

Peneliti dan konseli 

bersama-sama 

merumuskan tujuan 

yang ingin dicapai 

konseli. 
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dalam 

merumuskan 

tujuan yang 

diinginkan 

konseli. 

c. Tujuan tersebut 

harus mungkin 

bisa dicapai. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang Perpustakaan SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

    Rembang, 13 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 3 (YM) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

IV Rabu, 17 Oktober 

2012 

Implementasi teknik 

yaitu dengan 

menggunakan teknik 

kontrak perilaku. 

Dalam tahap ini 

konseli diajak untuk 

berkomitmen sesuai 

dengan kontrak yang 

disepakati. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 
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L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 17 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 3 (YM) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

V Sabtu, 20 Oktober 

2012 

Treatment II Dalam tahap ini 

peneliti melanjutkan 

treatment dan 

menganalisis hasil 

observasi. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Depan Mushola SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 
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L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 20 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 3 (YM) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

VI Sabtu, 27 Oktober 

2012 

Treatment III Dalam tahap ini 

peneliti melanjutkan 

treatment, 

pengakhiran dan 

menganalisis hasil 

observasi. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 
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K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 

M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 27 Oktober 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

A. Topik pembahasan : Perilaku membolos sekolah 

B. Bidang bimbingan : Pribadi dan belajar 

C. Fungsi layanan : Pengentasan masalah 

D. Jenis layanan  : Konseling individual 

E. Tujuan layanan : 

1. Tujuan umum 

a. Siswa dapat secara terbuka menceritakan masalahnya. 

b. Siswa dapat mencari solusi atas permasalahan yang dialami. 

c. Siswa dapat merumuskan tujuan konseling yang ingin dicapai. 

2. Tujuan khusus 

Siswa dapat mengatasi perilaku membolos sekolah yang dialami. 

F. Sasaran layanan : Konseli 3 (YM) 

G. Materi layanan : - 

H. Metode layanan : Layanan langsung tatap muka antara konselor 

dengan konseli dalam rangka membahas dan mengentaskan masalah yang 

dialami konseli dengan teknik kontrak perilaku. 

 

Rancangan penelitian 

Pertemuan Waktu pelaksanaan Kegiatan Keterangan 

VII Sabtu, 3 November 

2012 

Evaluasi dan 

terminasi 

Pengakhiran layanan 

konseling individual. 

 

I. Media  : Alat tulis 

J. Tempat : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

K. Waktu  : 30 menit 

L. Penyelenggara : Wanda Esa Adi Wibowo 
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M. Pihak-pihak yang  terlibat : 

a. Guru pembimbing sebagai pengampu kegiatan layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

b. Siswa (konseli) yang bersangkutan. 

N. Evaluasi : 

a. Penilaian hasil 

Mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada konseli. 

b. Penilaian proses 

Mengamati partisipasi konseli selama kegiatan konseling berlangsung. 

O. Tindak lanjut : 

 

 

 

    Rembang, 3 November 2012 

Mengetahui, 

Guru Pembimbing    Peneliti 

 

 

Drs. Much Irsyad    Wanda Esa Adi Wibowo 

NIP. 19610403 198903 1 007   NIM. 1301407003 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 1 

 

A. Identitas Konseli 

Nama   : AAR 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 5 Oktober 1997 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Nongkrong dan bermain play station 

B. Pertemuan Pertama 

Hari/ Tanggal  : Senin/ 1 Oktober 2012 

Waktu    : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

C. Tahap   : Pembentukan rapport 

Pada pertemuan I konseling individual dengan pendekatan behavior 

terknik kontrak perilaku ini merupakan tahap awal untuk membina (rapport) 

hubungan baik antara peneliti dengan konseli dan dilakukan pada waktu 

pulang sekolah. Waktu ini dipilih oleh peneliti karena tidak ingin mengganggu 

pelajaran konseli dan memang pada saat sebelumnya telah ada kesepakatan 

terlebih dahulu antara peneliti dengan konseli. 

Pada pertemuan pertama ini peneliti memulai proses konseling dengan 

cara pembinaan hubungan baik (rappot) dengan konseli yang merupakan 

tahap awal proses konseling sebelum peneliti mendapatkan informasi tentang 

konseli. Pertama kali, peneliti menanyakan kabar dan bagaimana kegiatan 

belajar mengajar konseli pada hari ini serta data diri konseli dan keluarga. 

Pembinaan hubungan baik dilakukan untuk memperlancar proses konseling sehingga 

tercipta keterbukaan dan keakraban. 

Komunikasi yang terjadi tidak terlalu formal karena peneliti harus 

menyatu dengan kondisi konseli dan supaya nantinya konseli dalam 

menceritakan masalahnya lebih terbuka dan tidak ragu-ragu serta memberikan 
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informasi seputar dirinya kepada peneliti secara benar sesuai dengan keadaan 

yang dialaminya. Dalam hal ini peneliti menyesuaikan bahasa yang dipakai 

konseli, yaitu bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. 

Sebelum memasuki pada tahap inti, peneliti terlebih menjelaskan 

tentang tata cara yang harus dilakukan oleh peneliti maupun konseli. Tata cara 

tersebut diantaranya mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses 

konseling (kontrak waktu). Berdasarkan kesepakatan dengan konseli, proses 

konseling akan dilakukan selama 30 menit. Selain itu dijelaskan juga 

mengenai asas-asas yang digunakan dalam konseling supaya nantinya konseli 

menaruh kepercayaan dalam mengikuti proses konseling berikutnya. 

Selanjutnya peneliti menjelaskan permasalahan yang akan dibahas, tujuan 

yang ingin dicapai dalam konseling dan batasan peran antara peneliti dan 

konseli. 

D. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada AAR bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada AAR akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah AAR 

segera dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan AAR,  

maka konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

E. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

1) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

a) Pemahaman (understanding): Konseli belum memahami tentang 

masalah perilaku membolos sekolah. 

b) Perasaan (comfort): Konseli merasa senang bisa berkenalan dengan 

peneliti. 

c) Tindakan (action): Konseli menyambut hangat dengan kehadiran 

peneliti. 
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2) Hasil sementara 

Konseli pada awalnya terlihat canggung dan sedikit diam, akan 

tetapi dengan pembinaan hubungan baik (rapport) kemudian konseli mau 

berbicara dan menceritakan kepada peneliti. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 1 

 

A. Identitas Konseli 

Nama   : AAR 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 5 Oktober 1997 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Nongkrong dan bermain play station 

B. Pertemuan Kedua 

Hari/ Tanggal  : Senin/ 8 Oktober 2012 

Waktu    : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

C. Tahap   : Asessment 

Pertemuan kedua dilakukan pada saat konseli pulang sekolah. Pada 

pertemuan kedua ini peneliti sudah mulai masuk ke langkah asessment dan 

mulai menerapkan pendekatan behavior yaitu dengan melakukan 

pengidentifikasian masalah yang dialami konseli dengan analisis Antecedent 

(pencetus perilaku), Behavior (perilaku yang bermasalah), dan Consequence 

(konsekuensi atau akibat perilaku tersebut) atau lebih dikenal dengan analisis 

ABC. Hal-hal yang ditanyakan pada konseli yaitu seputar perilaku membolos 

sekolah yang terjadi dalam diri konseli.  

Dari proses wawancara konseling, konseli dapat menceritakan tentang 

faktor penyebab konseli mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah. 

Pada tahap ini peneliti mempersilahkan konseli untuk menceritakan 

masalahnya. Pada saat konseli memulai pembicaraan dan bercerita, peneliti 

mulai berusaha mengidentifikasi perilaku yang bermasalah pada diri konseli 

dan menganalisis ABC. Selain mengidentifikasi, peneliti juga berusaha untuk 

merangkum pembicaraan konseli khususnya mengenai informasi penting 

tentang diri konseli dan menemukan inti masalah dari konseli itu sendiri. 
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Pada pertemuan kedua ini, konseli bercerita panjang lebar tentang 

faktor yang menyebabkan konseli mempunyai perilaku kebiasaan membolos 

sekolah. Konseli membolos sekolah (B) dikarenakan konseli merasa 

jenuh/bosan dengan mata pelajaran sehingga konseli juga sering 

meninggalkan mata pelajaran, takut disuruh maju untuk mengerjakan soal 

yang sulit terutama pada pelajaran matematika dan bahasa inggris dan guru 

mata pelajaran yang galak. Selain itu yang paling berpengaruh besar adalah 

adanya ajakan dari teman-teman konseli yang juga mempunyai kebiasaan 

membolos sekolah (A). Akibat dari perilaku membolos sekolah tersebut, 

konseli merasa bahwa hasil prestasi belajarnya selama ini menurun drastis 

karena seringnya ketertinggalan mata pelajaran, gagal dalam ujian. Untuk 

tahun pelajaran kemarin konseli pun juga tidak naik kelas (C). Hal tersebut 

pun juga tak dapat lepas dari hilangnya rasa disiplin diri yang dimiliki oleh 

konseli. Perilaku membolos sekolah konseli diatas dirumuskan melalui 

gambaran analisis ABC (Antecedent, Behavior, dan Consequence) berikut ini: 

 

 

 

D. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada AAR bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada AAR akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah AAR 

Antecedent

• Guru galak

• Membosanka
n/jenuh 
dengan 
pelajaran

• takut disuruh 
maju untuk 
mengerjakan 
soal

• Ajakan teman

Behavior

• Membolos 
sekolah

Consequence

• Hilangnya 
rasa disiplin

• Mengalami 
ketertinggala
n dalam 
pelajaran

• Gagal dalam 
ujian

• Tidak naik 
kelas
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segera dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan AAR,  

maka konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

 

E. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

1) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

a) Pemahaman (understanding): Konseli memahami harus bisa 

memecahkan masalahnya 

b) Perasaan (comfort): Konseli merasa senang dapat mengungkapkan 

permasalahannya secara mendalam 

c) Tindakan (action): Konseli mencoba berusaha mencari jalan keluar dari 

permasalahannya 

2) Hasil sementara 

Konseli sudah tidak terlihat canggung maupun diam, bisa rileks dan 

nyaman saat mengikuti kegiatan konseling. Selain itu konseli juga bisa lebih 

terbuka untuk menceritakan masalahnya. Banyak hal yang konseli bicarakan 

kepada peneliti secara panjang lebar. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 1 

 

A. Identitas Konseli 

Nama   : AAR 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 5 Oktober 1997 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Nongkrong dan bermain play station 

B. Pertemuan Ketiga 

Hari/ Tanggal  : Kamis/ 11 Oktober 2012 

Waktu    : 12.15 – 12.45 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang Perpustakaan SMP N 4 Rembang 

C. Tahap   : Goal Setting 

Pada pertemuan yang ketiga ini yaitu sebelum masuk pada tahap goal 

setting, peneliti memulai pertemuan dengan sedikit membahas kembali dari 

hasil pertemuan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya konseli mengingat 

kembali dan mengerti tentang permasalahan yang telah dibicarakan 

sebelumnya. Kemudian peneliti dapat mulai memfokuskan konseling ke tahap 

goal setting. 

Pada pertemuan yang ketiga ini, peneliti akan mencoba menjelaskan 

dan menegaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh konseli itu sendiri. 

Selanjutnya peneliti memberikan kepercayaan dan menyakinkan konseli 

bahwa peneliti dalam hal ini benar-benar ingin membantu konseli untuk 

mencapai tujuan, serta peneliti akan membantu konseli memandang 

masalahnya dengan memperhatikan hambatan apa yang nantinya muncul 

dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dan konseli bersama-

sama merumuskan tujuan yang ingin dicapai konseli. 

Pada pertemuan yang ketiga yaitu tahap goal setting, selanjutnya 

konseli mulai menceritakan tujuan yang ingin ia capai dari kegiatan konseling 
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ini. Dari penjelasaan konseli, dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai 

dari konseling ini yaitu konseli ingin menumbuhkan rasa disiplin dirinya 

kembali yang sudah hilang dengan cara selalu berpikir yang baik dan positif, 

selalu menaati peraturan atau tata tertib yang berlaku. Selain itu konseli juga 

ingin masuk sekolah setiap harinya. Artinya konseli tidak ingin mudah 

terpengaruh dengan ajakan teman-temannya yang suka membolos. Hal 

tersebut ingin dilakukan oleh konseli semata-mata untuk kebaikan dirinya 

sendiri di masa depan. 

 

D. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada AAR bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada AAR akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah AAR 

segera dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan AAR,  

maka konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

 

E. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

1) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

a) Pemahaman (understanding): Konseli bisa memahami tentang perilaku 

membolos sekolah yang dialami dan membutuhkan bantuan. 

b) Perasaan (comfort): Konseli merasa senang karena dapat mendapatkan 

bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya. 

c) Tindakan (action): Konseli membuat tujuan yang akan dilaksanakan 

oleh konseli untuk mengatasi perilaku membolos sekolah yang 

dialaminya. 
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2) Hasil sementara 

Konseli sudah tidak terlihat canggung maupun diam, bisa rileks dan 

nyaman saat mengikuti kegiatan konseling. Selain itu konseli juga bisa lebih 

terbuka untuk menceritakan masalahnya. Banyak juga hal yang konseli 

bicarakan kepada peneliti. Dengan konsep tujuan awal maka konseli 

bersama-sama dengan peneliti menyepakati beberapa tujuan konseling. 

Selain itu konseli juga berharap dapat melakukannya dengan baik tanpa ada 

hambatan. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 1 

 

A. Identitas Konseli 

Nama   : AAR 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 5 Oktober 1997 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Nongkrong dan bermain play station 

B. Pertemuan Keempat 

Hari/ Tanggal  : Senin/ 15 Oktober 2012 

Waktu    : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

C. Tahap   : Implementasi teknik 

Pada pertemuan keempat ini peneliti melanjutkan pembahasan dari 

pertemuan ketiga. Peneliti akan melakukan tahap selanjutnya yaitu 

mengimplementasikan teknik. Teknik yang akan digunakan oleh peneliti 

disini yaitu teknik kontrak perilaku, yang mana dalam teknik ini yaitu 

mengatur kondisi sehingga konseli menampilkan tingkah laku yang diinginkan 

berdasarkan kontrak antara konseli dengan peneliti. Selain itu pendekatan ini 

juga menekankan bahwa suatu perilaku itu merupakan hasil dari belajar dan 

pengaruh dari lingkungan yang kemudian dalam penanganannya akan 

dipadukan dengan penggunaan reward ataupun reinforcement untuk 

mengubah perilaku yang dianggap kurang sesuai. Setelah konseli memiliki 

rumusan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam tahap ini konseli diajak untuk 

membuat kontrak perilaku atau sebuah perjanjian secara tertulis dan 

berkomitmen sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama. Konseli diberi 

semangat dan dorongan agar bisa konsisten dalam menjalankan komitmen 

yang telah disepakati yaitu tidak membolos sekolah. 
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Konseli diberi semangat atau motivasi untuk mengganti perilaku 

membolos sekolah dengan perilaku yang lebih adaptif. Hal-hal yang 

dijalankan konseli antara lain; (1) menyadari bahwa melanggar peraturan atau 

tata tertib adalah perilaku yang salah, (2) ingin berhenti membolos sekolah, 

karena itu akan berdampak buruk bagi dirinya, dan (3) menolak ajakan teman-

temannya untuk membolos sekolah. 

Tahap berikutnya peneliti bersama dengan konseli bersama-sama 

menentukan reward dan reinforcement. Reward diberikan untuk mengganjar 

perilaku yang diharapkan muncul dari diri konseli, diantaranya adalah: 

1. Tidak melanggar peraturan dan tata tertib 

2. Tidak membolos sekolah, dan 

3. Menolak ajakan teman untuk membolos sekolah.  

Reward yang dipilih adalah sepatu yang diperoleh apabila konseli 

benar-benar menjalankan komitmennya sesuai dengan kontrak yang sudah 

disepakati bersama hingga batas waktu yang ditentukan. Reinforcement akan 

diperoleh konseli untuk mengganjar perilaku yang tidak diharapkan muncul 

adalah reinforcement negatif. Sedangkan reinforcement positif diberikan 

kepada konseli apabila perilaku yang diharapkan muncul bahkan menetap. 

Setelah konseli mengetahui gambaran perilaku mana yang harus dimunculkan 

dan perilaku mana yang harus dihapus, maka konseli diajak untuk berjanji 

menjalankan komitmennya. Peneliti terus memberikan motivasi dan juga 

dukungan kepada konseli untuk menjalankan kontrak perilaku ini dengan 

sungguh-sungguh. 

 

D. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada AAR bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada AAR akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah AAR 

segera dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan AAR,  

maka konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 
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E. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

1) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

a) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan penerapan 

teknik konseling dapat digunakan sebagai latihan bagi dirinya. 

b) Perasaan (comfort): Konseli mampu mengikuti penerapan teknik dengan 

baik. 

c) Tindakan (action): Konseli mampu membuat kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepakatan) dan akan berusaha melaksanakannya dengan 

sebaik-baiknya. 

2) Hasil sementara 

Penjelasan tentang teknik kontrak perilaku, karena bagi konseli pada 

awalnya masih terdengar asing. Peneliti perlu menjelaskan secara mendetail 

supaya nantinya konseli paham penerapan teknik ini. Konseli mau dan 

berusaha melaksanakan kontrak perilaku yang sudah disepakati bersama. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 1 

 

A. Identitas Konseli 

Nama   : AAR 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 5 Oktober 1997 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Nongkrong dan bermain play station 

B. Pertemuan Kelima 

Hari/ Tanggal  : Kamis/ 18 Oktober 2012 

Waktu    : 12.15 – 12.45 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

C. Tahap   : Treatment II 

Pada pertemuan kelima ini secara garis besar peneliti masih 

melanjutkan penerapan teknik kontrak perilaku yang pada pertemuan 

sebelumnya sudah mulai diterapkan. Dalam pertemuan ini peneliti juga masih 

terus memberikan motivasi dan dorongan atau reinforcement yang bersifat 

menyemangati dan membuat konseli lebih yakin bahwa konseli bisa 

menumbuhkan disiplin dirinya, sehingga perilaku membolos sekolah yang 

dialami oleh konseli sedikit demi sedikit akan dapat terkurangi sampai teratasi. 

Dalam pertemuan kali ini sebelum melanjutkan konseling, peneliti 

selalu melakukan sedikit evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Dari hasil 

evaluasi peneliti, pada pertemuan kelima ini konseli sudah terlihat berubah. 

Konseli yang sebelumnya mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah, 

pada pertemuan ini terlihat begitu bersemangat untuk bersekolah. Ini 

membuktikan bahwa reinforcement yang telah diberikan sebelumnya oleh 

peneliti membuat konseli yakin dapat menumbuhkan kembali rasa disiplin diri 

sehingga pada pertemuan ini sudah terlihat bahwa perilaku membolos sekolah 

yang dialami konseli sudah menurun. Selain itu, hal ini juga dapat dibuktikan 
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dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri dengan 

memberikan check-list pada pedoman observasi. 

Setelah evaluasi dilakukan, peneliti mulai mengajak konseli untuk 

mengubah pola pikirnya yang sering memicu munculnya masalah kebiasaan 

membolos sekolah. Dalam hal ini khususnya peneliti berusaha mengajak 

konseli untuk berpikir positif dan melupakan semua pengalaman buruknya 

dimasa lalu dan dijadikan sebagai pembelajaran. Dari pertemuan ini hasilnya 

dapat terlihat dengan jelas, bahwa konseli sudah terlihat dapat menguasai 

dirinya. Contohnya konseli sudah dapat menolak ajakan teman untuk 

membolos sekolah, konseli menaati peraturan dan tata tertib di sekolah, dan 

lain-lain. 

 

D. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada AAR bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada AAR akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah AAR 

segera dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan AAR,  

maka konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

 

E. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

1) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

a) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan penggunaan 

teknik kontrak perilaku sangat berguna untuk menjaga kedisiplinannya. 

b) Perasaan (comfort): Konseli sangat bersemangat untuk melaksanakan 

kontrak perilaku. 

c) Tindakan (action): Konseli mampu melaksanakan kontrak perilaku 

dengan baik. 
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2) Hasil sementara 

Konseli merasa sangat senang karena dapat menumbuhkan kembali 

disiplin dirinya yang telah hilang dan dapat berpikir positif dalam 

pengambilan keputusan. Selain itu juga konseli sangat menikmati teknik 

kontrak perilaku ini. Peneliti terus menerus memberikan motivasi dan 

dorongan kepada konseli untuk tetap berkomitmen dengan kontrak perilaku 

yang sudah disepakati bersama. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 1 

 

A. Identitas Konseli 

Nama   : AAR 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 5 Oktober 1997 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Nongkrong dan bermain play station 

B. Pertemuan Keenam 

Hari/ Tanggal  : Rabu/ 24 Oktober 2012 

Waktu    : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

C. Tahap   : Treatment III 

Pada pertemuan keenam ini sebelum peneliti melanjutkan proses 

konseling, seperti biasanya peneliti selalu berusaha mengevaluasi dari 

pertemuan sebelumnya. Dari hasil evaluasi konseli pada pertemuan ini sudah 

mulai berani untuk mengambil keputusan yang sangat positif dan berharga 

bagi dirinya. Dan yang terpenting konseli sudah terlihat dapat menguasai 

dirinya dengan baik. Sedangkan hasil analisis observasi menunjukkan bahwa 

perilaku membolos sekolah yang dilakukan konseli telah menurun. 

Setelah melakukan komunikasi yang cukup panjang, selanjutnya pada 

pertemuan kali ini juga peneliti mencoba memberikan reward kepada konseli. 

Dalam hal ini reward yang peneliti berikan kepada konseli yaitu berupa sepatu 

sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama tanpa ada paksaan apapun. Hal 

ini dilakukan oleh peneliti supaya nantinya konseli akan menjadi lebih 

semangat lagi dalam menumbuhkan rasa disiplin diri dan yakin untuk 

berperilaku adaptif. Hadiah tersebut juga diberikan peneliti agar konseli dapat 

berkomitmen kepada dirinya maupun kepada orang lain supaya ia dapat 
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menjadi lebih baik dari sebelumnya khususya lebih baik lagi dalam 

berperilaku. 

 

D. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada AAR bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada AAR akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah AAR 

segera dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan AAR,  

maka konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

 

E. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

1) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

a) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan penerapan 

teknik kontrak perilaku bisa mengontrol perilakunya. 

b) Perasaan (comfort): Konseli sangat senang karena sampai saat ini bisa 

menjalankan perilaku sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan 

mendapatkan sepatu sekolah. 

c) Tindakan (action): Konseli terus melaksanakan kontrak perilaku sesuai 

dengan komitmen yang sudah dibuat sehingga mendapatkan hadiah. 

2) Hasil sementara 

Konseli telah menyadari perbuatan baik yang konseli lakukan sangat 

berarti bagi dirinya sendiri maupun orang disekitarnya. Konseli juga sangat 

bangga sekali, bahwa ternyata konseli bisa mengambil keputusan yang 

berharga dalam hidupnya. Dalam hal ini peneliti terus memantau 

perkembangan konseli yang sangat baik ini. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 1 

 

A. Identitas Konseli 

Nama   : AAR 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 5 Oktober 1997 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Nongkrong dan bermain play station 

B. Pertemuan Ketujuh 

Hari/ Tanggal  : Senin/ 29 Oktober 2012 

Waktu    : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

C. Tahap   : Evaluasi dan pengakhiran 

Pada pertemuan ketujuh ini merupakan pertemuan yang terakhir, yaitu 

dilakukan evaluasi hasil konseling secara keseluruhan dan pengakhiran. 

Konseli dalam perkembangan saat ini sudah berani mengambil keputusan 

untuk tidak membolos sekolah. Konseli menyadari bahwa membolos sekolah 

itu sangat merugikan bagi dirinya (ketertinggalan mata pelajaran dan tidak 

naik kelas), selain itu membolos sekolah juga telah menghilangkan rasa 

disiplin diri yang dimilikinya selama ini. Peneliti sangat bangga dengan 

konseli karena bisa berubah kearah yang lebih baik. Konseli sampai saat 

inipun sudah tidak pernah membolos sekolah lagi. Konselipun bersedia 

dipantau kehadirannya disekolah, dan penelitipun dengan senang hati akan 

selalu memantau kehadiran konseli dengan cara menanyakan kepada orang-

orang terdekat konseli dan dengan melihat data absensi sekolah. 

 

D. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti dan konseli mengadakan kesepakatan dari kegiatan konseling 

yang telah dilakukan. Kesepakatan itu adalah tidak diperlukannya proses tindak 
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lanjut. Karena dalam pelaksanaan konseling, konseli sudah bisa lebih baik 

kehidupannya. Setelah peneliti memberikan kesimpulan dari hasil konseling, 

maka peneliti dan konseli bersama-sama sepakat untuk mengakhiri proses 

konseling. Selain itu, konseli juga telah berjanji dan berkomitmen untuk bisa 

tetap mempertahankan hasil yang sudah dicapai. 

 

E. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

1) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

a) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan perilaku tidak 

membolos sekolah akan berdampak baik bagi dirinya. 

b) Perasaan (comfort): Konseli merasa sangat senang karena telah 

melakukan konseling dengan kesadarannya untuk dapat berubah kearah 

yang lebih baik. 

c) Tindakan (action): Konseli akan terus berkomitmen untuk tidak 

membolos sekolah walaupun sudah tidak ada kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepakatan). 

2) Hasil sementara 

Konseli merasa sangat senang bisa mengikuti kegiatan konseling 

dari awal sampai akhir. Dari hasil pembelajaran konseling selama ini, 

konseli mendapatkan banyak sekali pengalaman. Sedangkan hasil konseling 

secara keseluruhan yaitu dengan perlakuan atau treatment yang telah 

dilakukan kepada konseli yang mempunyai perilaku kebiasaan membolos 

sekolah dapat teratasi melalui konseling individual dengan pendekatan 

behavior teknik kontrak perilaku. Hal ini dapat dibuktikan dari perubahan 

konseli setelah konseli mendapat treatment. Setelah melakukan proses 

konseling dengan peneliti konseli sudah tidak pernah membolos sekolah 

lagi. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 2 

 

F. Identitas Konseli 

Nama   : DE 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 13 Januari 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Bermain play station dan ngopi 

G. Pertemuan Pertama 

Hari/ Tanggal  : Selasa/ 2 Oktober 2012 

Waktu    : 13.00 – 13.30 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

H. Tahap   : Pembentukan rapport 

Pada pertemuan pertama ini peneliti memulai proses konseling dengan 

cara pembinaan hubungan baik (rappot) dengan konseli yang merupakan 

tahap awal proses konseling sebelum peneliti mendapatkan informasi tentang 

konseli. Pertama kali, peneliti menanyakan kabar dan bagaimana kegiatan 

belajar mengajar konseli pada hari ini serta data diri konseli dan keluarga.  

Komunikasi yang terjadi tidak terlalu formal karena peneliti harus 

menyatu dengan kondisi konseli dan supaya nantinya konseli dalam 

menceritakan masalahnya lebih terbuka dan tidak ragu-ragu serta memberikan 

informasi seputar dirinya kepada peneliti secara benar sesuai dengan keadaan 

yang dialaminya. Dalam hal ini peneliti menyesuaikan bahasa yang dipakai 

konseli, yaitu bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Sebelum memasuki pada 

tahap inti, peneliti terlebih menjelaskan tentang tata cara yang harus dilakukan 

oleh peneliti maupun konseli. Tata cara tersebut diantaranya mengenai 

lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses konseling (kontrak waktu).  

Berdasarkan kesepakatan dengan konseli, proses konseling akan 

dilakukan selama 30 menit dan dilakukan setelah pulang sekolah. Selain itu 
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dijelaskan juga mengenai asas-asas yang digunakan dalam konseling supaya 

nantinya konseli menaruh kepercayaan dalam mengikuti proses konseling 

berikutnya. Selanjutnya peneliti menjelaskan permasalahan yang akan 

dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling dan batasan peran antara 

peneliti dan konseli. 

 

I. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada DE bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada DE akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah DE segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan DE, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

 

J. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

3) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

d) Pemahaman (understanding): Konseli belum memahami tentang 

masalah perilaku membolos sekolah. 

e) Perasaan (comfort): Konseli merasa senang bisa berkenalan dengan 

peneliti. 

f) Tindakan (action): Konseli menyambut kehadiran peneliti. 

4) Hasil sementara 

Pada awalnya konseli terlihat agak malu-malu dan sedikit diam, akan 

tetapi dengan pembinaan hubungan baik (rapport) kemudian konseli mau 

berbicara dan bercerita kepada peneliti. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 2 

 

F. Identitas Konseli 

Nama   : DE 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 13 Januari 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Bermain play station dan ngopi 

G. Pertemuan Kedua 

Hari/ Tanggal  : Selasa/ 9 Oktober 2012 

Waktu    : 13.00 – 13.30 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

H. Tahap   : Asessment 

Pada pertemuan kedua juga dilakukan pada saat konseli usai pulang 

sekolah, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pada pertemuan kedua ini 

peneliti sudah mulai masuk ke langkah asessment dan mulai menerapkan 

pendekatan behavior yaitu dengan melakukan pengidentifikasian masalah 

yang dialami konseli dan analisis Antecedent (pencetus perilaku), Behavior 

(perilaku yang bermasalah), dan Consequence (konsekuensi atau akibat 

perilaku tersebut) atau lebih dikenal dengan analisis ABC. Hal-hal yang 

ditanyakan pada konseli yaitu seputar perilaku membolos sekolah yang terjadi 

dalam diri konseli. Dari proses wawancara konseling, konseli dapat 

menceritakan semua faktor penyebab konseli mempunyai perilaku kebiasaan 

membolos sekolah. 

Pada tahap ini peneliti mempersilahkan konseli untuk menceritakan 

masalahnya kepada peneliti. Pada saat konseli memulai pembicaraan dan 

bercerita, peneliti mulai berusaha mengidentifikasi perilaku yang bermasalah 

pada diri konseli dan menganalisis ABC. Selain mengidentifikasi, peneliti 

juga berusaha untuk merangkum pembicaraan konseli khususnya mengenai 
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informasi penting tentang diri konseli dan menemukan inti masalah dari 

konseli itu sendiri. 

Pada pertemuan kedua ini, konseli bercerita panjang lebar tentang 

faktor yang menyebabkan konseli mempunyai perilaku kebiasaan membolos 

sekolah. Konseli membolos sekolah (B) dikarenakan konseli membantu orang 

tuanya bekerja untuk mencari nafkah, takut dengan guru yang galak dan suka 

mengejek konseli, merasa jenuh/bosan dengan mata pelajaran sehingga 

konseli juga sering meninggalkan mata pelajaran, sering meninggalkan 

sekolah sebelum pelajaran selesai dan tidak kembali/terlambat masuk ke kelas 

setelah jam istirahat selesai. Selain itu juga pengaruh ajakan dari teman-teman 

konseli (A). Akibat dari perilaku membolos sekolah tersebut, konseli merasa 

sering ketinggalan mata pelajaran, gagal dalam ujian dan tidak naik kelas (C). 

Perilaku membolos sekolah konseli diatas dirumuskan melalui gambaran 

analisis ABC (Antecedent, Behavior, dan Consequence) berikut ini: 

 

 

 

I. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada DE bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada DE akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah DE segera 

Antecedent

• Membantu 
orang tua 
bekerja

• Guru galak

• Membosanka
n/jenuh 
dengan 
pelajaran

• Ajakan teman

Behavior

• Membolos 
sekolah

Consequence

• Mengalami 
ketertinggalan 
dalam 
pelajaran

• Gagal dalam 
ujian

• Tidak naik 
kelas
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dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan DE, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

 

J. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

3) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

d) Pemahaman (understanding): Konseli memahami harus bisa 

memecahkan masalahnya 

e) Perasaan (comfort): Konseli merasa senang dapat mengungkapkan 

permasalahannya secara mendalam 

f) Tindakan (action): Konseli mencoba berusaha mencari jalan keluar dari 

permasalahannya 

4) Hasil sementara 

Konseli sudah tidak terlihat malu-malu, bisa rileks dan nyaman saat 

mengikuti kegiatan konseling. Selain itu konseli juga bisa lebih terbuka 

untuk menceritakan masalahnya secara panjang lebar. 

 

  



 
 

 

284 

REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 2 

 

F. Identitas Konseli 

Nama   : DE 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 13 Januari 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Bermain play station dan ngopi 

G. Pertemuan Ketiga 

Hari/ Tanggal  : Jum’at/ 12 Oktober 2012 

Waktu    : 10.40 – 11.10 (pulang sekolah) 

Tempat   : Depan Mushola SMP N 4 Rembang 

H. Tahap   : Goal Setting 

Pada pertemuan kali ini sebelum masuk pada tahap goal setting, peneliti 

memulai pertemuan dengan sedikit membahas kembali dari hasil pertemuan 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya konseli mengingat kembali dan 

mengerti tentang permasalahan yang telah dibicarakan sebelumnya. 

Selanjutnya peneliti dapat mulai memfokuskan konseling ke tahap goal 

setting. Pada pertemuan yang ketiga ini, peneliti akan mencoba menjelaskan 

dan menegaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh konseli itu sendiri. 

Selanjutnya peneliti memberikan kepercayaan dan menyakinkan konseli 

bahwa peneliti dalam hal ini benar-benar ingin membantu konseli untuk 

mencapai tujuan, serta peneliti akan membantu konseli memandang 

masalahnya dengan memperhatikan hambatan apa yang nantinya muncul 

dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dan konseli bersama-

sama merumuskan tujuan yang ingin dicapai konseli. 

Pada pertemuan yang ketiga yaitu tahap goal setting, selanjutnya 

konseli mulai menceritakan tujuan yang ingin ia capai dari kegiatan konseling 

ini. Dari penjelasaan konseli, dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai 
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dari konseling ini yaitu konseli ingin mempunyai rasa disiplin diri dengan cara 

selalu berpikir yang baik, positif, selalu menaati peraturan atau tata tertib yang 

berlaku di lingkungan sekolah (masuk sekolah setiap harinya seperti siswa 

yang lain pada umumnya dan tidak ingin mudah terpengaruh dengan ajakan 

teman-temannya). Hal tersebut ingin dilakukan oleh konseli semata-mata 

untuk kebaikan dirinya sendiri di masa depan nantinya. 

I. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada DE bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada DE akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah DE segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan DE, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

J. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

3) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

d) Pemahaman (understanding): Konseli bisa memahami tentang perilaku 

membolos sekolah yang dialaminya dan membutuhkan bantuan. 

e) Perasaan (comfort): Konseli merasa senang karena dapat mendapatkan 

bantuan untuk menyelesaikan permasalahannya. 

f) Tindakan (action): Konseli membuat tujuan yang akan dilaksanakan 

oleh konseli untuk mengatasi perilaku membolos sekolah yang 

dialaminya. 

4) Hasil sementara 

Konseli sudah tidak terlihat malu, bisa rileks dan nyaman saat 

mengikuti kegiatan konseling. Selain itu konseli juga bisa lebih terbuka 

untuk menceritakan masalahnya. Banyak juga hal yang konseli bicarakan 

kepada peneliti. Dengan konsep tujuan awal maka konseli bersama-sama 

dengan peneliti menyepakati beberapa tujuan konseling. Selain itu konseli 

berharap dapat melakukannya dengan baik tanpa ada hambatan sedikitpun. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 2 

 

F. Identitas Konseli 

Nama   : DE 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 13 Januari 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Bermain play station dan ngopi 

G. Pertemuan Keempat 

Hari/ Tanggal  : Selasa/ 16 Oktober 2012 

Waktu    : 13.00 – 13.30 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

H. Tahap   : Implementasi teknik 

Pada pertemuan keempat ini peneliti melanjutkan pembahasan dari 

pertemuan sebelumnya yaitu pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan keempat 

ini, peneliti akan melakukan tahap mengimplementasikan teknik. Teknik yang 

akan digunakan oleh peneliti adalah teknik kontrak perilaku, yang mana dalam 

teknik ini yaitu mengatur kondisi sehingga konseli menampilkan tingkah laku 

yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli dengan peneliti. 

Pendekatan ini juga menekankan bahwa suatu perilaku itu merupakan 

hasil dari belajar dan pengaruh dari lingkungan yang kemudian dalam 

penanganannya akan dipadukan dengan penggunaan reward ataupun 

reinforcement untuk mengubah perilaku yang dianggap kurang sesuai. Setelah 

konseli memiliki rumusan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam tahap ini 

konseli diajak untuk membuat kontrak perilaku atau sebuah perjanjian secara 

tertulis dan berkomitmen sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama. 

Konseli diberi semangat dan dorongan agar bisa konsisten dalam menjalankan 

komitmen yang telah disepakati yaitu tidak membolos sekolah. 
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Peneliti disini memberikan semangat atau motivasi kepada konseli 

untuk mengganti perilaku membolos sekolah dengan perilaku yang lebih 

adaptif (perilaku yang diharapkan). Hal-hal yang dilakukan konseli antara 

lain: (1) ingin berhenti membolos sekolah, karena merugikan baginya, dan (2) 

menolak ajakan teman-temannya yang berkaitan dengan membolos sekolah 

maupun perilaku yang dapat merugikan dirinya. 

Tahap berikutnya peneliti bersama dengan konseli bersama-sama 

menentukan reward dan reinforcement. Reward diberikan untuk mengganjar 

perilaku yang diharapkan muncul dari diri konseli, diantaranya adalah (1) 

tidak membolos sekolah, dan (2) menolak ajakan teman untuk membolos 

sekolah. Reward yang diinginkan oleh konseli adalah pakaian sekolah yang 

diperoleh apabila konseli benar-benar menjalankan komitmennya sesuai 

dengan kontrak yang sudah disepakati bersama hingga batas waktu yang 

ditentukan. Dalam hal ini peneliti memberikan satu tambahan reward yaitu 

sepatu karena mengingat konseli merupakan keluarga yang kurang mampu. 

Reinforcement yang akan diperoleh konseli untuk mengganjar perilaku yang 

tidak diharapkan muncul adalah reinforcement negatif. Sedangkan 

reinforcement positif diberikan kepada konseli apabila perilaku yang 

diharapkan muncul bahkan menetap. Setelah konseli mengetahui gambaran 

perilaku mana yang harus dimunculkan dan perilaku mana yang harus 

dihapus, maka konseli diajak untuk berjanji menjalankan komitmennya. 

Peneliti terus memberikan motivasi dan juga dukungan kepada konseli untuk 

menjalankan kontrak perilaku ini dengan sungguh-sungguh. 

 

I. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada DE bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada DE akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah DE segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan DE, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 
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J. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

3) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

d) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan penerapan 

teknik konseling dapat digunakan sebagai latihan bagi dirinya untuk 

berperilaku yang baik. 

e) Perasaan (comfort): Konseli mampu mengikuti penerapan teknik dengan 

baik. 

f) Tindakan (action): Konseli mampu membuat kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepakatan) dan akan berusaha melaksanakannya dengan 

sebaik-baiknya. 

4) Hasil sementara 

Penjelasan tentang teknik kontrak perilaku, karena bagi konseli pada 

awalnya masih terdengar asing. Peneliti perlu menjelaskan secara mendetail 

supaya nantinya konseli paham penerapan teknik ini. Konseli berusaha 

melaksanakan kontrak perilaku yang sudah disepakati bersama. 

  



 
 

 

289 

REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 2 

 

F. Identitas Konseli 

Nama   : DE 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 13 Januari 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Bermain play station dan ngopi 

G. Pertemuan Kelima 

Hari/ Tanggal  : Jum’at/ 19 Oktober 2012 

Waktu    : 10.40 – 11.10 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

H. Tahap   : Treatment II 

Pada pertemuan kelima ini, peneliti masih melanjutkan penerapan 

teknik kontrak perilaku yang pada pertemuan sebelumnya sudah mulai 

diterapkan. Dalam pertemuan ini peneliti juga masih terus memberikan 

motivasi dan dorongan atau reinforcement yang bersifat menyemangati dan 

membuat konseli lebih yakin bahwa konseli bisa menumbuhkan disiplin 

dirinya, sehingga perilaku membolos sekolah yang dialami oleh konseli 

sedikit demi sedikit akan dapat terkurangi sampai teratasi. 

Dalam pertemuan kali ini sebelum melanjutkan konseling, peneliti 

selalu melakukan sedikit evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Dari hasil 

evaluasi peneliti, pada pertemuan kelima ini konseli sudah terlihat berubah. 

Konseli yang sebelumnya mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah, 

pada pertemuan ini terlihat begitu bersemangat untuk bersekolah. Ini 

membuktikan bahwa reinforcement yang telah diberikan sebelumnya sangat 

berpengaruh sehingga pada pertemuan ini sudah terlihat bahwa perilaku 

membolos sekolah yang dialami konseli sudah menurun. Selain itu, hal ini 

juga dapat dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 
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sendiri dengan memberikan check-list pada pedoman observasi. Setelah 

evaluasi dilakukan, peneliti mulai mengajak konseli untuk mengubah pola 

pikirnya yang sering memicu munculnya masalah kebiasaan membolos 

sekolah. Dalam hal ini khususnya peneliti berusaha mengajak konseli untuk 

berpikir positif dan melupakan semua pengalaman buruknya dimasa lalu dan 

dijadikan sebagai pembelajaran. Dari pertemuan ini hasilnya dapat terlihat 

dengan jelas bahwa konseli sudah terlihat dapat berpikir yang lebih baik, 

sebagai contoh konseli sudah dapat menolak ajakan teman yang bersangkutan 

dengan membolos sekolah. 

 

I. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada DE bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada DE akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah DE segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan DE, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

 

J. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

3) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

d) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan penggunaan 

teknik kontrak perilaku sangat berguna untuk menjaga kedisiplinannya. 

e) Perasaan (comfort): Konseli sangat bersemangat untuk melaksanakan 

kontrak perilaku. 

f) Tindakan (action): Konseli mampu melaksanakan kontrak perilaku 

dengan baik. 
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4) Hasil sementara 

Konseli merasa sangat senang karena dapat berpikir positif dalam 

pengambilan keputusan sehingga konseli sudah terlihat berubah, dalam arti 

perilaku membolos sekolahnya sudah menurun. Peneliti terus menerus 

memberikan motivasi dan dorongan kepada konseli untuk tetap 

berkomitmen dengan kontrak perilaku yang sudah disepakati bersama. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 2 

 

F. Identitas Konseli 

Nama   : DE 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 13 Januari 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Bermain play station dan ngopi 

G. Pertemuan Keenam 

Hari/ Tanggal  : Kamis/ 25 Oktober 2012 

Waktu    : 12.15 – 12.45 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

H. Tahap   : Treatment III 

Pada pertemuan keenam sebelum peneliti melanjutkan proses 

konseling, peneliti berusaha mengevaluasi dari pertemuan sebelumnya. Dari 

hasil evaluasi konseli pada pertemuan ini sudah mulai berani untuk 

mengambil keputusan yang sangat positif dan berharga bagi dirinya. Setelah 

melakukan komunikasi yang cukup panjang, selanjutnya pada pertemuan kali 

ini juga peneliti memberikan reward kepada konseli. Sedangkan hasil analisis 

observasi menunjukkan bahwa perilaku membolos sekolah yang dilakukan 

konseli telah menurun. 

Reward yang peneliti berikan kepada konseli yaitu berupa pakaian 

sekolah dan sepatu sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama tanpa ada 

paksaan apapun. Hal ini dilakukan oleh peneliti supaya nantinya konseli akan 

menjadi lebih semangat lagi untuk berperilaku adaptif. Hadiah tersebut juga 

diberikan peneliti agar konseli dapat berkomitmen kepada dirinya maupun 

kepada orang lain supaya ia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya 

khususya lebih baik lagi dalam berperilaku. 
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I. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada DE bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada DE akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah DE segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan DE, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

 

J. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

3) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

d) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan penggunaan 

teknik kontrak perilaku bisa mengontrol perilakunya. 

e) Perasaan (comfort): Konseli sangat senang karena sampai saat ini bisa 

menjalankan perilaku sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan 

mendapatkan pakaian sekolah dan sepatu. 

f) Tindakan (action): Konseli terus melaksanakan kontrak perilaku sesuai 

dengan komitmen yang sudah dibuat sehingga mendapatkan hadiah. 

4) Hasil sementara 

Konseli pada akhirnya menyadari perbuatan baik yang konseli 

lakukan sangat berarti bagi dirinya. Konseli juga sangat bangga sekali, 

bahwa ternyata konseli bisa mengambil keputusan yang berharga dalam 

dirinya. Dalam hal ini peneliti juga terus memantau perkembangan konseli 

yang sangat baik. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 2 

 

F. Identitas Konseli 

Nama   : DE 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 13 Januari 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Tasik Agung dukuh Pabean 

Hobi   : Bermain play station dan ngopi 

G. Pertemuan Ketujuh 

Hari/ Tanggal  : Jum’at/ 2 November 2012 

Waktu    : 10.40 – 11.10 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang Perpustakaan SMP N 4 Rembang 

H. Tahap   : Evaluasi dan pengakhiran 

Pertemuan yang terakhir dilakukan evaluasi hasil konseling secara 

keseluruhan dan pengakhiran. Dalam perkembangan sampai saat ini, konseli 

sudah berani mengambil keputusan untuk tidak membolos sekolah. Konseli 

menyadari bahwa membolos sekolah itu sangat merugikan bagi dirinya 

(ketertinggalan mata pelajaran dan tidak naik kelas), selain itu membolos 

sekolah juga telah menghilangkan rasa disiplin diri yang dimilikinya selama 

ini. 

Peneliti sangat bangga dengan konseli karena bisa berubah kearah yang 

lebih baik. Sampai saat ini konselipun sudah tidak pernah membolos sekolah 

lagi. Selain itu, konseli bersedia dipantau kehadirannya disekolah, dan peneliti 

dengan senang hati akan selalu memantau kehadiran konseli dengan cara 

menanyakan kepada orang-orang terdekat konseli dan dengan melihat data 

absensi sekolah. 

I. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti dan konseli mengadakan kesepakatan dari kegiatan konseling 

yang telah dilakukan. Kesepakatan itu adalah tidak diadakannya proses tindak 
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lanjut. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan konseling, konseli sudah bisa 

mengambil keputusan yang terbaik bagi kehidupannya. Setelah peneliti 

memberikan kesimpulan dari hasil konseling, maka peneliti dan konseli 

bersama-sama sepakat untuk mengakhiri proses konseling. Selain itu, konseli 

juga telah berjanji dan berkomitmen untuk bisa tetap mempertahankan hasil 

yang sudah dicapai. 

J. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

3) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

d) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan perilaku tidak 

membolos sekolah akan berdampak baik bagi dirinya. 

e) Perasaan (comfort): Konseli merasa sangat senang karena telah 

melakukan konseling dengan kesadarannya untuk dapat berubah kearah 

yang lebih baik. 

f) Tindakan (action): Konseli akan terus berkomitmen untuk tidak 

membolos sekolah walaupun sudah tidak ada kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepakatan). 

4) Hasil sementara 

Konseli merasa sangat senang bisa mengikuti kegiatan konseling 

dari awal sampai akhir. Dari hasil pembelajaran konseling selama ini, 

konseli mendapatkan banyak sekali pengalaman. Hasil konseling secara 

keseluruhan yaitu dengan perlakuan atau treatment yang telah dilakukan 

kepada konseli yang mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah 

dapat teratasi melalui konseling individual dengan pendekatan behavior 

teknik kontrak perilaku. Hal ini dapat dibuktikan dari perubahan konseli 

setelah konseli mendapat treatment. Setelah melakukan proses konseling 

dengan peneliti konseli sudah tidak pernah membolos sekolah lagi. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 3 

 

K. Identitas Konseli 

Nama   : YM 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 18 September 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

Hobi   : Nongkrong di café dan main game on-line 

L. Pertemuan Pertama 

Hari/ Tanggal  : Rabu/ 3 Oktober 2012 

Waktu    : 12.55 – 13.25 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

M. Tahap   : Pembentukan rapport 

Dalam pertemuan pertama konseling individual dengan pendekatan 

behavior teknik kontrak perilaku ini dilakukan oleh peneliti pada waktu 

pulang sekolah. Waktu ini dipilih oleh peneliti karena tidak ingin mengganggu 

pelajaran konseli dan memang pada saat sebelumnya telah ada kesepakatan 

terlebih dahulu antara peneliti dengan konseli. Pada pertemuan pertama ini 

peneliti memulai proses konseling dengan cara pembinaan hubungan baik 

(rappot) dengan konseli yang merupakan tahap awal proses konseling 

sebelum peneliti mendapatkan informasi tentang konseli.  

Pertama kali, peneliti menanyakan kabar dan bagaimana kegiatan 

belajar mengajar konseli pada hari ini serta data diri konseli dan keluarga. 

Komunikasi yang terjadi tidak terlalu formal karena peneliti harus menyatu 

dengan kondisi konseli dan supaya nantinya konseli dalam menceritakan 

masalahnya lebih terbuka dan tidak ragu-ragu serta memberikan informasi 

seputar dirinya kepada peneliti secara benar sesuai dengan keadaan yang 

dialaminya. Dalam hal ini peneliti menyesuaikan bahasa yang dipakai konseli, 

yaitu bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Sebelum memasuki pada tahap 
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inti, peneliti terlebih menjelaskan tentang tata cara yang harus dilakukan oleh 

peneliti maupun konseli. Tata cara tersebut diantaranya mengenai lamanya 

waktu yang dibutuhkan untuk proses konseling (kontrak waktu). Berdasarkan 

kesepakatan dengan konseli, proses konseling akan dilakukan selama 30 

menit. Selain itu dijelaskan juga mengenai asas-asas yang digunakan dalam 

konseling supaya nantinya konseli menaruh kepercayaan dalam mengikuti 

proses konseling berikutnya. Selanjutnya peneliti menjelaskan permasalahan 

yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam konseling dan batasan 

peran antara peneliti dan konseli. 

N. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada YM bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada YM akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah YM segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan YM, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

O. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

5) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

g) Pemahaman (understanding): Konseli tidak memahami tentang masalah 

perilaku membolos sekolah. 

h) Perasaan (comfort): Konseli merasa senang bisa berkenalan dengan 

peneliti. 

i) Tindakan (action): Konseli menyambut hangat dengan kehadiran 

peneliti. 

6) Hasil sementara 

Konseli pada awalnya memang terlihat sedikit malu, diam dan agak 

tertutup dengan peneliti, akan tetapi dengan pembinaan hubungan yang baik 

(rapport) kemudian konseli mau berbicara kepada peneliti dengan nyaman 

dan rileks. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 3 

 

K. Identitas Konseli 

Nama   : YM 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 18 September 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

Hobi   : Nongkrong di café dan main game on-line 

L. Pertemuan Kedua 

Hari/ Tanggal  : Rabu/ 10 Oktober 2012 

Waktu    : 13.00 – 13.30 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

M. Tahap   : Asessment 

Pertemuan kedua dilakukan pada saat konseli pulang sekolah sesuai 

dengan kesepakatan sebelumnya. Pada pertemuan kedua ini peneliti sudah 

mulai masuk ke langkah asessment dan mulai menerapkan pendekatan 

behavior yaitu dengan melakukan pengidentifikasian masalah yang dialami 

konseli melalui analisis Antecedent (pencetus perilaku), Behavior (perilaku 

yang bermasalah), dan Consequence (konsekuensi atau akibat perilaku 

tersebut) atau lebih dikenal dengan analisis ABC. Hal-hal yang ditanyakan 

pada konseli yaitu seputar perilaku membolos sekolah yang terjadi dalam diri 

konseli. Dari proses wawancara konseling, konseli dapat menceritakan tentang 

faktor penyebab konseli mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah. 

Pada tahap ini peneliti mempersilahkan konseli untuk menceritakan 

masalahnya. Pada saat konseli memulai pembicaraan dan bercerita, peneliti 

mulai berusaha mengidentifikasi perilaku yang bermasalah pada diri konseli 

dan menganalisis ABC. Selain mengidentifikasi, peneliti juga berusaha untuk 

merangkum pembicaraan konseli khususnya mengenai informasi penting 

tentang diri konseli dan menemukan inti masalah dari konseli itu sendiri. 
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Pada pertemuan kedua ini, konseli bercerita panjang lebar tentang 

faktor yang menyebabkan konseli mempunyai perilaku kebiasaan membolos 

sekolah. Konseli membolos sekolah (B) dikarenakan konseli merasa takut 

disuruh maju untuk mengerjakan soal terutama pada saat pelajaran bahasa 

inggris berlangsung apalagi guru tersebut galak dan suka mengejek sehingga 

konseli sering meninggalkan mata pelajaran tersebut. Selain itu yang menjadi 

pengaruh besar konseli membolos adalah adanya ajakan dari teman-teman 

(A). Akibat dari perilaku membolos sekolah tersebut, konseli merasa sering 

ketertinggalan mata pelajaran dan untuk tahun pelajaran kemarin konseli juga 

tidak naik kelas (C). Hal tersebut pun juga tak dapat lepas dari hilangnya rasa 

disiplin diri yang dimiliki oleh konseli. Perilaku membolos sekolah konseli 

diatas dirumuskan melalui gambaran analisis ABC (Antecedent, Behavior, dan 

Consequence) berikut ini: 

 

 

 

N. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada YM bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada YM akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah YM segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan YM, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

Antecedent

• Guru galak 
dan suka 
mengejek

• takut disuruh 
maju untuk 
mengerjakan 
soal

• Ajakan teman

Behavior

• Membolos 
sekolah

Consequence

• Mengalami 
ketertinggalan 
dalam pelajaran

• Tidak naik 
kelas



 
 

 

300 

O. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

5) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

g) Pemahaman (understanding): Konseli sudah memahami dan harus bisa 

memecahkan masalahnya 

h) Perasaan (comfort): Konseli merasa senang dapat mengungkapkan 

permasalahan yang saat ini dialaminya. 

i) Tindakan (action): Konseli mencoba berusaha mencari jalan keluar dari 

permasalahannya 

6) Hasil sementara 

Konseli sudah tidak terlihat canggung, bisa rileks dan nyaman saat 

mengikuti kegiatan konseling untuk menceritakan masalahnya kepada 

peneliti. Selain itu konseli juga bisa lebih terbuka untuk menceritakan 

masalahnya. Banyak hal yang konseli bicarakan kepada peneliti secara 

panjang lebar. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 3 

 

K. Identitas Konseli 

Nama   : YM 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 18 September 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

Hobi   : Nongkrong di café dan main game on-line 

L. Pertemuan Ketiga 

Hari/ Tanggal  : Sabtu/ 13 Oktober 2012 

Waktu    : 11.50 – 12.20 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang Perpustakaan SMP N 4 Rembang 

M. Tahap   : Goal Setting 

Pada pertemuan ketiga sebelum masuk pada tahap goal setting, peneliti 

memulai pertemuan dengan sedikit membahas kembali dari hasil pertemuan 

sebelumnya. Hal ini dimaksudkan supaya konseli mengingat kembali dan 

mengerti tentang permasalahan yang telah dibicarakan sebelumnya. Kemudian 

peneliti dapat mulai memfokuskan konseling ke tahap goal setting. Pada 

pertemuan yang ketiga ini, peneliti akan mencoba menjelaskan dan 

menegaskan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh konseli itu sendiri. 

Selanjutnya peneliti memberikan kepercayaan dan menyakinkan konseli 

bahwa peneliti dalam hal ini benar-benar ingin membantu konseli untuk 

mencapai tujuan, serta peneliti akan membantu konseli memandang 

masalahnya dengan memperhatikan hambatan apa yang nantinya muncul 

dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, peneliti dan konseli bersama-

sama merumuskan tujuan yang ingin dicapai konseli. 

Pada pertemuan yang ketiga yaitu tahap goal setting, selanjutnya 

konseli mulai menceritakan tujuan yang ingin ia capai dari kegiatan konseling 

ini. Dari penjelasaan konseli, dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin dicapai 
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dari konseling ini yaitu konseli ingin menumbuhkan rasa disiplin diri yang 

dimilikinya dengan cara selalu menaati peraturan atau tata tertib yang berlaku. 

Selain itu konseli juga ingin bisa masuk sekolah setiap harinya. Artinya 

konseli tidak ingin mudah terpengaruh dengan ajakan teman-temannya 

maupun pikiran negatifnya selama ini. Hal tersebut ingin dilakukan oleh 

konseli semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri di masa depan. 

N. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada YM bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada YM akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah YM segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan YM, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

O. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

5) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

g) Pemahaman (understanding): Konseli bisa memahami tentang perilaku 

membolos sekolah yang dialaminya dan segera membutuhkan bantuan. 

h) Perasaan (comfort): Konseli merasa sangat senang karena mendapatkan 

bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. 

i) Tindakan (action): Konseli membuat tujuan yang akan dilaksanakan 

oleh konseli untuk mengatasi perilaku membolos sekolah yang 

dialaminya. 

6) Hasil sementara 

Konseli sudah bisa rileks dan nyaman saat mengikuti kegiatan 

konseling. Selain itu konseli juga bisa lebih terbuka untuk menceritakan 

masalahnya. Banyak juga hal yang konseli bicarakan kepada peneliti. 

Dengan konsep tujuan awal maka konseli bersama-sama dengan peneliti 

menyepakati beberapa tujuan konseling. Selain itu konseli juga berharap 

dapat melakukannya dengan baik tanpa ada hambatan. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 3 

 

K. Identitas Konseli 

Nama   : YM 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 18 September 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

Hobi   : Nongkrong di café dan main game on-line 

L. Pertemuan Keempat 

Hari/ Tanggal  : Rabu/ 17 Oktober 2012 

Waktu    : 13.00 – 13.30 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

M. Tahap   : Implementasi teknik 

Pada pertemuan keempat kali ini peneliti melanjutkan pembahasan dari 

pertemuan sebelumnya yaitu goal setting. Setelah itu peneliti akan melakukan 

tahap selanjutnya yaitu mengimplementasikan teknik. Teknik yang akan 

digunakan oleh peneliti disini yaitu teknik kontrak perilaku, yang mana dalam 

teknik ini yaitu mengatur kondisi sehingga konseli menampilkan tingkah laku 

yang diinginkan berdasarkan kontrak antara konseli dengan peneliti. Selain itu 

pendekatan ini juga menekankan bahwa suatu perilaku itu merupakan hasil 

dari belajar dan pengaruh dari lingkungan yang kemudian dalam 

penanganannya akan dipadukan dengan pemberian reward ataupun 

reinforcement untuk mengubah perilaku yang dianggap kurang sesuai. Setelah 

konseli memiliki rumusan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam tahap ini 

konseli diajak untuk membuat kontrak perilaku atau sebuah perjanjian secara 

tertulis dan berkomitmen sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama. 

Konseli diberi semangat dan dorongan agar bisa konsisten dalam menjalankan 

komitmen yang telah disepakati yaitu supaya konseli tidak membolos sekolah 

lagi. 



 
 

 

304 

Konseli diberi semangat atau motivasi untuk mengganti perilaku 

membolos sekolah dengan perilaku yang lebih adaptif. Hal-hal yang 

dijalankan konseli antara lain: 

1. menyadari bahwa melanggar peraturan atau tata tertib adalah 

perilaku yang salah 

2. ingin berhenti membolos sekolah, karena itu akan berdampak buruk 

bagi dirinya 

3. menolak ajakan teman-temannya untuk membolos sekolah. 

Tahap berikutnya peneliti bersama dengan konseli bersama-sama 

menentukan reward dan reinforcement. Reward diberikan untuk mengganjar 

perilaku yang diharapkan muncul dari diri konseli, diantaranya adalah (1) 

tidak melanggar peraturan dan tata tertib, (2) tidak membolos sekolah, dan (3) 

menolak ajakan teman untuk membolos sekolah. Reward yang dipilih adalah 

tas sekolah yang diperoleh apabila konseli benar-benar menjalankan 

komitmennya sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati bersama hingga 

batas waktu yang ditentukan. Reinforcement akan diperoleh konseli untuk 

mengganjar perilaku yang tidak diharapkan muncul adalah reinforcement 

negatif. Sedangkan reinforcement positif diberikan kepada konseli apabila 

perilaku yang diharapkan muncul bahkan menetap. Setelah konseli 

mengetahui gambaran perilaku mana yang harus dimunculkan dan perilaku 

mana yang harus dihapus, maka konseli diajak untuk berjanji menjalankan 

komitmennya. Peneliti terus memberikan motivasi dan juga dukungan kepada 

konseli untuk menjalankan kontrak perilaku ini dengan sungguh-sungguh. 

 

N. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada YM bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada YM akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah YM segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan YM, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 
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O. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

5) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

g) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan penerapan 

teknik konseling dapat digunakan sebagai latihan berperilaku yang baik. 

h) Perasaan (comfort): Konseli senang karena mampu mengikuti penerapan 

teknik dengan baik tanpa adanya hambatan sedikitpun. 

i) Tindakan (action): Konseli mampu membuat kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepakatan) dan akan berusaha melaksanakannya dengan 

sebaik-baiknya. 

6) Hasil sementara 

Penjelasan tentang teknik kontrak perilaku, karena bagi konseli pada 

awalnya masih terdengar asing. Peneliti perlu menjelaskan secara mendetail 

supaya nantinya konseli paham penerapan teknik ini. Konseli mau dan 

berusaha melaksanakan kontrak perilaku yang sudah disepakati bersama. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 3 

 

K. Identitas Konseli 

Nama   : YM 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 18 September 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

Hobi   : Nongkrong di café dan main game on-line 

L. Pertemuan Kelima 

Hari/ Tanggal  : Sabtu/ 20 Oktober 2012 

Waktu    : 11.50 – 12.20 (pulang sekolah) 

Tempat   : Depan Mushola BK SMP N 4 Rembang 

M. Tahap   : Treatment II 

Pada pertemuan kelima ini secara garis besar peneliti masih 

melanjutkan penerapan teknik kontrak perilaku yang pada pertemuan 

sebelumnya sudah mulai diterapkan. Dalam pertemuan ini peneliti juga masih 

terus memberikan motivasi dan dorongan atau reinforcement yang bersifat 

menyemangati dan membuat konseli lebih yakin bahwa konseli bisa 

menumbuhkan disiplin dirinya, sehingga perilaku membolos sekolah yang 

dialami oleh konseli sedikit demi sedikit akan dapat terkurangi sampai teratasi. 

Dalam pertemuan kali ini sebelum melanjutkan konseling, peneliti 

selalu melakukan sedikit evaluasi dari pertemuan sebelumnya. Dari hasil 

evaluasi peneliti, pada pertemuan kelima ini konseli sudah terlihat adanya 

perubahan. Konseli yang sebelumnya mempunyai perilaku kebiasaan 

membolos sekolah, pada pertemuan ini masih terlihat begitu bersemangat 

untuk bersekolah. Ini membuktikan bahwa reinforcement yang telah diberikan 

sebelumnya oleh peneliti membuat konseli yakin dapat menumbuhkan 

kembali rasa disiplin diri sehingga pada pertemuan ini sudah terlihat bahwa 

perilaku membolos sekolah yang dialami konseli sudah menurun. Selain itu, 
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hal ini juga dapat dibuktikan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh 

peneliti sendiri dengan memberikan check-list pada pedoman observasi. 

Setelah evaluasi dilakukan, peneliti mulai mengajak konseli untuk mengubah 

pola pikir negatif yang sering memicu munculnya masalah kebiasaan 

membolos sekolah. Dalam hal ini khususnya peneliti berusaha mengajak 

konseli untuk berpikir positif dan melupakan semua pengalaman buruknya 

dimasa lalu dan dijadikan sebagai pembelajaran. Dari pertemuan ini hasilnya 

dapat terlihat dengan jelas, bahwa konseli sudah terlihat dapat menguasai 

dirinya. Contohnya konseli sudah dapat menolak ajakan teman untuk 

membolos sekolah, konseli menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. 

 

N. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada YM bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada YM akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah YM segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan YM, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

 

O. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

5) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

g) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan penggunaan 

teknik kontrak perilaku sangat berguna bagi kehidupannya. 

h) Perasaan (comfort): Konseli sangat senang dan bersemangat 

melaksanakan kontrak perilaku yang sudah disepakati. 

i) Tindakan (action): Konseli mampu melaksanakan kontrak perilaku 

dengan baik. 

 



 
 

 

308 

6) Hasil sementara 

Konseli merasa sangat senang karena dapat menanamkan rasa 

disiplin dirinya dan selalu berpikir positif dalam setiap pengambilan 

keputusan. Selain itu juga konseli sangat menikmati teknik kontrak perilaku 

ini. Peneliti terus menerus memberikan motivasi dan dorongan kepada 

konseli untuk tetap berkomitmen dengan kontrak perilaku yang sudah 

disepakati bersama. 

  



 
 

 

309 

REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 3 

 

K. Identitas Konseli 

Nama   : YM 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 18 September 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

Hobi   : Nongkrong di café dan main game on-line 

L. Pertemuan Keenam 

Hari/ Tanggal  : Sabtu/ 27 Oktober 2012 

Waktu    : 11.50 – 12.20 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

M. Tahap   : Treatment III 

Pada pertemuan keenam ini sebelum peneliti melanjutkan proses 

konseling, seperti biasanya peneliti selalu berusaha mengevaluasi dari 

pertemuan sebelumnya. Dari hasil evaluasi konseli pada pertemuan ini sudah 

mulai berani untuk mengambil keputusan yang sangat positif dan berharga 

bagi dirinya. Dan yang terpenting konseli sudah terlihat dapat menguasai 

dirinya dengan baik. Sedangkan hasil analisis observasi menunjukkan bahwa 

perilaku membolos sekolah yang dilakukan konseli telah menurun. 

Setelah melakukan komunikasi yang cukup panjang, selanjutnya pada 

pertemuan kali ini juga peneliti mencoba memberikan reward kepada konseli. 

Dalam hal ini reward yang peneliti berikan kepada konseli yaitu berupa tas 

sekolah sesuai dengan kontrak yang disepakati bersama tanpa ada paksaan 

apapun. Hal ini dilakukan oleh peneliti supaya nantinya konseli akan menjadi 

lebih semangat lagi dalam menanamkan rasa disiplin diri dan yakin untuk 

berperilaku adaptif. Hadiah tersebut juga diberikan peneliti agar konseli dapat 

berkomitmen kepada dirinya maupun kepada orang lain supaya ia dapat 
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menjadi lebih baik dari sebelumnya khususya lebih baik lagi dalam 

berperilaku. 

 

N. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti menjelaskan kepada YM bahwa konseling ini belum selesai. 

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada YM akan kesediaannya untuk 

melanjutkan konseling pada pertemuan berikutnya supaya masalah YM segera 

dapat teratasi. Sesuai kesepakatan waktu antara peneliti dan YM, maka 

konseling akan diadakan pada pertemuan berikutnya. 

 

O. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

5) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

g) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan penggunaan 

teknik kontrak perilaku bisa mengontrol perilakunya yang salah. 

h) Perasaan (comfort): Konseli sangat senang karena sampai saat ini bisa 

tetap menjalankan perilaku sesuai dengan kontrak yang telah disepakati 

dan mendapatkan tas sekolah. 

i) Tindakan (action): Konseli terus melaksanakan kontrak perilaku sesuai 

dengan komitmen yang sudah dibuat sehingga mendapatkan hadiah. 

6) Hasil sementara 

Konseli telah menyadari perbuatan baik yang konseli lakukan sangat 

berarti bagi dirinya sendiri maupun orang disekitarnya. Konseli juga sangat 

bangga sekali, bahwa ternyata konseli bisa melakukan semua itu dan 

mengambil keputusan yang berharga dalam hidupnya. Dalam hal ini peneliti 

terus memantau perkembangan konseli yang sangat baik ini. 
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REKAMAN KONSELING INDIVIDU 

KONSELI 3 

 

K. Identitas Konseli 

Nama   : YM 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 18 September 1998 

Agama   : Islam 

Alamat   : Ds. Karangturi RT 05/RW 02 Lasem 

Hobi   : Nongkrong di café dan main game on-line 

L. Pertemuan Ketujuh 

Hari/ Tanggal  : Sabtu/ 3 November 2012 

Waktu    : 11.50 – 12.20 (pulang sekolah) 

Tempat   : Ruang BK SMP N 4 Rembang 

M. Tahap   : Evaluasi dan pengakhiran 

Pada pertemuan ketujuh ini merupakan pertemuan yang terakhir, yaitu 

dilakukan evaluasi hasil konseling secara keseluruhan dan pengakhiran. 

Konseli dalam perkembangan saat ini sudah berani mengambil keputusan 

untuk tidak membolos sekolah. Konseli menyadari bahwa membolos sekolah 

itu sangat merugikan bagi dirinya (ketertinggalan mata pelajaran dan tidak 

naik kelas), selain itu membolos sekolah juga telah menghilangkan rasa 

disiplin diri yang dimilikinya selama ini. Peneliti sangat bangga dengan 

konseli karena bisa berubah kearah yang lebih baik. Konseli sampai saat 

inipun sudah tidak pernah membolos sekolah lagi. Konselipun bersedia 

dipantau kehadirannya disekolah, dan penelitipun dengan senang hati akan 

selalu memantau kehadiran konseli dengan cara menanyakan kepada orang-

orang terdekat konseli dan dengan melihat data absensi sekolah. 

 

N. Rencana Layanan Lanjutan 

Peneliti dan konseli mengadakan kesepakatan dari kegiatan konseling 

yang telah dilakukan. Kesepakatan itu adalah tidak diadakannya proses tindak 
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lanjut. Hal ini dikarena dalam pelaksanaan konseling, konseli sudah bisa 

mengambil keputusan yang terbaik bagi kehidupannya. Setelah peneliti 

memberikan kesimpulan dari hasil konseling, maka peneliti dan konseli 

bersama-sama sepakat untuk mengakhiri proses konseling. Selain itu, konseli 

juga telah berjanji dan berkomitmen untuk bisa tetap mempertahankan hasil 

yang sudah dicapai. 

 

O. Evaluasi Proses dan Hasil Sementara 

5) Evaluasi proses 

Evaluasi proses ini didasarkan pada penilaian segera (laiseg) yang 

mencakup tentang pemahaman (understanding), perasaan (comfort), dan 

tindakan (action). 

g) Pemahaman (understanding): Konseli memahami dengan perilaku tidak 

membolos sekolah akan berdampak baik bagi kehidupan dirinya. 

h) Perasaan (comfort): Konseli merasa senang karena telah melakukan 

konseling sampai selesai dan menghilangkan kebiasaan membolos 

sekolahnya. 

i) Tindakan (action): Konseli akan terus berkomitmen untuk tidak 

membolos sekolah walaupun sudah tidak ada kontrak perilaku. 

6) Hasil sementara 

Konseli merasa sangat senang bisa mengikuti kegiatan konseling 

dari awal sampai akhir. Dari hasil pembelajaran konseling selama ini, 

konseli mendapatkan banyak sekali pengalaman. Hasil konseling secara 

keseluruhan yaitu dengan perlakuan atau treatment yang telah dilakukan 

kepada konseli yang mempunyai perilaku kebiasaan membolos sekolah 

dapat teratasi melalui konseling individual dengan pendekatan behavior 

teknik kontrak perilaku. Hal ini dapat dibuktikan dari perubahan konseli 

setelah konseli mendapat treatment. Setelah melakukan proses konseling 

dengan peneliti konseli sudah tidak pernah membolos sekolah lagi. 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 

PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

 

Sekolah : SMP N 4 REMBANG       Pertemuan : I - VII 

Kelas  : VIII C, B dan A        Peneliti : Wanda Esa Adi Wibowo 

No 
Hari/ 

Tanggal 
Waktu 

Sasaran 

Kegiatan 

Kegiatan Lay/ 

Pendukung 

Topik 

pembahasan 

Evaluasi 

Hasil Proses 

1.  Senin, 1 

Oktober 

2012 

 

12.55 -

13.25 

WIB 

Konseli 1 

(AAR) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah 

Laiseg : Konseli belum 

memahami tentang masalah 

perilaku membolos sekolah, 

merasa senang bisa 

berkenalan dengan peneliti 

dan menyambut hangat 

dengan kehadiran peneliti 

Laijapen: akan dilaksanakan 

layanan konseling 

individual pada pertemuan 

berikutnya 

Merupakan pertemuan 

pertama dalam konseling, 

terjadi kesepakatan waktu 

konseling berikutnya dan  

konseli pada awalnya 

terlihat canggung dan 

sedikit diam, akan tetapi 

dengan pembinaan 

hubungan baik (rapport) 

kemudian konseli mau 

berbicara dan 

menceritakan kepada 

peneliti. 

2.  Selasa, 2 

Oktober 

2012  

13.00 -

13.30 

WIB 

 

Konseli 2 

(DE) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah 

Laiseg : Konseli belum 

memahami tentang masalah 

perilaku membolos sekolah, 

merasa senang bisa 

berkenalan dengan peneliti 

dan menyambut kehadiran 

peneliti. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya 

Merupakan pertemuan 

pertama dalam konseling, 

terjadi kesepakatan waktu 

konseling berikutnya. 

Konseli terlihat agak 

malu dan sedikit diam, 

akan tetapi dengan 

pembinaan hubungan 

baik (rapport) kemudian 

konseli mau berbicara 

kepada peneliti.  
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3.  Rabu, 3 

Oktober 

2012 

 

 

12.55 -

13.25 

WIB 

Konseli 3 

(YM) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah 

Laiseg : Konseli tidak 

memahami tentang masalah 

perilaku membolos sekolah, 

merasa senang bisa 

berkenalan dengan peneliti 

dan menyambut hangat 

dengan kehadiran peneliti 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya  

Merupakan pertemuan 

pertama dalam konseling, 

terjadi kesepakatan waktu 

konseling berikutnya dan 

konseli pada awalnya 

memang terlihat sedikit 

malu, diam dan agak 

tertutup dengan peneliti, 

akan tetapi dengan 

pembinaan hubungan 

yang baik (rapport) 

kemudian konseli mau 

berbicara kepada peneliti 

dengan nyaman dan 

rileks. 

4.  Senin, 8 

Oktober 

2012 

 

 

12.55 -

13.25 

WIB 

Konseli 1 

(AAR) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli memahami 

harus bisa memecahkan 

masalahnya, merasa senang 

dapat mengungkapkan 

permasalahannya secara 

mendalam dan mencoba 

berusaha mencari jalan 

keluar dari 

permasalahannya. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

Konseli sudah tidak 

terlihat canggung 

maupun diam, bisa rileks 

dan nyaman saat 

mengikuti kegiatan 

konseling. Selain itu 

konseli juga bisa lebih 

terbuka untuk 

menceritakan 

masalahnya. Banyak hal 

yang konseli bicarakan 

kepada peneliti secara 

panjang lebar dan peneliti 

mengidentifikasi masalah 

melalui analisis ABC.. 

5.  Selasa, 9 

Oktober 

2012 

13.00 -

13.30 

WIB 

Konseli 2 

(DE) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

Laiseg : Konseli memahami 

harus bisa memecahkan 

masalahnya, merasa senang 

Konseli sudah tidak 

terlihat malu-malu, bisa 

rileks dan nyaman saat 
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 dapat mengungkapkan 

permasalahannya secara 

mendalam dan mencoba 

berusaha mencari jalan 

keluar dari 

permasalahannya. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

mengikuti kegiatan 

konseling. Selain itu 

konseli juga bisa lebih 

terbuka untuk 

menceritakan masalahnya 

secara panjang lebar dan 

peneliti mengidentifikasi 

masalah melalui analisis 

ABC. 

6.  Rabu, 10 

Oktober 

2012 

 

 

13.00 -

13.30 

WIB 

Konseli 3 

(YM) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli sudah 

memahami dan harus bisa 

memecahkan masalahnya, 

merasa senang dapat 

mengungkapkan 

permasalahan yang saat ini 

dialaminya dan mencoba 

berusaha mencari jalan 

keluarnya. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

Konseli sudah tidak 

terlihat canggung, bisa 

rileks dan nyaman saat 

mengikuti kegiatan 

konseling untuk 

menceritakan masalahnya 

kepada peneliti. Selain itu 

konseli juga bisa lebih 

terbuka untuk 

menceritakan masalahnya 

dan peneliti 

mengidentifikasi masalah 

konseli melalui analisis 

ABC.. 

7.  Kamis, 11 

Oktober 

2012 

 

 

12.15 -

12.45 

WIB 

Konseli 1 

(AAR) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli bisa 

memahami tentang perilaku 

membolos sekolah yang 

dialami dan membutuhkan 

bantuan, merasa senang 

karena dapat mendapatkan 

bantuan untuk 

menyelesaikan 

permasalahannya dan 

Konseli bisa lebih 

terbuka untuk 

menceritakan masalahnya 

dan bersama-sama 

dengan peneliti 

menyepakati beberapa 

tujuan konseling. Selain 

itu konseli juga berharap 

dapat melakukannya 
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membuat tujuan yang akan 

dilaksanakan oleh konseli 

untuk mengatasi perilaku 

membolos sekolah yang 

dialaminya. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

dengan baik tanpa ada 

hambatan. 

8.  Jum’at, 12 

Oktober 

2012 

 

 

10.40 -

11.10 

WIB 

Konseli 2 

(DE) 

Konseling 

Individual 

Peerilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli bisa 

memahami tentang perilaku 

membolos sekolah yang 

dialaminya dan 

membutuhkan bantuan, 

merasa senang karena dapat 

mendapatkan bantuan untuk 

menyelesaikan 

permasalahannya dan 

membuat tujuan yang akan 

dilaksanakan oleh konseli 

untuk mengatasi perilaku 

membolos sekolah. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

Konseli juga bisa lebih 

terbuka untuk 

menceritakan masalahnya 

dan konseli bersama-

sama dengan peneliti 

menyepakati beberapa 

tujuan konseling 

9.  Sabtu, 13 

Oktober 

2012 

 

 

11.50 -

12.20 

WIB 

Konseli 3 

(YM) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli bisa 

memahami tentang perilaku 

membolos sekolah yang 

dialaminya dan segera 

membutuhkan bantuan. 

Selain itu konseli merasa 

sangat senang karena 

Konseli sudah bisa rileks 

dan nyaman saat 

mengikuti kegiatan 

konseling dan konseli 

bersama-sama dengan 

peneliti menyepakati 

beberapa tujuan 
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mendapatkan bantuan untuk 

menyelesaikan 

permasalahan yang dialami 

dan membuat tujuan untuk 

mengatasi perilaku 

membolos sekolah. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

konseling. 

10.  Senin, 15 

Oktober 

2012 

 

 

12.55-

13.25 

WIB 

Konseli 1 

(AAR) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli memahami 

dengan penerapan teknik 

konseling, mampu 

mengikuti penerapan teknik 

dan mampu membuat 

kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepakatan). 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

Penjelasan tentang teknik 

kontrak perilaku, secara 

mendetail dan konseli 

mau dan berusaha 

melaksanakan kontrak 

perilaku yang sudah 

disepakati bersama. 

11.  Selasa, 16  

Oktober 

2012 

 

 

13.00 -

13.30 

WIB 

Konseli 2 

(DE) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli memahami 

dengan penerapan teknik 

konseling, mampu 

mengikuti penerapan teknik 

dengan baik, mampu 

membuat kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepakatan) 

dan akan berusaha 

melaksanakannya dengan 

sebaik-baiknya. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

Penjelasan tentang teknik 

kontrak perilaku secara 

mendetail dan konseli 

berusaha melaksanakan 

kontrak perilaku yang 

sudah disepakati 

bersama. 
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konseling individual di hari 

berikutnya. 

12.  Rabu, 17 

Oktober 

2012 

 

 

13.00 -

13.30 

WIB 

Konseli 3 

(YM) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg :. Konseli 

memahami dengan 

penerapan teknik konseling, 

karena mampu mengikuti 

penerapan teknik dengan 

baik dan mampu membuat 

kontrak perilaku. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

Penjelasan tentang teknik 

kontrak perilaku secara 

mendetail supaya 

nantinya konseli paham 

penerapan teknik dan 

konseli mau dan berusaha 

melaksanakan kontrak 

perilaku yang sudah 

disepakati bersama. 

13.  Kamis, 18 

Oktober 

2012 

 

 

12.15 -

12.45 

WIB 

Konseli 1 

(AAR) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : konseli memahami 

dengan penggunaan teknik 

kontrak perilaku, sangat 

bersemangat untuk 

melaksanakan kontrak 

perilaku dan mampu 

melaksanakan kontrak 

perilaku dengan baik. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

Konseli merasa sangat 

senang karena dapat 

menumbuhkan kembali 

disiplin dirinya yang 

telah hilang dan dapat 

berpikir positif dalam 

pengambilan keputusan. 

Selain itu juga konseli 

sangat menikmati teknik 

kontrak perilaku ini. 

Peneliti terus menerus 

memberikan motivasi dan 

dorongan kepada konseli 

untuk tetap berkomitmen 

dengan kontrak perilaku 

yang sudah disepakati 

bersama 

14.  Jum’at, 19 

Oktober 

2012 

10.40 -

11.10 

WIB 

Konseli 2 

(DE) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

Laiseg : Konseli memahami 

dengan penggunaan teknik 

kontrak perilaku sangat 

Konseli merasa sangat 

senang karena dapat 

berpikir positif dalam 



 
 

 

319 

 

 

 berguna untuk menjaga 

kedisiplinannya, sangat 

bersemangat untuk 

melaksanakan kontrak 

perilaku dan mampu 

melaksanakan kontrak 

perilaku dengan baik. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

pengambilan keputusan 

sehingga konseli sudah 

terlihat berubah, dalam 

arti perilaku membolos 

sekolahnya sudah 

menurun.. 

15.  Sabtu, 20 

Oktober 

2012 

 

 

11.50 -

12.20 

WIB 

Konseli 3 

(YM) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli memahami 

dengan penggunaan teknik 

kontrak perilaku sangat 

berguna bagi kehidupannya, 

sangat senang dan 

bersemangat melaksanakan 

kontrak perilaku dan 

mampu melaksanakan 

kontrak perilaku 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

Konseling berjalan 

dengan lancer dan 

peneliti terus 

memberikan motivasi dan 

dorongan kepada konseli 

untuk tetap berkomitmen 

dengan kontrak perilaku 

yang sudah disepakati 

bersama. 

16.  Rabu, 24 

Oktober 

2012 

 

 

12.55 -

13.25 

WIB 

Konseli 1 

(AAR) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli memahami 

dengan penerapan teknik 

kontrak perilaku bisa 

mengontrol perilakunya, 

sangat senang karena 

sampai saat ini bisa 

menjalankan perilaku sesuai 

dengan kontrak yang telah 

disepakati dan terus 

Konseli telah menyadari 

perbuatan baik yang 

konseli lakukan sangat 

berarti bagi dirinya 

sendiri maupun orang 

disekitarnya dan konseli 

juga sangat bangga 

sekali, bahwa ternyata 

konseli bisa mengambil 



 
 

 

320 

melaksanakan kontrak 

perilaku sesuai dengan 

komitmen yang sudah 

dibuat. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

keputusan yang berharga 

dalam hidupnya. Dalam 

hal ini peneliti terus 

memantau perkembangan 

konseli yang sangat baik 

ini. 

17.  Kamis, 25 

Oktober 

2012 

 

 

12.15 -

12.45 

WIB 

Konseli 2 

(DE) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli memahami 

dengan penggunaan teknik 

kontrak perilaku bisa 

mengontrol perilakunya, 

sangat senang karena 

sampai saat ini bisa 

menjalankan perilaku sesuai 

dengan kontrak yang telah 

disepakati dan terus 

melaksanakan kontrak 

perilaku sesuai dengan 

komitmen yang sudah 

dibuat. 

Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

Konseli pada akhirnya 

menyadari perbuatan baik 

yang konseli lakukan 

sangat berarti bagi 

dirinya. Konseli juga 

sangat bangga sekali, 

bahwa ternyata konseli 

bisa mengambil 

keputusan yang berharga 

dalam dirinya. 

18.  Sabtu, 27 

Oktober 

2012 

 

 

11.50 -

12.20 

WIB 

Konseli 3 

(YM) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli memahami 

dengan penggunaan teknik 

kontrak perilaku bisa 

mengontrol perilakunya dan 

terus melaksanakan kontrak 

perilaku sesuai dengan 

komitmen yang sudah 

dibuat dan disepakati. 

Konseling berjalan 

dengan lancar, Konseli 

telah menyadari 

perbuatan baik yang 

konseli lakukan dan 

mengambil keputusan 

yang berharga dalam 

hidupnya. Peneliti juga 
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Laijapen : akan 

dilaksanakan layanan 

konseling individual di hari 

berikutnya. 

terus memantau 

perkembangan konseli 

19.  Senin, 29 

Oktober 

2012 

 

 

12.55 -

13.25 

WIB 

Konseli 1 

(AAR) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Siswa 

mengungkapkan 

permasalahannya dan 

membuat tujuan konseling 

bahwa siswa ingin 

bersemangat sekolah lagi. 

Laijapen : tidak 

diperlukannya proses tindak 

lanjut karena dalam 

pelaksanaan konseling, 

konseli sudah bisa lebih 

baik kehidupannya. 

Konseli bisa mengikuti 

kegiatan konseling dari 

awal sampai akhir. 

Sedangkan hasil 

konseling secara 

keseluruhan yaitu dengan 

perlakuan atau treatment 

yang telah dilakukan 

kepada konseli yang 

mempunyai perilaku 

kebiasaan membolos 

sekolah dapat teratasi 

melalui konseling 

individual dengan 

pendekatan behavior 

teknik kontrak perilaku. 

Kemudian peneliti dan 

konseli bersama-sama 

sepakat untuk mengakhiri 

proses konseling 

20.  Jum’at, 2 

November 

2012 

 

 

10.40 -

11.10 

WIB 

Konseli 2 

(DE) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli memahami 

dengan perilaku tidak 

membolos sekolah, merasa 

sangat senang karena telah 

melakukan konseling 

dengan kesadarannya untuk 

dapat berubah kearah yang 

lebih baik dan akan terus 

berkomitmen untuk tidak 

Konseli merasa sangat 

senang bisa mengikuti 

kegiatan konseling dari 

awal sampai akhir dan 

setelah melakukan proses 

konseling dengan peneliti 

konseli sudah tidak 

pernah membolos 

sekolah lagi, maka 
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membolos sekolah 

walaupun sudah tidak ada 

kontrak perilaku 

(perjanjian/kesepakatan).. 

Laijapen : tidak 

diadakannya proses tindak 

lanjut karena konseli sudah 

bisa mengambil keputusan 

yang terbaik bagi 

kehidupannya. 

peneliti dan konseli 

bersama-sama sepakat 

untuk mengakhiri proses 

konseling. 

21.  Sabtu, 3 

November 

2012 

 

 

11.50 -

12.20 

WIB 

Konseli 3 

(YM) 

Konseling 

Individual 

Perilaku 

membolos 

sekolah. 

 

Laiseg : Konseli memahami 

dengan perilaku tidak 

membolos sekolah, merasa 

senang karena telah 

melakukan konseling 

sampai selesai dan 

menghilangkan kebiasaan 

membolos sekolahnya dan 

akan terus berkomitmen 

untuk tidak membolos 

sekolah walaupun sudah 

tidak ada kontrak perilaku. 

Laijapen : tidak 

diadakannya proses tindak 

lanjut. 

Secara keseluruhan yaitu 

dengan perlakuan atau 

treatment yang telah 

dilakukan kepada konseli 

yang mempunyai 

perilaku kebiasaan 

membolos sekolah dapat 

teratasi melalui konseling 

individual dengan 

pendekatan behavior 

teknik kontrak perilaku. 

Selanjutnya peneliti dan 

konseli bersama-sama 

sepakat untuk mengakhiri 

proses konseling 

              Rembang, 3 November 2012 

              Peneliti 

 

 

              Wanda Esa Adi Wibowo 

              NIM. 1301407003 
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JURNAL KEGIATAN HARIAN PENELITIAN SKRIPSI 

DI SMP NEGERI 4 REMBANG 

 

Nama  : Wanda Esa Adi Wibowo 

NIM  : 1301407003 

Prodi  : Bimbingan dan Konseling 

Judul skripsi : Upaya Mengatasi Perilaku Membolos Sekolah Melalui Konseling 

Individual Dengan Pendekatan Behavior Teknik Kontrak Perilaku 

(Penanganan Kasus Pada Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 4 

Rembang). 

 

No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan Keterangan 

1. Jum’at, 28 

September 2012 

1. 08.00 

 

 

 

 

1. Menyerahkan surat 

ijin dan meminta ijin 

penelitian skripsi ke 

SMP Negeri 4 

Rembang 

1. Memberikan surat 

pengantar dari 

Universitas. 

2. Senin, 1 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. 07.30 -  

08.45 

 

 

3. Pulang 

sekolah  

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Wawancara dengan 

konselor sekolah dan 

wawancara dengan 

wali kelas AAR 

3. Pertemuan 1 dengan 

AAR (pembentukan 

rapport). 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check list 

menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Wawancara dengan 

Bpk. MI. 

 

 

3. Dalam tahap ini, 

peneliti mencoba 

menjalin hubungan 

baik, membuat 

suasana nyaman dan 

serileks mungkin bagi 

konseli. 

3. Selasa, 2 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Istirahat 

pertama 

 

3. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Wawancara dengan 

teman AAR 

 

3. Pertemuan 1 dengan 

DE (pembentukan 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check list 

menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Wawancara dengan 

RWEM dan BRS 

 

3. Dalam tahap ini, 

peneliti mencoba 
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rapport) menjalin hubungan 

baik, membuat 

suasana nyaman dan 

serileks mungkin bagi 

konseli. 

4. Rabu, 3 Oktober 

2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Istirahat 

pertama 

3. Istirahat 

kedua 

4. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Wawancara dengan 

wali kelas DE 

3. Wawancara dengan 

teman DE 

4. Pertemuan 1 dengan 

YM (pembentukan 

rapport). 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check list 

menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Wawancara dengan 

Bpk. S 

3. Wawancara dengan 

MM dan RYI 

4. Dalam tahap ini, 

peneliti mencoba 

menjalin hubungan 

baik, membuat 

suasana nyaman dan 

serileks mungkin bagi 

konseli. 

5. Kamis, 4 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Istirahat 

pertama 

3. Istirahat 

kedua 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Wawancara dengan 

wali kelas YM 

3. Wawancara dengan 

teman YM 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check list 

menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Wawancara dengan 

Ibu NH. 

3. Wawancara dengan 

ARS dan AYB. 

6. Jum’at, 5 

Oktober 2012 

1. 06.30 - 

pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

7. Sabtu, 6 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

8. Senin, 8 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 2 dengan 

AAR (assessment) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti berusaha 

mengidentifikasi 

setiap aspek dalam 

permasalahan 

tersebut. 
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9. Selasa, 9 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 2 dengan 

DE (assessment) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti berusaha 

mengidentifikasi 

setiap aspek dalam 

permasalahan 

tersebut. 

10. Rabu, 10 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 2 dengan 

YM (assessment) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti berusaha 

mengidentifikasi 

setiap aspek dalam 

permasalahan 

tersebut. 

11. Kamis, 11 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 3 dengan 

AAR (goal setting) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti dengan 

konseli membuat 

kesepakatan 

menyusun tujuan 

yang diharapkan 

dengan adanya 

konseling ini 

12. Jum’at, 12 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 3 dengan 

DE (goal setting) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti dengan 

konseli membuat 

kesepakatan 

menyusun tujuan 

yang diharapkan 

dengan adanya 

konseling ini 

13. Sabtu, 13 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 3 dengan 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti dengan 
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sekolah YM (goal setting) konseli membuat 

kesepakatan 

menyusun tujuan 

yang diharapkan 

dengan adanya 

konseling ini 

14. Senin, 15 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 4 dengan 

AAR (implementasi 

teknik, treatment I) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Penerapan teknik 

kontrak perilaku pada 

perilaku yang diubah 

konseli berdasarkan 

kontrak yang sudah 

disepakati bersama. 

15. Selasa, 16 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 4 dengan 

DE (implementasi 

teknik, treatment I) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Penerapan teknik 

kontrak perilaku pada 

perilaku yang diubah 

konseli berdasarkan 

kontrak yang sudah 

disepakati bersama 

16. Rabu, 17 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 4 dengan 

YM (implementasi 

teknik, treatment I) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Penerapan teknik 

kontrak perilaku pada 

perilaku yang diubah 

konseli berdasarkan 

kontrak yang sudah 

disepakati bersama 

17. Kamis, 18 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 5 dengan 

AAR (treatment II) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti menganalisis 

dan melanjutkan hasil 

observasi 

18. Jum’at, 19 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 
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2. Pulang 

sekolah 

 

 

2. Pertemuan 5 dengan 

DE (treatment II) 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti menganalisis 

dan melanjutkan hasil 

observasi 

19. Sabtu, 20 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 5 dengan 

YM (treatment II) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti menganalisis 

dan melanjutkan hasil 

observasi 

20. Senin, 22 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

21. Selasa, 23 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

22. Rabu, 24 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 6 dengan 

AAR (treatment III) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti melanjutkan 

treatment, 

pengakhiran dan 

menganalisis hasil 

observasi. 

23. Kamis, 25 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

 

2. Pertemuan 6 dengan 

DE (treatment III) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

 

2. Peneliti melanjutkan 

treatment, 

pengakhiran dan 

menganalisis hasil 

observasi. 

24. Sabtu, 27 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 6 dengan 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti melanjutkan 
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sekolah YM (treatment III) treatment, 

pengakhiran dan 

menganalisis hasil 

observasi. 

25. Senin, 29 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan  7 dengan 

AAR (evaluasi dan 

termination) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti mengevaluasi 

konseling yang telah 

dilakukan dan 

mengakhiri proses 

konseling. 

26. Selasa, 30 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

27. Rabu, 31 

Oktober 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

28. Kamis, 1 

November 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

29. Jum’at, 2 

November 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 7 dengan 

DE (evaluasi dan 

termination) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti mengevaluasi 

konseling yang telah 

dilakukan dan 

mengakhiri proses 

konseling. 

30. Sabtu, 3 

November 2012 

1. 06.30 -  

pulang 

sekolah 

 

 

2. Pulang 

sekolah 

1. Observasi konseli 

 

 

 

 

2. Pertemuan 7 dengan 

YM (evaluasi dan 

termination) 

1. Mengobservasi 

konseli dengan 

memberikan check 

list menggunakan 

pedoman observasi. 

2. Peneliti mengevaluasi 

konseling yang telah 

dilakukan dan 

mengakhiri proses 

konseling. 
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Foto Proses Konseling dengan Konseli AAR 

 

 

Foto Proses Konseling dengan Konseli DE 
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Foto Proses Konseling dengan Konseli YM 
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VERBATIM PELAKSANAAN KONSELING 

KONSELI AAR 

 

Pertemuan 1. Rapport 

 

Peneliti/ 

konseli 

Percakapan Ket. dasar 

Konseling 

Pendekatan 

konseling 

Konseli 

 

Peneliti  

 

Konseli  

Peneliti  

 

 

 

Konseli  

Peneliti  

 

Konseli 

 

Peneliti 

Konseli 

 

Peneliti 

 

 

Konseli  

Peneliti 

Konseli 

Peneliti 

Konseli  

 

 

Peneliti 

Konseli 

Peneliti  

 

 

 

Konseli  

Peneliti  

 

 

 

Assalamu’alaikum.. (sambil mengetuk pintu 

ruangan BK) 

Walaikum salam (diucapkan setelah 

membuka pintu ruangan BK) 

Selamat siang, mas (sambil tersenyum) 

Selamat siang AAR, mari silahkan masuk 

(dengan menjabat tangan AAR). Silahkan 

duduk AAR! Pilih kursi yang kamu rasa 

nyaman untuk duduk disini. 

Maturnuwun mas, saya duduk disini saya.. 

Apa kamu sudah merasa nyaman duduk 

disitu? 

ya mas, saya nyaman duduk disini (sambil 

tersenyum malu) 

Bagaimana kabarmu hari ini?  

Alhamdulillah kabar saya hari ini baik- baik 

saja mas! 

Alhamdulillah kalau kabarnya sehat. 

(tersenyum sambil menatap konseli). Kalau 

boleh tahu, apa hobi AAR? 

Hobi saya nongkrong sama maen PS mas… 

Oh, jadi itu hobi AAR… 

Iya mas benar… 

Bagaimana dengan pelajaran hari ini…?? 

Pelajaran hari ini biasa-biasa saja mas… 

sedikit membosankan (sedikit mengerutkan 

dahi) 

Oh, begitu ya.. 

Ya mas.. 

Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama 

mas adalah WEAW. Panggil saja mas 

Wanda. (sambil berjabat tangan dan lebih 

dekat dengan AAR) 

Ya mas Wanda… 

Oke,,,setelah tadi kita membicarakan sedikit 

mengenai AAR, apa kamu sudah tau 

maksud kedatangan AAR datang ke ruang 

BK.. 

Opening 

 

Opening  

 

 

Opening  

 

 

 

 

Opening  

 

 

 

Topik netral 

 

 

Topik netral 

 

 

 

Acceptance  

 

Topik netral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behavior 
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Konseli 

Peneliti  

 

 

 

 

Konseli  

Peneliti  

 

Konseli 

Peneliti  

Konseli  

 

Peneliti  

 

 

 

Konseli  

 

Peneliti  

 

 

 

 

 

Konseli  

 

 

 

 

 

Peneliti 

Konseli  

Peneliti  

 

 

 

Konseli  

Peneliti 

 

 

 

 

 

Konseli 

Peneliti 

Belum tahu eg mas.. emange ada apa mas.. 

Baik kalau begitu…AAR saya panggil ke 

ruang BK dengan maksud bahwa adanya 

laporan dari guru BK dan absensi sekolah 

bahwa AAR sering membolos sekolah?? 

Apa betul?  

Iya mas.. (diam) 

Sebelumnya AAR ini sudah pernah 

mengikuti kegiatan konseling apa belum??? 

Sudah pernah mas, sama pak Irsyad… 

Jadi sudah tahu apa itu konseling…?? 

Yang saya tahu itu ya dipanggil ke ruang 

BK terus diberikan nasehat sama guru BK.  

Oh, baiklah kalau begitu. Sebelum kita 

mulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya 

kita sepakati waktu untuk pertemuan kali ini 

supaya tidak ada perasaan terpaksa.  

Nggeh mas.. kalau 30 menit gimana mas. 

Soalnya saya ada janji dengan teman ig.. 

Oke..Seperti janji saya tadi, saya akan 

mencoba menjelaskan apa itu konseling. 

Jadi konseling itu adalah proses pemberian 

bantuan kepada individu yang mempunyai 

masalah tetapi pengambilan keputusan 

dikembalikan kepada AAR nantinya… 

Oh, begitu ya mas. Sekarang saya baru tahu 

apa itu konseling (sambil tersenyum). 

Soalnya yang saya tahu ya dipanggil ke 

ruang BK dan diberikan nasehat oleh guru 

BK. Yaaa.. Pokoknya kayak diceramahin 

gitu mas.. 

Oh…. Begitu ya…(menganggukkan kepala) 

Iya mas.. (sambil tersenyum) 

Untuk membantu permasalahan membolos 

sekolah yang kamu hadapi, saya minta 

nantinya AAR mau bercerita tentang apa 

yang sebenarnya terjadi. 

Iya mas, tapi saya malu (diam) 

Kenapa harus malu? Santai saja, di dalam 

konseling ini hanya saya dan kamu yang 

tahu. Saya jamin kerahasiaan kamu 

nantinya, karena saya tahu apa yang sedang 

kamu alami saat ini. (sambil memegang 

pundak konseli) 

Oke kalau begitu mas.. (tersenyum) 

Baik kalau begitu, sesuai dengan 

 

 

 

 

 

 

Silence 

 

 

 

Lead umum 

 

 

Structuring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termination 
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Konseli 

 

 

Peneliti  

 

 

 

Konseli 

 

Peneliti  

 

 

Konseli 

Peneliti 

kesepakatan kita tadi bahwa waktu sudah 

berjalan 30 menit. Sebelum kita akhiri 

konseling kali ini, saya mau mengulas 

sedikit bahwa AAR benar mempunyai 

perilaku membolos sekolah. 

Iya mas benar..terima kasih sudah mau 

membantu saya. Pertemuan ini tidak seperti 

yang saya bayangkan sebelumnya. 

Sama-sama (tersenyum). Terima kasih juga 

sudah mau datang menemui saya diruang 

BK. Sampai jumpa dipertemuan minggu 

depan ya.. 

Ya mas minggu depan saya akan kesini 

lagi.. 

Baik, akan saya tunggu minggu depan. 

Sampai bertemu minggu depan..(sambil 

berjabat tangan).. hati-hati dijalan.. 

Siip mas,, assalamu’alaikum.. 

Walaikum salam.. 

dan summary 

bagian 

 

 

Pertemuan 2. Assesment 

Peneliti/ 

konseli 

Percakapan Ket. dasar 

Konseling 

Pendekatan 

konseling 

Konseli 

Peneliti 

 

 

Konseli  

Peneliti 

Konseli 

Peneliti 

 

 

 

Konseli 

Peneliti 

 

 

Konseli 

Peneliti 

 

 

Konseli 

Assalamu’alaikum.. Selamat siang mas... 

Walaikum salam, Oy ya selamat siang 

AAR, mari silahkan masuk...(sambil 

berjabat tangan) 

Terima kasih mas... 

Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini? 

Alhamdulillah baik mas... 

Sesuai dengan kesepakatan kita minggu 

kemarin, hari ini kita akan melanjutkan 

pertemuan konseling pertama yang  

kemarin...bagaimana? 

Baik mas... 

Baik..kegiatan kita hari ini akan kita mulai 

dari pukul 12.55 sampai pukul 13.25 

bagaimana? 

Iya mas nggak apa-apa... 

Dipertemuan kemarin kamu mengatakan 

bahwa kamu mempunyai kebiasaan 

membolos sekolah.. 

Betul mas...  

Opening 

Opening  

 

 

Opening 

Topik netral 

 

Topik netral  

 

 

 

 

Structuring  

 

 

 

 

 

 

 

Behavior 
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Peneliti 

 

 

Konseli 

Peneliti 

Konseli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

 

Konseli 

Peneliti 

 

Konseli  

 

Peneliti  

 

 

 

 

 

 

Konseli 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang bisa kamu ceritakan apa yang 

menjadi penyebab mempunyai kebiasaan 

membolos sekolah? 

Penyebabnya banyak sekali mas.. 

Bisa disebutkan satu persatu? 

Iya mas. Saya mempunyai perilaku 

membolos sekolah karena guru-gurunya 

galak, saya sering merasa bosan atau bosan 

dengan mata pelajaran, takut disuruh maju 

untuk mengerjakan soal sama guru, dan 

yang paling sering saya melakukan 

membolos sekolah karena banyak teman-

teman saya yang mengajak membolos 

sekolah. 

Selain tidak masuk sekolah, apa AAR juga 

sering meninggalkan pelajaran, tidak 

kembali kedalam kelas setelah jam 

istirahat? 

Ya mas.. 

Lalu,, biasanya kamu kalau sedang 

membolos sekolah itu berada dimana? 

Ya biasane saya sering nongkrong-

nongkrong sama maen play station mas.. 

Emm, sebenarnya kamu tidak perlu 

melakukan kegiatan nongkrong dan maen 

play station seperti itu, jika memang tidak  

ada manfaat positif bagi sekolah kamu, jika 

memang ingin nongkrong dengan teman 

dan bermain play station kan kamu bisa 

memilih waktu yang tepat... 

Iya mas... 

Ok.. Sejauh dari pembicaraan kita ini maka 

dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi 

inti permasalahan AAR yaitu perilaku 

membolos sekolah karena AAR sering 

nongkrong dan maen play station yang 

semuanya itu terjadi karena AAR takut 

dengan guru yang galak, merasa bosan atau 

jenuh dengan pelajaran, takut jika disuruh 

maju untuk mengerjakan soal dan sering 

adanya ajakan dari teman untuk membolos 

sekolah. Sekarang akan kita bahas mengenai 

dampak negatif yang selama ini AAR 

dapatkan dari perilaku membolos sekolah... 

Kira-kira dampak negatif apa saja yang 

telah AAR dapatkan dari perilaku 

Lead umum 

 

 

 

Lead khusus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lead khusus 

 

 

 

 

Acceptance, 

Lead khusus 

 

 

Advice 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

bagian, 

restatement, 

lead khusus 
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Konseli 

 

 

 

 

Peneliti 

 

 

Konseli 

 

 

 

Peneliti 

 

 

Konseli 

Peneliti 

 

 

Konseli 

 

Peneliti 

 

 

 

 

Konseli 

Peneliti  

 

 

 

 

Konseli 

Peneliti  

 

 

 

 

 

Konseli 

Peneliti 

Konseli 

 

Peneliti  

membolos sekolah? 

Dampaknya banyak sekali mas, diantaranya 

yang paling saya rasakan yaitu tidak naik 

kelas, kemudian sering ketinggalan 

pelajaran sehingga tidak bisa mengerjakan 

soal ujian dan hilangnya rasa disiplin. 

…..(diam). Lalu menurut AAR dampak 

positif apa saja yang bisa didapat jika tidak 

membolos sekolah?? 

Dampak positif yang saya rasakan jika tidak 

membolos sekolah ya tidak ketinggalan 

pelajaran, bisa mengikuti ulangan dan masih 

banyak lagi mas.. 

Dari dampak negatif dan positif yang sudah 

AAR jelaskan tadi, apakah AAR masih mau 

membolos sekolah lagi? 

Sebenarnya saya sudah tidak mau mas… 

Oh, bagus itu jika kamu ingin berhenti 

membolos sekolah…tapi kenapa jawabnya 

seperti ragu-ragu begitu.. 

Soalnya saya tidak tahu caranya mas, saya 

tidak tahu dari mana mulainya... 

Jika memang kamu ingin berhenti 

melakukan perilaku membolos sekolah 

maka beberapa perilaku kamu harus 

dirubah...apakah kamu siap untuk 

merubahnya?? 

Iya mas saya mau sekali... 

Baik jika memang AAR bersedia untuk 

merubah perilaku kamu yang kurang baik 

maka kita akan memikirkan cara-cara yang 

dapat membantu mengatasi masalah 

AAR..bagaimana? 

Baik saya bersedia.. 

Baik, berhubung waktu sudah habis, sesuai 

dengan kesepakatan awal kita maka 

pertemuan kedua kita pada hari ini kita 

akhiri dulu dan kita akan melanjutkannya 

pada hari kamis. Bagaimana apa AAR 

bersedia? (sambil memegang pundak AAR) 

Siap mas... (sambil tersenyum) 

Pulangnya hati-hati.. 

Iya mas, bereess.. maturnuwun... 

Assalamu’alaikum.. 

Walaikum salam… 

 

 

 

 

 

 

Silence, lead 

khusus 
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Pertemuan 3. Goal setting 

Peneliti/ 

konseli 

Percakapan Ket. dasar 

Konseling 

Pendekatan 

konseling 

Konseli  

Peneliti  

 

Konseli  

Peneliti  

Konseli  

Peneliti 

 

Konseli  

Peneliti  

 

 

 

 

 

Konseli  

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konseli 

 

 

 

 

 

Peneliti 

Konseli 

 

Peneliti 

 

 

 

 

Konseli 

 

Assalamu’alaikum..Selamat siang mas... 

Walaikum salam.. Oh ya selamat siang, 

mari silakan masuk..Silakan duduk.... 

Terima kasih mas.. 

Gimana kabarnya hari ini? 

Alhamdulillah sehat mas... 

Alhamdulilah kalau sehat, berarti sudah siap 

untuk mengikuti kegiatan siang hari ini? 

Siap mas... 

Baik, sesuai dengan kesepakatan kita pada 

pertemuan sebelumnya hari ini kita akan 

melanjutkan membahas permasalahan AAR 

Pada pertemuan kali ini kita akan 

menentukan tujuan kegiatan kita. 

Bagaimana AAR, sudah siap? 

Iya mas... 

Seperti yang telah kita bicarakan tadi, pada 

pertemuan hari ini akan membuat tujuan 

untuk kegiatan kita... Sebelumnya saya 

ingin bertanya, dari pertemuan sebelumnya 

kita telah membahas tentang inti masalah 

yang AAR alami. Apakah AAR sudah 

memahami apa yang menjadi penyebab 

perilaku membolos sekolah yang AAR 

lakukan? 

Sudah mas.. perilaku membolos sekolah 

saya lakukan karena sering nongkrong dan 

maen play station. Hal ini saya lakukan jika 

saya merasa bosan atau jenuh dengan 

pelajaran, ketika ada guru yang galak, takut 

disuruh maju untuk mengerjakan soal.. 

Lalu….?? 

Adanya ajakan teman untuk membolos 

sekolah mas.. 

Bagus, berarti kamu memahami apa yang 

menjadi penyebab masalahmu. Sekarang 

kamu sudah tahu apa tujuan yang ingin 

kamu capai dari mengikuti kegiatan ini. Apa 

tujuan yang ingin kamu capai?? 

Tujuan yang ingin saya capai adalah saya 

ingin menumbuhkan rasa disiplin diri,  ingin 

Opening 

Opening 

 

 

Topik netral 

 

 

 

 

Opening  

 

 

 

 

 

 

Lead umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceptance 

 

 

Reassurance, 

lead khusus 

 

 

 

 

 

Behavior 
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Peneliti 

 

 

 

Konseli  

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konseli 

 

 

 

Peneliti 

 

 

Konseli 

Peneliti 

 

 

Konseli 

Peneliti 

 

Konseli 

 

 

 

Peneliti 

 

Konseli 

Peneliti 

 

Konseli 

Peneliti 

 

 

 

masuk sekolah setiap harinya/berhenti 

melakukan perilaku membolos sekolah dan 

tidak ingin mudah terpengaruh ajakan 

teman yang suka membolos mas. 

Bagus, pada dasarnya kamu ingin berhenti 

membolos sekolah. Lalu apakah kamu 

benar-benar yakin ingin mengatasi perilaku 

membolos sekolah? 

Iya mas, saya yakin.. 

Bagus, jika kamu benar-benar yakin, disini 

saya akan membantu kamu untuk mencapai 

tujuan tersebut. Namun disini saya hanya 

membantu, keberhasilan pencapaian tujuan 

semua tergantung pada diri kamu sendiri. 

Jika kamu tidak melakukan apa yang 

seharusnya dilakukan dari kegiatan ini maka 

tujuan utama kamu juga tidak akan tercapai. 

Begitu juga sebaliknya... 

Ya mas saya menyadari peran saya disini, 

berarti kalau saya tidak menjalankan apa 

yang seharusnya saya lakukan saya tidak 

akan mencapai tujuan saya.. 

Bagus kalo AAR menyadarinya. Baik 

selanjutnya adalah memperinci tujuan 

utama menjadi sub tujuan. 

Maksudnya mas?? 

Jadi maksudnya tujuan utama tersebut 

dipecah kedalam tujuan tujuan kecil yang 

harus kamu capai.... 

Kira-kira apa ya mas? 

Kamu akan mencoba berhenti total dari 

perilaku membolos atau bagaimana? 

Ya kalau langsung berhenti akan saya coba 

sedikit demi sedikit lalu benar-benar 

menghilangkan kebiasaan membolos 

sekolah. 

Nah, itu berarti yang menjadi sub tujuan 

kamu..Bagaimana sudah tahu?? 

Iya mas saya sudah tahu... 

Apa ada hal lain yang ingin kamu tanyakan 

lagi?? 

Tidak mas, 

Baik kalau begitu karena waktu sudah 

hampir habis, maka kita akan akhiri dulu 

kegiatan kita pada hari ini, sebelumnya kita 

adakan kontrak waktu untuk membahas 
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clarification 
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Konseli 

Peneliti 

 

 

Konseli 

pertemuan selanjutnya, kira-kira minggu 

depan siap untuk mengikuti pertemuan 

selanjutnya??? 

Siap mas... 

Baik kalau begitu kita akhiri kegiatan hari 

ini.. Assalamu’alaikum, selamat siang.. 

(sambil berjabat tangan) 

Ya mas.. walaikum salam.. selamat siang 

 

 

Pertemuan 4. Implementasi Teknik 

Peneliti/ 

konseli 

Percakapan Ket. dasar 

Konseling 

Pendekatan 

konseling 

Konseli  

Peneliti  

 

Konseli  

Peneliti  

Konseli  

Peneliti 

 

Konseli  

Peneliti  

 

 

 

 

 

Konseli  

Peneliti 

 

 

 

 

Konseli 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assalamu’alaikum..Selamat siang mas... 

Walaikum salam.. Oh ya selamat siang, 

mari silakan masuk..Silakan duduk.... 

Terima kasih mas.. 

Gimana kabarnya hari ini? 

Alhamdulillah sehat mas... 

Alhamdulilah kalau sehat, berarti sudah siap 

untuk mengikuti kegiatan siang hari ini? 

Siap mas... 

Baik, sesuai dengan kesepakatan kita pada 

pertemuan sebelumnya hari ini kita akan 

melanjutkan membahas permasalahan AAR 

Pada pertemuan kali ini kita akan 

menerapkan teknik pada kegiatan kita. 

Bagaimana AAR, sudah siap? 

Iya mas... 

Penerapan teknik yang akan kita gunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan AAR 

adalah kontrak perilaku. Sebelumnya saya 

jelaskan sedikit tentang kontrak perilaku itu 

apa.. 

Iya mas.. 

Kontrak perilaku merupakan kesepakatan 

tertulis antara konselor dengan konseli 

untuk mengubah tingkah laku tertentu pada 

diri konseli dengan memberikan ganjaran 

atas perubahan perilaku tersebut. Jadi kamu 

disini akan diberikan keterampilan 

bagaimana mengontrol perilaku kamu yang 

salah yaitu perilaku membolos sekolah 

selanjutnya akan diarahkan menuju tingkah 

laku yang sesuai yaitu perilaku disiplin 

Opening 

Opening 
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Konseli 

Peneliti 
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Peneliti 

Konseli  

Peneliti  
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Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berangkat sekolah…bagaimana faham? 

Iya saya agak sedikit faham 

Baik ini ada lembar kontrak perilaku, 

lembar ini berisikan hal-hal yang ingin 

kamu lakukan, kemudian usaha tersebut 

dianggap berhasil apabila kamu melakukan 

hal tersebut, selanjutnya jika kamu berhasil 

melakukan semua hal tersebut/berhenti 

membolos sekolah maka akan mendapatkan 

penghargaan sesuai dengan yang kita 

sepakati bersama.. Bagaimana, apa sudah 

mengerti ?? 

Sedikit mas.. 

Baik saya akan dampingi kamu untuk 

mengisi lembar kontrak perilaku ini… 

(sambil memberikan lembar kontrak 

perilaku) 

Baik mas..(diam) 

(peneliti memperhatikan dan terus 

membantu memberi pengarahan kepada 

AAR untuk mengisi lembar kontrak 

perilaku).. 

(diam sambil mengisi lembar kontrak 

perilaku dengan serius) 

Bagaimana AAR sudah selesai apa belum? 

Sudah mas,  

Jika sudah lembar kontrak perilaku AAR 

bawa saja, lembar yang kamu tulis ini 

adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk 

mengatasi perilaku membolos sekolah yang 

kamu lakukan. Berhasil atau tidaknya kamu 

berhenti dari perilaku membolos sekolah 

tergantung pada kamu sendiri.. 

Iya mas saya akan coba melakukan apa 

yang sudah saya tulis di lembar kontrak 

perilaku ini… 

Baguss, ok sementara kamu melakukan apa 

yang ada dalam lembar kontrak perilaku 

tersebut, saya akan memantau dan melihat 

perkembangannya…Baik...kalau begitu 

karena waktu sudah hampir habis, maka kita 

akan akhiri dulu kegiatan kita pada hari ini, 

sebelumnya kita adakan kontrak waktu 

untuk membahas pertemuan selanjutnya, 

kira-kira hari kamis siap untuk mengikuti 

pertemuan selanjutnya??? 
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Konseli 

Peneliti 

 

 

Konseli   

Siap mas... 

Baik kalau begitu kita akhiri kegiatan hari 

ini.. Assalamu’alaikum, selamat siang.. 

(sambil berjabat tangan) 

Ya mas.. walaikum salam.. selamat siang 
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Pertemuan 5. Treatment II 

Peneliti/ 

konseli 

Percakapan Ket. dasar 

Konseling 

Pendekatan 

konseling 

Konseli  

Peneliti  

 

Konseli  

Peneliti  
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Konseli  

 

 

Peneliti  

 

 

Konseli 

 

 

 

 

Peneliti 

Assalamu’alaikum..Selamat siang mas... 

Walaikum salam.. Oh ya selamat siang, 

mari silakan masuk..Silakan duduk.... 

Terima kasih mas.. 

Gimana kabarnya hari ini? 

Alhamdulillah sehat mas... 

Alhamdulilah kalau sehat, berarti sudah siap 

untuk mengikuti kegiatan siang hari ini? 

Siap mas... 

Baik, sesuai dengan kesepakatan kita pada 

pertemuan sebelumnya hari ini kita akan 

melanjutkan membahas permasalahan AAR 

Pada pertemuan kali ini kita akan 

melanjutkan teknik yang telah kita gunakan 

pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana 

AAR, sudah siap? 

Iya mas... 

Apa kamu sudah merasa ada perubahan 

perilaku setelah membuat kontrak perilaku 

pada pertemuan kemarin? 

Ada mas... 

Baik, kalau ada apa bisa disebutkan 

perubahan apa saja?  

Ya seperti saya sudah bisa menolak ajakan 

teman untuk membolos sekolah, mulai 

masuk setiap hari.. 

Bagus... Pertahankan usaha yang telah kamu 

lakukan... hal apa yang kamu dapatkan 

selama tidak membolos sekolah? 

Kalau itu juga banyak mas,, ternyata saya 

dapat pujian dari guru-guru, bisa mematuhi 

tata tertib disekolah, tidak ketinggalan 

pelajaran dan lain-lain mas.. walaupun tidak 

sepenuhnya mematuhi peraturan.. 

Wah,, bagus itu... kalau bisa dipertahankan.. 
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bahkan ditingkatkan.. toh kamu sekarang 

juga sudah bisa merasakan manfaatnya jika 

tidak masuk sekolah kan.. 

Iya mas,,ternyata jadi orang baik itu 

enak..hehehe.. 

Baik...kalau begitu karena waktu sudah 

hampir habis, maka kita akan akhiri dulu 

kegiatan kita pada hari ini, sebelumnya kita 

adakan kontrak waktu untuk membahas 

pertemuan selanjutnya, kira-kira minggu 

depan siap untuk mengikuti pertemuan 

selanjutnya??? 

Sangat siap mas (tersenyum) 

Kalau begitu kita akhiri kegiatan hari ini.. 

Assalamu’alaikum, selamat siang.. (sambil 

berjabat tangan) 

Ya mas.. walaikum salam.. selamat siang 

teknik, 

reassurance 

dan advice 
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Pertemuan 6. Treatment III 

Peneliti/ 

konseli 

Percakapan Ket. dasar 
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Assalamu’alaikum..Selamat siang mas... 

Walaikum salam.. Oh ya selamat siang, 

mari silakan masuk..Silakan duduk.... 

Terima kasih mas.. 

Gimana kabarnya hari ini? 

Alhamdulillah sehat mas... 

Alhamdulilah kalau sehat, berarti sudah siap 

untuk mengikuti kegiatan siang hari ini? 

Siap mas... 

Baik, sesuai dengan kesepakatan kita pada 

pertemuan sebelumnya hari ini kita akan 

melanjutkan membahas permasalahan AAR 

Pada pertemuan kali ini kita akan 

mengevaluasi teknik yang telah kita 

gunakan pada pertemuan sebelumnya 

sekaligus mengakhiri penerapan teknik. 

Bagaimana AAR, sudah siap? 

Iya mas saya sudah siap sekali malah... 

Perubahan perilaku apa yang sudah kamu 

rasakan sampai saat ini? 

Perubahan yang saya rasakan saat ini saya 

lebih berdisiplin, bisa berpikir yang positif. 

Dan yang paling penting adalah saya bisa 

Opening 
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mengurangi perilaku membolos sekolah 

yang saya lakukan selama ini mas.. bahkan 

sampai saat ini saya tidak pernah membolos 

sekalipun.. 

Wah,, bagus sekali itu.. tolong 

dipertahankan ya.. 

Pasti mas.. 

Baik, sesuai dengan kesepakatan kontrak 

perilaku yang sudah kita sepakati bersama.. 

ini ada hadiah yang berhak kamu terima... 

namun hadiah ini bukan sebagai patokan 

kamu untuk membolos sekolah, tapi semata-

mata untuk menghargai kerja keras kamu 

dalam menyelesaikan suatu masalah. 

Khususnya perilaku membolos sekolah 

yang sedang kamu hadapi sekarang ini.. 

Ya mas, terima kasih banyak..sebenarnya 

saya juga tidak minta diberikan hadiah.. 

Ya, sama-sama.. Baik...kalau begitu karena 

waktu sudah hampir habis, maka kita akan 

akhiri dulu kegiatan kita pada hari ini, 

sebelumnya kita adakan kontrak waktu 

untuk membahas pertemuan selanjutnya, 

kira-kira minggu depan siap untuk 

mengikuti pertemuan selanjutnya??? 

Sangat siap mas (tersenyum) 

Kalau begitu kita akhiri kegiatan hari ini.. 

Assalamu’alaikum, selamat siang.. (sambil 

berjabat tangan) 

Ya mas.. walaikum salam.. selamat siang 

teknik 
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Pertemuan 7. Evaluasi dan Pengakhiran 

Peneliti/ 
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Peneliti 
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Assalamu’alaikum..Selamat siang mas... 

Walaikum salam.. Oh ya selamat siang, 

mari silakan masuk..Silakan duduk.... 

Terima kasih mas.. 

Gimana kabarnya hari ini? 

Alhamdulillah sehat mas... 

Alhamdulilah kalau sehat, berarti sudah siap 

untuk mengikuti kegiatan siang hari ini? 

Siap mas... 

Baik, sesuai dengan kesepakatan kita pada 

pertemuan sebelumnya hari ini kita akan 
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melanjutkan membahas permasalahan AAR 

Pada pertemuan kali ini kita akan 

mengevaluasi dari hasil kegiatan konseling 

yang telah kita lakukan dari awal sampai 

saat ini. Bagaimana AAR, sudah siap? 

Iya mas... 

kira-kira adakah perubahan dari AAR 

selama mengikuti kegian ini?? 

Ada mas… 

Bisa diceritakan lebih detail? 

Dulu pada awal kegiatan saya kurang 

disiplin namun setelah mengikuti kegiatan 

ini menjadi agak lebih baik.. Contohnya 

sebelum saya mengikuti kegiatan ini saya 

sering tidak masuk sekolah hingga berhari-

hari, sering meninggalkan pelajaran, tidak 

kembali ke kelas setelah jam istirahat 

selesai. 

Menurut kamu, hal apa yang bisa 

menjadikan kamu tidak melakukan 

membolos sekolah? 

Menurut saya karena saya bisa merubah 

kebiasaan buruk yang saya lakukan selama 

ini, mas dan selalu berpikir yang positif, 

selain itu juga bisa menolak ajakan teman 

untuk membolos sekolah…Dulu kan saya 

sering nongkrong dan suka maen play 

station di jam masuk sekolah sekarang saya 

kurangi sedikit demi sedikit.. 

Bagus sekali kamu mau mengurangi waktu 

nongkrong kamu.. nongkrong dan maen 

play station boleh, asal tau waktu.. semisal 

waktu ada hari libur.. 

Iya mas,, mulai sekarang saya sadar kalau 

sekolah itu jauh lebih penting demi masa 

depan saya.. 

Nah, itu bagus sudah bisa berpikir yang 

positif.. dan bisa membedakan mana yang 

baik dan buruk. 

Iya mas.. hehehe (tersenyum kecil).. terima 

kasih banyak mas atas bantuannya..  

Iya sama-sama dek, tapi sebenarnya penentu 

keberhasilan dari semua usaha yang kamu 

lakukan adalah kamu sendiri…bukan saya.. 

Saya disini Cuma membantu mengarahkan 

kamu saja… 
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Konseli 

Iya mas… 

Saya harap kamu mau untuk tetap 

memegang komitmen dan melakukan apa 

yang telah kamu tulis dalam lembar kontrak 

perilaku… 

Iya mas, saya akan berusaha memegang dan 

melakukannya komitmen tersebut… 

Alhamdulillah, ya semoga saja kamu tidak 

hanya melakukan untuk saat ini saja, tetapi 

juga bisa memelihara kebiasaan tersebut… 

Iya mas… 

Kemarin kan sudah cukup tahu tentang cara 

Pengisiannya ataupun pengaplikasiannya, 

saya harap kamu juga bisa 

mengaplikasikannya kepada hal lain, jadi 

bisa lebih dikembangkan lagi… 

Ya mas, ya saya akan coba untuk tetap 

memelihara perubahan saya, terus mencoba 

menggunakan cara ini untuk 

mengaplikasikan ke hal yang lain… 

Bagus, bagus…apakah ada hal lain yang 

ingin disampaikan??? 

Tidak ada mas… 

Baik jika memang tidak ada, kegiatan 

konseling kita akhiri sampai disini…saya 

harap apa yang telah kamu lakukan benar-

benar bisa membawa kamu mencapai tujuan 

dari kegiatan ini..amin 

Amin mas.. 

Baik sebelum saya akhiri, saya ingin tanya 

tentang kesan-kesan mengikuti kegiatan 

ini?? 

Ya saya senang sekali mas, mengikuti 

kegiatan ini, soalnya permasalahan yang 

saya alami bisa terselesaikan tanpa adanya 

paksaan… intinya menyenangkan sekali 

mas.. 

Ok, baik terima kasih atas kesan-

kesannya..juga terima kasih mau mengikuti 

kegiatan ini dari awal sampai akhir...jika 

ada masalah atau ingin curhat bisa hubungi 

saya lewat sms…Karena waktu telah 

usai….kita akhiri dulu kegiatan hari ini.  

Assalamu’alaikum, selamat siang.. (sambil 

berjabat tangan) 

Ya mas.. walaikum salam.. selamat siang.. 
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