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ABSTRAK 

 

Khoerotun Nisa. 2019. “Keefektifan Konseling Kelompok Behavior dengan 

Menggunakan Teknik self-management dan Teknik 

reinforcement untuk Mengurangi Perilaku Membolos Peserta 

Didik”. Tesis. Jurusan Bimbingan dan Konseling Pascasarjana 

Universitas negeri Semarang. Pembimbing I: Prof. Mungin 

Eddy Wibowo, M.Pd. Kons, Pembimbing II: Dra Dr. Awalya, 

M.Pd, Kons. 

Kata kunci: Perilaku membolos, konseling kelompok behavior, teknik self 

management, teknik reinforcement. 

Sekolah merupakan lembaga formal dimana seorang siswa menimba ilmu 

dalam mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya. Siswa dalam 

perkembangannya tentu saja tidak akan pernah lepas dari berbagai permasalahan, 

baik permasalahan pribadi maupun permasalahan sosial. Keberhasilan layanan 

konseling dapat dilihat dari perubahan perilaku yang ditunjukan oleh siswa ke 

arah yang lebih positif, salah satu contoh perubahan perilaku yang diharapkan 

adalah berkurangnya perilaku membolos di sekolah. Perilaku membolos dapat 

definisikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang 

tidak tepat atau ketidak hadiran siswa tanpa alasan yang jelas. 

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh konseling kelompok 

behavior dengan menggunakan teknik self management dan reinforcement untuk 

mengurangi perilaku membolos siswa MA Assalafiyah Luwungragi Brebes. 

Subyek dari penelitian ini adalah siswa kelas XI dengan jumlah 16 siswa yang 

terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menggunakan teknik self 

menagment dan kelompok yang menggunakan teknik reinforcement. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dengan melihat 

dari daftar absensi siswa pada konselor.  

Hasil Analisis diperoleh tingkat membolos dalam kelompok self 

managemnet pada post-test (M = 36; SD = 3,12) mengalami penurunan yang 

signifikan dibandingkan dengan pre-test (Mean = 89; SD = 1,77; Z= -2,55; p 

<0,05). Selanjutnya, tingkat membolos siswa pada kelompok reinforcement pada 

post-test (M = 37,13; SD = 3,44) mengalami penurunan yang signifikan 

dibandingkan dengan pre-test (Mean = 90,88; SD = 2,87; Z= -2,55; p <0,05). 

Teknik self management dan reinforcement pada penelitian ini sama-sama efektif 

untuk menurunkan perilaku membolos karena kedua kelompok tersebut secara 

pelaksanaan menggunakan konseling kelompok behavior yang mendorong 

terjadinya interaksi yang dinamis. Dengan konseling kelompok siswa dapat 

berinteraksi antar anggota kelompok dengan memberikan gagasan, ide 

pengetahuan dan pengalaman untuk membantu memecahkan masalah yang 

sedang dibahas dalam kelompok 
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 BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan bagian dari pendidikan. Di sekolah inilah 

kegiatan belajar mengajar berlangsung, ilmu pengetahuan diajarkan dan di 

kembangkan kepada siswa. Kegiatan belajar di sekolah merupakan kegiatan 

inti dalam pendidikan di sekolah. Segala sesuatu yang telah diprogramkan 

akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar, melalui kegiatan belajar 

mengajar ini juga proses transfer dan transformasi ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik. 

Peserta didik merupakan sasaran yang terlibat langsung dalam 

pendidikan melalui proses pembelajaran, sehingga melalui proses 

pembelajaran diharapkan peserta didik mampu mengenal dan 

mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik dan kegiatan 

belajar mengajar adalah guru dan peserta didik. Proses belajar mengajar dapat 

terlaksana apabila komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak 

hadir maka proses belajar mengajar tidak akan terjadi. Sehingga transfer ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik tidak dapat dilakukan. 

Melihat pandangan tersebut tentunya dapat diketahui bahwa 

kehadiran komponen ini dalam proses kegiatan belajar mengajar sangatlah 

penting. Namun, melihat fenomena dilapangan saat ini menunjukan hal 

berbeda.Saat  ini banyak sekali ditemukan peserta didik yang tidak hadir 

mengikuti kegitan belajar mengajar disekolah pada saat jam pelajaran. Proses 

belajar mengajar di sekolah dimaksudkan untuk membantu siswa tumbuh dan 

berkembang serta menemukan pribadinya menuju kedewasaan.Tumbuh dan 
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berkembang secara maksimal dalam berbagai aspek kepribadian agarmenjadi 

manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di tengah-tengah masyarakat. 

Kenyataan di lapangan sering dijumpai beberapa siswa mengalami kegagalan 

dalam belajarnya. Faktor penyebabnya antara lain adalah saat dalam kelas 

berbicara sendiri, berbuat gaduh, mengganggu temannya, masa bodoh 

saatguru menjelaskan pelajaran, tidak konsentrasi dalam belajar, dan 

membolos sekolah. 

Bachri Thalib (2010: 14) akibat dari perilaku menyimpng khususnya 

membolos tersebut dapat berdampak bagi diri sendiri dan orang lain 

diantaranya ketidakmampuan berprestasi, peserta didik menggunakan waktu 

luangnya untuk mengganggu temannya di kelas, kegelisahan yang tidak 

realistis, kesedihan dan depresi, kesulitan bergaul dan ketergantungan yang 

berlebihan kepada guru-guru membolos dapat diartikan sebagai perilaku 

peserta didik yang tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak tepat, atau 

bisa juga dikatakan ketidakhadirannya tanpa alasan yang jelas. 

Perilaku membolos di kalangan pelajar kiranya bukan hal yang baru 

bagisetiap siswa di sekolah.Tidak hanya terjadi pada siswa putra, siswa putri 

pun jugakerap melakukan kegiatan ini. Ada yang melakukannya secara 

pribadi, tetapi cukup banyak juga yang melakukannya secara berkelompok, 

Fenomena membolos yang dilakukan para siswa di sekolah dapat dipahami 

sebagai tindakan perilaku salah, dimana siswa menyelesaikan masalahnya 

melalui jalan pintas yang menurut mereka sebagai solusi terbaik atas masalah 

yang mereka alami. Bagi pihak sekolah, tentu tindakan ini telah melanggar 

peraturan atau tata tertib yang berlaku (Mukhlis, 2009: 7). 
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Membolos akan menyebabkan gagal dalam pelajaran, mengganggu 

kegiatan belajar teman-teman sekelas dan masih banyak akibat 

yangditimbulkan. Diantara akibat dari membolos yaitu dia akan bergaul 

dengan teman-temanyang tidak baik atau terjerumus dalam pergaulan bebas 

yang akanmenyebabkan banyak lagi kenakalan-kenakalan remaja yang lain, 

Kartono (2008). 

Beberapa kasus membolos, misalnya yang terjadi di daerah 

Brebes-Tegal, Sebanyak empat pelajar SMP dan 24 pelajar SMA terjaring 

operasi sayang yang digelar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Radar Tegal, Senin 

(24/11/2018). Mereka dirazia saat nongkrong di alun-alun, warung kopi, 

pasar burung, Pantai Larangan Munjungagung Kramat, warnet dan 

playstation (PS) di wilayah Tarub, Bendungan Danawarih Lebaksiu kab tegal, 

Patung GBN Slawi kab tegal, Obyek Wisata Cacaban kab tegal, dan GOR 

wisanggeni,tegal kota. Alasan mereka membolos dan tidak masuk sekolah 

beragam.Ada yang merasabosan di kelas, malas dan ada sekedar ingin 

main-main.Sebelumnya belasanpelajar juga terjaring razia saat nongkrong di 

rental playstation dan warung kopi (Sucipto, 2018). 

Data dokumentasi presensi sebagian SMA dan MA Negeri Kabupaten 

Brebes di semester satu menunjukan presensi terdapat rata-rata 149 kasus 

siswa membolos dari 10 sekolah tingkat SMA dan MA Negeri Kabupaten 

Brebes pada semester satu tahun ajaran 2018/2019. Membolos merupakan 

salah satu kenakalan siswa yang dalam penanganannya diperlukan perhatian 

yang sangat serius, dan perilaku membolos tidak dapat sepenuhnya 

dihilangkan dari kehidupan siswa, tetapi usaha meminimalkan perilaku 
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tersebut tetap haruslah ada.Pada fase remaja merupakan masa transisi dan 

masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Banyak perubahan yang terjadi 

pada masa remaja ini baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga dalam 

perkembangannya tidak semua anak menghayati proses perkembangan 

tersebut berhasil dengan baik bahkan sering terjadi hambatan dan konflik 

(Ridlowi, 2009). 

Kearney (2001), mengatakan bahwa faktor pendukung munculnya 

perilaku membolos sekolah pada remaja ini dapat dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu faktor sekolah, personal dan keluarga. Faktor sekolah yang berisiko 

meningkatkan munculnya perilaku membolos pada remaja antara lain 

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. 

Faktor personal terkait dengan konsep diri yang merupakan 

pandangan atau keyakinan diri terhadap keseluruhan diri, baik yang 

menyangkut kelebihan maupun kekurangan diri sehingga mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap keseluruhan perilaku yang ditampilkan serta 

menurunnya motivasi atau hilangnya minat akademik peserta 

didik.Sedangkan faktor keluarga meliputi pola asuh orang tua atau kurangnya 

partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Ketiga faktor tersebut dapat 

muncul secara terpisah atau berkaitan satu sama lain. 

Bulan Juli 2011 pernah dilakukan penelitian mengenai konsep diri 

oleh Jamaludin Ahmad, Mazila Ghazali dan Aminuddin Hassan.Berdasarkan 

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa hubungan antara konsep diri dan 

prestasi belajar siswa tidak signifikan.Konsep diri tidak secara langsung 
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berhubungan dengan prestasi belajar siswa namun lebih berkaitan dengan 

perilaku siswa.Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Maria (2007), konsep diri membawa pengaruh terhadap kecenderungan 

kenakalan remaja, semakin tinggi konsep diri maka semakin rendah 

kecenderungan kenakalan remaja dan sebaliknya semakin rendah konsep diri 

maka semakin tinggi kecenderungan kenakalan remaja. 

Penelitian lain yaitu tentang motivasi belajar yang dilakukan oleh 

Nilsen (2009), motivasi belajar siswa berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku akademik siswa yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap 

peningkatan prestasi belajar siswa. Motivasi belajar yang tinggi akan 

membawa dampak terhadap peningkatan perilaku akademik siswa seperti 

rajin masuk sekolah, rajin belajar dan sebagainya, dan hal ini akan membawa 

dampak pula terhadap prestasi belajar siswa tersebut. Permasalahan siswa 

yang membolos dan perilaku siswa yang tidak dapat mengatur waktu untuk 

melakukan aktivitas belajar sesuai kebutuhan mereka. 

Apabila para siswa belajar sesuai tanpa aturan yang jelas maka upaya 

belajar siswa tersebut tidak efektif. Dalam pengaturan waktu belajar 

berdasarkan kesadaran sendiri maupun pihak lain, jika tidak dilakukan 

dengan disiplin, maka alokasi waktu untuk belajar akan kacau. Kedisiplinan 

siswa dalam melakukan aktivitas belajar dapat dipadukan dengan aktivitas 

lain dalam kehidupan sehari-hari. Guru bimbingan dan konseling perlu 

mendampingi mereka dalam mengatur waktu belajar. 

Perilaku membolos yang dulu sering dilakukan oleh siswa putra saja, 

tetapi sekarang juga dilakukan siswa putri.Perilaku tersebut tidak sesuai 

dengan budaya tradisional kita yang masih membedakan peran laki-laki dan 



6 

 

perempuan dalam masyarakat. Dengan demikian penanganan terhadap 

peserta didik yang sering membolos perlu mendapatkan perhatian yang 

sangat serius.Penyebab perilaku membolos yaitu peserta didik ada hubungan 

antar personal yang tidak menyenangkan baik dengan guru maupun kepada 

teman sebayanya. 

Perilaku membolos yang dilakukan peserta didik tersebut juga telah 

membawa dampak terhadap prestasi belajarnya. Menurut guru bimbingan dan 

konseling sekolah yang mendapati laporan dari beberapa guru mata pelajaran 

dan wali kelas, peserta didik tersebut pada dasarnya mempunyai prestasi 

belajar yang kurang baik, dalam hal ini peserta didik tersebut mempunyai 

prestasi belajar yang berada di bawah rata-rata rendahnya prestasi peserta 

didik tersebut terlihat dari sejumlah nilai hasil ulangan harian yang berada di 

bawah rata-rata, hal ini terjadi karena peserta didik tersebut tidak menguasai 

materi pelajaran yang dipelajarinya karena tidak masuk sekolah. Selain itu 

sering sekali karena membolos tidak mengumpulkan tugas dan tidak 

mengikuti ulangan harian. 

Jadi peneliti menyimpulakan perilaku membolos disebabkan oleh 

banyaknya faktor baik faktor eksternal seperti lingkungan sekolah dan 

keluarga melainkan dapat juga disebabkan oleh faktor internal yaitu berasal 

dari dalam diri peserta didik sehingga mereka melakukan tindakan 

membolos. 

Melihat banyaknya dampak negatif yang muncul dari perilaku 

membolos tentunya hal tersebut tidak boleh dibiarkan.Perilaku tersebut juga 

tergolong perilaku yang tidak adaptif sehingga harus di tangani secara serius. 

Dalam setting sekolah konseling kelompok dari guru bimbingan dan 
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konseling merupakan proses komunikasi bantuan yang amat penting dalam 

menanggulangi masalah perilaku membolos.  

Menurut prof mungin dalam bukunya (2005:31) konseling kelompok 

merupakan hubungan antara pribadi yang menekankan pada proses berpikir 

secara sadar, perasaan-perasaan, perilaku-perilaku yang dapat meningkatkan 

kesadaran akan pertumbuhan dan perkembangan individu yang sehat. Melalui 

konseling kelompok, individu menjadi sadar akan kelemahan dan 

kelebihannya, mengenali keterampilan, keahlihan dan pengetahuan serta 

menghargai nilai dan tindakannya sesuai dengan tugas-tugas perkembangan. 

Menurut corey dalam mungin konseling kelompok lebih berpusat pada 

masalah pendidikan, pekerjaan dan pribadi. 

Konseling kelompok berorientasi pada perkembangan individu dan 

usaha menemukan kekuatan yang bersumber pada diri individu itu sendiri 

dalam memanfaatkan konseling kelompok. Melalui konseling kelompok 

individu akan mampu meningkatkan kemampuan mengembangankan pribadi, 

mengatasi masalah-masalah pribadi terampil dalam mengambil alternatif 

dalam memecahkan masalahnya, serta memberikan kemudahan dalam 

pertumbuhan dan perkembangan individu untuk melakukan tindakan yang 

selaras dengan kemampuannya memaksimalkan perilaku perwujudan diri. 

Menurut Corey konseling behavior adalah Pengetrapan dari penilitian 

dan teori dasar dari psikologi eksperimental untuk mempengaruhi perilaku 

dengan tujuan untuk mengatasi problema sosial dan individual dan 

meningkatkan berfungsinya sifat manusia.Konseling Behavioral biasanya 

digunakan sebagai treatmen guru bimbingan dan konseling dan ahli dalam 

mendiagnosa tingkah laku peserta didik. Dalam proses konseling peserta 
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didik yang menentukan tingkah laku apa yang akan diubah, sedangkan 

konselor menentukan cara yang digunakan untuk mengubahnya. Menurut 

Bootzin dalam Gantina Konseling Behavior dikenal juga dengan modifikasi 

perilaku yang dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk 

mengubah perilaku.Pada dasarnya terapi tingkah laku diarahkan pada 

tujuan-tujuan memperoleh tingkah laku baru penghapusan tingkah laku 

diisikan. 

Teknik-teknik Konseling Behavioral yang dapat dilakukan antara lain : 

(1) Penguatan Positif (posittive reinforcement), (2) Kartu Berharga (token 

economy), (3) Penokohan (modeling), (4) Pengelolaan Diri (self 

management), (5) Penghapusan (extinction), (6) Pembanjiran (flooding), (7) 

Penjenuhan (Sttiation), (8) Hukuman (punishman), (9) Time out, (10) terapi 

aversi (aversi therapy) dan (11) disensitisasi sistematis. Dari beberapa teknik 

behavioral salah satu teknik yang dipilih oleh peniliti adalah pengelolan diri 

(self management) yaitu memantau diri (self monitoring), kendali stimulus 

(stimulus control) dan ganjar diri (self reward). Membolos merupakan 

perilaku yang melanggar norma-norma sosial sebagai akibat dari proses 

pengkondisian lingkungan yang buruk dan aversi. 

Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik 

konseling behavioral dapat mengurangi perilaku membolos karena 

pengelolaan diri (self management) dan (posittive reinforcement), peserta 

didik mengatur perilakunya sendiri.Dalam teknik ini peserta didik yang 

terlibat langsung karena ada beberapa keseluruhan komponen dasarnya yaitu 

menentukan perilaku sasaran memonitor perilaku tersebut, dan mengevaluasi 

efektivitas prosedur tersebut. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal 
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ini untuk mengurangi perilaku membolos maka proses pengkondisian 

lingkungan yang buruk tersebut dapat dilakukan melalui kendali stimulus, 

kendali stimulus (stimulus control) merupakan penataan kembali atau 

memodifikasi lingkungan sebagai isyarat kasus atau antiseden atas respon 

tertentu. Untuk mengurangi perilaku membolos isyarat khusus yang 

merupakan antiseden bagi perilaku membolos harus dikurangi frekuensinya, 

ditata kembali, atau diubah waktu dan tempat kejadiannya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, dalam rancangan 

penelitian ini intervensi yang akan diujicobakan adalah konseling kelompok 

teknik self management dan reinforcement untuk mengurangi perilaku 

membolos peserta didik. Dengan mengujikan teknik tersebut untuk 

mengurangi perilaku membolos khususnya untuk para peserta didik di MA 

Assalafiyah Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan-permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Masih banyak peserta didik yang berperilaku membolos. 

1.2.2  Belum maksimalnya guru bimbingan dan konseling dalam 

memberikan layanan konseling untuk mengurangi perilaku 

membolos. 

1.2.3  Kebutuhan teknik konseling yang efektif dalam mengurangi perilaku 

membolos peserta didik. 

1.2.4  Belum adanya kajian lebih lanjut tingkat keefektifan teknik 

self-management dan reinforcement. 
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1.3 Cakupan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dari latar belakang yang telah 

dipaparkan diatas, perilaku membolos merupakan maslah yang mempunyai 

skor tinggi di MA Assalafiyah Luwungragi Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes maka cakupan masalah dalam penelitian ini berfokus pada 

upaya penerapan konseling kelompok teknik  self management dan 

reinforcement untuk mengurangi perilaku membolos peserta didik. 

 

1.4 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, masalah dalam 

penelitian ini adalah tingginya tingkat perilaku membolos, oleh sebab itu 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1.4.1 Bagaimana keefektifan konseling kelompok dengan menggunakan teknik 

self management untuk mengurangi perilaku membolos peserta didik 

MA Assalafiyah Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes? 

1.4.2 Bagaimana keefektifan konseling kelompok dengan menggunakan teknik 

posittive reinforcement untuk mengurangi perilaku membolos peserta 

didik MA Assalafiyah Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes? 

1.4.3 Adakah perbedaan tingkat keefektifan konseling kelompok dengan 

menggunakan teknik self managementdan posittive reinforcement 

untuk mengurangi perilaku membolos peserta didik MA Assalafiyah 

Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan uraian dalam rumusan masalh diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah “untuk mengetahui keefektifan konseling kelompok 

dengan menggunakan teknik self managementdan reinforcement untuk 

mengurangi perilaku membolos peserta didik MA Assalafiyah Luwungragi 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes”. Dari tujuan umum, selanjutnya 

dijabarkan secara spesifik dalam tujuan penelitian untuk memperoleh data 

empiris tentang : 

1.5.1 Untuk mendapatkan data empiris dan menganalisa tingkat keefektifan 

konseling kelompok dengan menggunakan teknik self management 

untuk mengurangi perilaku membolos peserta didik MA Assalafiyah 

Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

1.5.2 Untuk mendapatkan data empiris dan menganalisa tingkat keefektifan 

konseling kelompok dengan menggunakan teknik reinforcement untuk 

mengurangi perilaku membolos peserta didik MA Assalafiyah 

Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

1.5.3 Untuk mendapatkan data empiris dan menganalisa perbedaan tingkat 

keefektifan konseling kelompok dengan menggunakan self 

management  teknik reinforcement untuk mengurangi perilaku 

membolos peserta didik MA Assalafiyah Luwungragi Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai 

berikut: 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

 1.6.1.1 Memberikan kontribusi positif bagi pengembang ilmu pengetahuan 

dalam bidang bimbingan dan konseling. 

 1.6.1.2  Sebagai rujukan bagi pengembang ilmu konseling kelompok. 

1.6.1.3  Memperkaya kajian tentang layanan konseling kelompok teknik 

self managementdanreinforcement untuk mengurangi perilaku 

membolos peserta didik yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai 

rujukan penelitian yang akan datang. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1.6.2.1  Bagi program studi bimbingan dan konseling 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi 

kepada prodi Bimbingan dan Konseling mengenai tingkat 

keefektifan konseling kelompok dengan menggunakan teknik self 

management dan reinforcement untuk mengurangi perilaku 

membolos peserta didik MA Assalafiyah Luwungragi Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes. 

1.6.2.2 Bagi peneliti 

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta kajian bagi 

pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, DAN  

KERANGKA BERFIKIR 

 

2.1 Kajian Pustaka 

  Berdasarkan telaah pustaka dan kajian penulis ditemukan penelitian yang 

relevan dengan penelitian penulis yaitu: Penelitian sebelumnya telah 

dilakukan oleh Aris Handoko (2013) Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis tentang usaha peneliti mengurangi 

perilaku membolos siswa. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 1) 

adanya faktor intrinsik dan ekstrinsik seperti ajakan teman untuk membolos 

dan pikiran irasional siswa yang merasa dirinya tidak diterima lingkungannya. 

2) bentuk perilaku membolos siswa berupa sering keluar saat jam pelajaran, 

karena malas belajar, tidak masuk sekolah berselang-seling hari dengan 

bermain game. 3) alternatif penanganan yang dilakukan dalam mengatasi 

perilaku membolos antara lain menggunakan pendekatan behavior melalui 

teknik self management. 

  Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Astuti (2009) Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang usaha 

peneliti mengurangi perilaku membolos siswa. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa 1) adanya faktor intrinsik dan ekstrinsik seperti ajakan 

teman untuk membolos dan pikiran rasional siswa yang merasa dirinya tidak 

diterima lingkungannya. 2) bentuk perilaku membolos siswa berupa sering 

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

berselang-seling hari dengan bermain game. 3) alternatif penanganan yang 
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dilakukan dalam mengatasi perilaku membolos antara lain menggunakan 

pendekatan behavior melalui teknik asertif training dan teknik rational 

emotif. 

  Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Revani (2010) Penelitian ini 

dilakukan bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis 

tentang usaha peneliti mengurangi perilaku membolos siswa. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa 1) Perilaku membolos siswa sebelum 

dilakukan konseling behavior dengan teknik pengondisian operan 

menunjukan aspek frekuensi dan durasi membolos yang tinggi, dengan bentuk 

perilaku membolos seperti tidak masuk sekolah tanpa izin, meninggalkan jam 

pelajaran dan meninggalkan jam pelajaran tertentu. 2) Perilaku membolos 

ketiga klien setelah dilakukan konseling behavior dengan teknik pengondisian 

operan secara umum menunjukan penurunan frekuensi dan durasi di setiap 

indikator bentuk perilaku membolos. 

  Penelitian selanjutnya oleh Ovilia (2018) Penelitian ini dilatar belakangi 

hasil pengamatan dan pengalaman peneliti bahwa banyak siswa yang 

membolos, baik membolos mata pelajaran, maupun membolos sekolah. 

Akibatnya dari diri siswa atau individu yang membolos, prestasi disekolah 

akan menurun. Permasalahan penelitian ini adalah apakah penerapan 

konseling kelompok dengan teknik behavior contract efektif untuk 

mengurangi perilaku membolos pada siswa di SMK Kawung 2 Surabaya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan Single 

Subject Desain (SSD) dengan banyak subyek penelitian lima siswa. Penelitian 

dilaksanakan dalam waktu selama 1 bulan dengan menggunakan instrumen 

pedoman observasi siswa, yaitu absensi, dokumentasi. Berdasarkan simpulan 
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hasil penelitian direkomendasikan pada konselor/Guru BK untuk 

menggunakan layanan konseling dengan teknik behavior contract dalam 

mengurangi perilaku membolos sekolah peserta didik di SMK Kawung 2 

Surabaya. 

 

2.2 Kerangka Teoritis  

2.2.1 Perilaku Membolos 

2.2.1.1 Pengertian Perilaku Membolos 

Perilaku merupakan hubungan antara organisme dengan 

lingkungannya terhadap perilaku, perilaku membolos berarti peserta 

didik mal adaptip dengan lingkungannya, membolos dapat diartikan 

tidak masuk sekolah atau absen. Membolos sekolah adalah tidak 

masuk sekolah atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dan 

termasuk perilaku yang melanggar norma sosial sebagai akibat 

perilaku yang kurang baik. 

Azwar (2003:9) menyebutkan bahwa perilaku adalah reaksi 

terhadap stimulus yang bersifat sederhana maupun kompleks dapat 

diartikan bahwa perilaku merupakan reaksi seseorang individu 

terhadap adanya stimulus guna mencapai tujuan. 

Gunarsa (2008: 31) menyebutkan bahwa perilaku membolos 

adalah pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak 

sekolah, perilaku membolos dapat diartikan sebagai anak yang tidak 

masuk sekolah dan anak yang meninggalkan sekolah belum usai 

tanpa izin. 
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Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka diperoleh 

kesimpulan bahwa perilaku membolos merupakan sebuah perilaku 

tidak masuk sekolah dan tanpa izin yang jelas, dan dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

2.2.1.2 Faktor-Faktor Perilaku Membolos 

  Membolos sekolah yang sudah sangat membudaya dikalangan para 

siswa. Perilaku tersebut tidak mungkin terjadi jika tidak di dukung oleh 

faktor-faktor penyebab. faktor yang mendukung adanya perilaku 

membolos pada siswa di sekolah antara lain: orangtua yang kurang dalam 

memberikan perhatian terhadap pendidikan anaknya, guru yang kurang 

menyenangkan, pelajaran yang dianggap sulit, pengaruh buruk dari 

teman-temannya, siswa yang kurang sadar akan arti pentingnya 

pendidikan, dan siswa yang belum mempunyai. 

Menurut Surya (2001:122) kebiasaan membolos dapat bersumber 

dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara internal, 

kebiasaan membolos bersumber dari dalam diri siswa yang antara lain 

berkaitan erat dengan faktor kecakapan potensial maupun actual, 

kematangan perkembangan, sikap dan kebiasaan, minat, kestabilan 

emosional, pengalaman, kemandirian, motivasi berprestasi, kualitas 

kepribadian dan sebagainya. Faktor eksternal yang mempengaruhi 

kebiasaan membolos dapat bersumber dari lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat dan pergaulan teman sebaya. Faktor dalam keluarga yang 

menjadi sumber timbulnya kebiasaan membolos, yaitu suasana keluarga 

yang kurang mendukung, keterbatasan sarana keluarga, kurangnya 

keharmonisan hubungan dalam keluarga. 
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Menurut Setyowati (2004:72) beberapa masalah yang dihadapi siswa 

yang membolos antara lain: 

1.  Adanya perasaan tidak nyaman 

2.  Mempunyai musuh di sekolah 

3.  Tidak suka dengan beberapa mata pelajaran yang dianggap 

tidak penting atau tidak di sukai 

4.  Merasa tertinggal dalam pelajaran yang tidak mampu 

5.  Tidak suka guru yang mengajar 

6.  Adanya tekanan dari teman 

7.  Situasi sekolah yang tidak mendukung untuk belajar 

8.  Memang karena tidak berminat untuk bersekolah 

Lingkungan sekolah yang kurang baik dapat menjadi sumber 

timbulnya kebiasaan membolos seperti suasana kelas kurang 

menyenangkan, sikap guru yang kurang baik, hubungan antar siswa 

kurang baik, lingkungan sekolah yang kurang baik, materi pelajaran yang 

kurang menarik dan sebagainya. 

Menurut Prayitno dan Amti (2004:98) penyebab siswa membolos 

dari sekolah adalah sebagai berikut: 

1. Tak senang dengan sikap atau perilaku guru 

2. Merasa kurang mendapatkan perhatian dari guru 

3. Merasa dibeda-bedakan oleh guru 

4. Proses belajar mengajar yang membosankan 

5. Merasa gagal dalam belajar 

6. Kurang berminat terhadap mata pelajaran 

7. Terpengaruh oleh teman yang membolos 
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8. Takut masuk karena tidak membuat tugas 

Dari beberapa faktor diatas dapat disimpulkan bahwa faktor dari 

perilaku membolos yaitu intern atau yang bersumber dari dirinya sendiri, 

dan faktor ekstern atau faktor yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. 

Akibat dari kebiasaan membolos ini siswa dapat mengalami kegagalan 

dalam proses kegiatan belajar mengajar, karena tertinggal mata pelajaran. 

Masalah akan muncul disaat siswa yang membolos tidak memahami 

materi bahasan.  

Perilaku membolos ini perlu mendapat perhatian penuh dari 

berbagai pihak. Tidak hanya perhatian yang berasal dari pihak sekolah, 

guru, melainkan juga perhatian yang berasal dari orang tua, keluarga, 

teman maupun pemerintah. Perilaku membolos sangat merugikan dan 

bahkan bisa saja menjadi sumber masalah baru untuk kedepannya 

masadepan siswa itu sendiri maupun orang lain yang ada disekitarnya 

dapat terkena imbas dari perilakunya. Apabila hal ini terus menerus 

dibiarkan berlalu tidak ada penanganan yang lebih lanjut, maka yang 

bertanggung jawab atas semua ini bukan saja dari siswa itu sendiri 

melainkan dari pihak sekolah ataupun guru yang menjadi orang tua di 

sekolah juga akan ikut menangungnya. 

2.2.1.3  Dampak Negatif Perilaku Membolos 

Membolos merupakan perilaku yang sangat merugikan peserta 

didik. perilaku membolos apabila tidak segera diatasi maka dapat 

menimbulkan banyak dampak negatif, Supriyo (2008: 112) menyatakan 

bahwa apabila orang tua dan pihak sekolah tidak mengetahui anaknya 

membolos maka dapat berakibat anak akan berkelompok dengan teman 
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senasib dan membutuhkan kelompok/group yang menjurus ke hal-hal 

yang negatif (gang), peminum, ganja, obat-obat keras, dan lain-lain. 

Dan akibat yang paling fatal yaitu anak akan mengalami gangguan 

dalam perkembangannya dalam usia untuk menemukan identitas 

dirinya (manusia yang bertanggung jawab). 

Kartono (2003), mengemukakan bahwa perilaku membolos 

berakibat pada dirinya sendiri dan bagi orang lain. Bagi dirinya sendiri 

maka ia akan ketinggalan pelajaran. Hal ini akan menyebabkan siswa 

mengalami kegagalan dalam pelajaran, tidak naik kelas, nilainya jelek 

dan kegagalan lain di sekolah. Sedang bagi orang lain, terutama siswa 

sekelas, mereka akan terganggu dengan siswa yang membolos karena 

kemungkinan guru akan menegur siswa yang membolos pada pertemuan 

selanjutnya sehingga menyita waktu pelajaran. Guru pelajaran juga akan 

menerangkan kembali materi yang sudah diajarkan pada pertemuan 

berikutnya apabila ada anak yang belum paham, dan tentunya siswa 

yang pada pertemuan sebelumnya membolos tidak paham. 

Membolos akan menyebabkan gagal dalam pelajaran, 

mengganggu kegiatan belajar teman-teman sekelas dan masih banyak 

akibat yang ditimbulkan. Diantara akibat dari membolos yaitu dia akan 

bergaul dengan teman-teman yang tidak baik atau terjerumus dalam 

pergaulan bebas yang akan menyebabkan banyak lagi 

kenakalan-kenakalan remaja yang lain. Kenakalan di kalangan remaja 

adalah suatu kenyataan dan semakin nyata terjadi di zaman modern ini. 

Banyak anak telah terlibat berbagai macam perlakuan yang menyimpang 

dari norma. Ada yang terlibat pencurian, perkelahian antara satu sekolah 
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atau dengan remaja di sekolah lainnya, mogok belajar di sekolah, 

mengadakan aksi dengan poster-poster yang menuntut dewan guru yang 

dirasa tidak sesuai dengan aspirasi remaja, pelemparan mobil di jalan 

raya, penyiletan, perampokan, pemerkosaan, dan lain sebagainya 

(Tambunan, 2008).  

Ali dan Asrori (2006) mengatakan bahwa tugas-tugas 

perkembangan remaja yang sangat penting adalah mampu menerima 

keadaan dengan dirinya, memahami peran seks/jenis kelamin, 

mengembangkan kemandirian, mengembangkan tanggung jawab 

pribadi dan sosial, menginternalisasi nilai-nilai moral dan merencanakan 

masa depan. Dewasa ini tidak sedikit remaja yang melakukan perbuatan 

anti sosial maupun asusila karena tugas-tugas perkembangan tersebut 

kurang berkembang dengan baik 

Membolos yang dilakukan siswa merupakan salah satu 

kegagalan dalam tugas perkembangan. Karena siswa melanggar tata 

tertib yang ada di sekolah, maka sulit untuk menuju ke masa depan yang 

baik. Jadi tugas perkembangan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik 

oleh siswa yang membolos sehingga akan mengakibatkan kegagalan 

pada masa depan siswa. 

Secara psikologis, akibat remaja yang sering melakukan 

pelanggaran cenderung puas dan memotivasi mereka untuk mengulangi 

perilaku itu. Pelanggaran menghilangkan kesempatan anak untuk belajar 

mendapatkan kepuasan dari perilaku yang disetujui secara sosial. Bila 

mereka memperoleh kepuasan dari pelanggaran, mengapa mereka harus 

menjadi baik. Pelanggaran ini akan semakin serius, hingga akhirnya 
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anak merasa malu dan bersalah. Pada waktunya, keyakinan ini akan 

berkembang menjadi perasaan ketidakmampuan dan rasa rendah diri 

yang dapat mengganggu kesehatan mental. Pelanggaran merupakan 

bahaya yang serius bagi penyesuaian diri dan sosial (Hurlock, 2001). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat 

perilaku membolos selain berdampak pada diri sendiri juga berdampak 

pada sekolah bahkan masyarakat, dampak pada diri sendiri adalah siswa 

yang bersangkutan akan ketinggalan pelajaran sehingga gagal dalam 

prestasi dan akan berakibat tidak naik kelas, sedang terhadap sekolah 

adalah siswa lain akan kehilangan saebagian waktu belajar karena 

digunakan guru untuk menegur atau memberikan hukuman kepada 

siswa yang membolos tersebut, dampak terhadap masyarakat adalah 

dengan membolos siswa akan berpotensi salah dalam bergaul sehingga 

bisa menimbulkan tindak kejahatan. 

 

2.2.2 Konseling Kelompok Behavior 

 2.2.2.1 Pengertian Konseling Kelompok 

 Konseling kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan 

konseling yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling serta 

peserta didik yang terlibat dalam suatu keanggotaan.Konseling 

kelompok merupakan layanan yang efektif digunakan bila dalam 

pelaksanaan layanan membutuhkan keanggotaan yang banyak atau 

lebih dari satu.Konseling kelompok menganut azas kerahasiaan yang 

hanya kelompok yang terlibat saja yang mengetahuinya.  

http://www.pendidikanekonomi.com/2013/04/akibat-perilaku-membolos.html
http://www.pendidikanekonomi.com/2013/04/akibat-perilaku-membolos.html
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 Menurut Ohlsen (dalam Mungin, 2005: 18) menjelaskan bahwa 

konseling kelompok adalah kegiatan pemberian layanan oleh konselor 

dengan satu atau lebih klien yang penuh rasa penerimaan, kepercayaan 

dan rasa aman. Totok Santoso (1987: 2) menjelaskan konseling 

kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis dengan 

menggunakan teknik-teknik konseling dimana anggota kelompok 

bersama dengan konselor mengadakan eksplorasi terhadap masalah dan 

perasaan dalam usaha mengubah tingkah laku dan sikap sehingga 

akhirnya mampu menghadapi masalah perkembangan dan situasi 

pendidikan. 

 Prayitno (2004: 69) menjelaskan konseling kelompok adalah 

kegiatan kelompok yang mengandung unsur utama kehidupan 

kelompok, yaitu tujuan kelompok, anggota kelompok, pemimpin 

kelompok, dan aturan kelompok, untuk mengembangkan pribadi semua 

peserta dan peralihan-peralihan lainnya melalui perubahan dalam 

masalah pribadi. 

 Winkel (1991: 486) menjelaskan konseling kelompok adalah suatu 

proses antara pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan 

perilaku yang disadari. Prosesnya mengandung ciri terapeutik seperti 

pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi pada 

kenyataan, pembukaan diri mengenai perasaan mendalam yang dialami, 

saling percaya, saling perhatian, saling pengertian, dan saling 

mendukung. 

 Ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa konseling 

kelompok merupakan suatu proses hubungan antar pribadi yang 
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dinamis, dibimbing oleh guru pembimbing yang profesional dengan 

menggunakan teknik-teknik konseling, untuk individu yang normal 

dengan berbagai masalah pribadinya, dilakukan dalam situasi 

kelompok, dan bertujuan untuk membuat individu mampu 

menyesuaikan diri dengan perkembangannya dalam kelompok. 

 Konseling kelompok merupakan bantuan dalam bentuk kelompok 

yang terdiri dari beberapa klien yang memiliki kebutuhan, tingkat 

permasalahan dan kecakapan untuk melibatkan diri dalam proses 

kelompok. Guru pembimbing dengan keahliannya untuk menolong 

siswa yang dipersatukan dalam konseling kelompok. Pada dasarnya 

model atau teknik konseling kelompok adalah kegiatan-kegiatan yang 

menggunakan bahasa (verbal), namun pada suatu ketika hanya 

kegiatan-kegiatan non verbal. 

 2.2.2.2 Tujuan Konseling Kelompok 

  Suatu kegiatan layanan haruslah mempunyai tujuan yang 

menyelesaikan suatu usaha dari sebuah tindakan. Tujuan dari 

diadakannya kegiatan konseling kelompok bahwa apa yang 

diharapkan dalam suatu penyelesaian masalah haruslah tercapai atau 

paling tidak ada keberhasilan secara periodik oleh peserta didik. 

  Mungin (2005: 20) menjelaskan bahwa tujuan konseling 

kelompok adalah membantu klien mencapai pengenalan diri, 

kepuasan serta tanggung jawab pribadi yaitu kesejahteraan lahir dan 

batin. Prayitno (2004: 70) menjelaskan tujuan konseling kelompok 

adalah pengembangan pribadi, dan pemecahan masalah pribadi yang 

dialami oleh anggota kelompok.  
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  Apabila tujuan konseling kelompok dijabarkan lebih khusus lagi 

akan menjadi beberapa bagian yaitu membantu individu di dalam 

proses sosialisasi, membantu individu di dalam peningkatan 

sensitivitas, membantu individu di dalam memperoleh pemahaman 

diri, membantu individu di dalam meningkatkan keterampilan 

interpersonal, membantu individu di dalam memperoleh pemahaman 

yang luas terhadap faktor-faktor sosial yang mempengaruhi 

perkembangan kepribadiannya, membantu individu di dalam 

memperoleh pandangan yang luas tentang dirinya dalam 

hubungannya dengan orang lain, membantu individu di dalam 

mengendorkan ketegangan dan atau frustasi, kecemasan, perasaan 

berdosa dan sebagainya, membantu individu agar dapat memperoleh 

penerimaan yang obyektif tentang pikiran-pikirannya, perasaan serta 

motif-motifnya, membantu individu untuk mendiskusikan masalah 

pribadinya dan memecahkannya dengan caranya sendiri, dan 

membantu individu di dalam memperkecil kegagalan, memperbaiki 

kebiasaan kerja dan memperbaiki tingkah laku. 

  Paparan diatas, menunjukkan bahwa tujuan utama konseling 

kelompok adalah membantu para anggota berhubungan dengan 

masalah dan pengalamannya, yang tekanannya pada pertumbuhan. 

2.2.2.3 Manfaat Konseling Kelompok 

  Manfaat dalam konseling kelompok tentunya menjadi harapan 

dari semua anggota kelompok layanan, yang lebih menekankan pada 

permasalahan yang tengah dihadapi oleh anggota kelompok, 

menjadikan anggota kelompok mereduksi akanperilakunya dan 
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mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik, mandiri serta 

bertanggung jawab. Adhiputra (2011: 13) menyatakan bahwa manfaat 

konseling kelompok yaitu: 1) Mampu memperluas populasi layanan, 

2) Menghemat waktu pelaksanaan, 3) Mengajarkan individu untuk 

selalu komitmen pada aturan, 4) Mengajarkan individu untuk hidup 

dalam suatu lingkungan yang lebih luas, 5) Terbuka terhadap 

perbedaan dan persamaan dirinya dengan orang lain. 

  Sedangkan menurut Natawidjaja (2009: 38) menyatakan 

manfaat konseling kelompok sebagai berikut: 1) Dapat 

mengemukakan hal-hal yang penting bagi dirinya, 2) Memperoleh 

balikan yang cepat dari anggota kelompok lain dan pimpinan 

kelompok dalam mengalami suatu kesempatan untuk menguji suatu 

perilaku baru, 3) Meningkatkan kepercayaan diri. 

  Bedasarkan kedua pendapat di atas, maka manfaat diberikannya 

konseling kelompok ini kepada peserta didik diantaranya: 1) 

Membantu siswa agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri, 

bertanggung jawab, kreatif, produktif dan berperilaku jujur, 2) 

membantu siswa untuk memahami diri dan lingkungannya, 3) 

membantu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai 

permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya, 4) 

membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan 

bersosialisasi baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. 

2.2.2.3 Tahapan Konseling Kelompok 

  Tahapan dalam konseling kelompok menjadikan aturan yang 

penting bagi jalannya layanan konseling kelompok sebagai 



26 

 

langkah-langkah yang akan dilakukan ketua kelompok dan anggota 

kelompok. Pelaksanaan konseling kelompok menurut Glading (2011: 

145) dilaksanakan melalui tahap-tahap berikut: 

1. Tahap I (Pembentukan) 

  Pada tahap ini para peserta yang baru pertama bertemu itu 

benar-benar dibentuk menjadi kelompok yang solid sehingga 

dinamika kelompok yang berkembang di antara mereka selanjutnya 

akan dimanfaatkan untuk mencapai tujuan-tujuan bimbingan dan 

konseling. Untuk itu diperlukan waktu yang cukup lama dengan 

kegiatan yang bervariasi.Waktu yang cukup lama itu jangan sampai 

menimbulkan kesan seakan-akan kegiatan itu hanya sekedar 

beramai-ramai atau bersantai-santai saja, membuang-buang waktu, 

membosankan. Dalam hal ini guru pembimbing sebagai pemimpin 

kelompok  menimbang-nimbang antara efisiensi waktu, efektivitas 

pengembangan dinamika kelompok dan kondisi positif mental fisik 

seluruh peserta. 

2. Tahap II (Peralihan) 

  Tahap II merupakan jembatan antara tahap I dan tahap 

III.Berapa lama tahap II berlangsung banyak tergantung pada 

keberhasilan tahap I. Apabila tahap I sudah berhasil dengan baik, 

tahap II seringkali hanya sekedar mengulangi dan memantapkan 

penjelasan tentang aspek pokok yang ada dalam tahap III. 

3. Tahap III (Kegiatan Inti) 

  Tahap ini seringkali disebut juga tahap kerja. Dari tahap inilah 

akan diperolah hasil-hasil yang diharapkan, yaitu mengembangkan 
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pribadi dan perolehan kerja yang mencakup aspek-aspek kognitif, 

afektif dan berbagai pengalaman serta alternatif pemecahan masalah. 

Dalam inilah seluruh peserta benar-benar diminta untuk bekerja, 

mengembangkan pikiran, memberikan dorongan, bertanya dan bahkan 

memberikan nasehat dan alternatif jalan keluar untuk pemecahan 

suatu masalah.Waktu yang dipergunakan untuk tahap ini tergantung 

pada jumlah topik atau masalah yang dibahas.Apabila para peserta 

sangat antusias dalam kegiatan pada tahap III ini, biasanya para 

peserta meminta agar lebih banyak topik atau masalah dapat dibahas 

dalam pertemuan mereka itu. 

4. Tahap IV (Pengakhiran) 

  Tahap ini merupakan anti klimaks dari seluruh kegiatan, pada 

tahap ini kegiatan menyorot.Semangat yang tadinya menggebu-gebu 

sekarang mengendor.Segala sesuatu menuju kepada pengakhiran 

kegiatan. Pada tahap ini pemimpin kelompok meminta kesan-kesan 

dari para peserta, dan akhirnya kesan-kesan ini dikaitkan dengan 

kemungkinan pertemuan berikutnya.Usul-usul peserta yang 

menghendaki segera adanya pertemuan lagi, apabila kalau pertemuan 

kembali itu dikehendaki supaya lebih cepat, menunjukkan betapa 

kegiatan konseling kelompok telah membuahkan sesuatu yang 

berharga bagi peserta yang bersangkutan. 

2.2.3 Pendekatan Behavior 

2.2.3.1 Pengertian Pendekatan Behavior 

    Pendekatan behavior merupakan salah satu ilmu pengembangan 

psikologis dalam metode menangani masalah perilaku maladaptif 
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seseorang atau peserta didik untuk dapat bisa berperilaku adaptif yang 

relevan dengan kehidupan lingkungan di rumah dan di sekolah.Peeserta 

didik diharapkan mampu merubah generasi bangsa melalui mengisi 

kemerdekaan bangsa dan menjadikan negara dengan penuh 

martabat.Begitu besar tugas peserta didik sehingga menuntut peserta 

didik dapat berperilaku adaptif sesuai tanggung jawabnya. 

  Menurut Skinner, perilaku manusia didasarkan atas konsekuensi 

yang diterima. Apabila perilaku mendapat ganjaran positif atau 

diterima, maka individu akan meneruskan atau mengulangi tingkah 

lakunya, sebaliknya apabila perilaku mendapat ganjaran negatif 

(hukuman) atau ditolak, maka individu akan menghindari atau 

menghentikan tingkah lakunya. Individu dikontrol oleh penguat 

(reinfocer) dari lingkungannya.Konseling behavioral membantu 

individu untuk mengontrol atau mengubah tingkah lakunya dan fungsi 

konseling ini adalah memberikan perhatian khusus pada dampak 

lingkungan atas dirinya. 

  Natawidjaja (2009: 87) menyebutkan bahwa asumsi pokok dari 

pendekatan ini adalah perilaku, kognisi, perasaan bermasalah terbentuk 

karena dipelajari, karenanya semua dapat diubah dengan proses belajar 

yang baru atau belajar kembali. Pendekatan behavioral lebih 

berorientasi pada masa depan dalam menyelesaikan masalah. Inti dari 

behavioral adalah proses belajar dari lingkungan individu. 

2.2.3.2 Tujuan Pendekatan Behavior  

  Konseling behavioral tidak menetapkan tujuan konseling yang 

berlaku secara umum, namun tujuan konseling sesuai dengan masalah 
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spesifik konseli yang ingin dipecahkan.Laflleur (Burks & Stteffler, 

1979) menegaskan bahwa tujuan konseling dalam kerangka kerja 

behavioral tergantung pada permasalahan konseli. Rumusan tujuan 

dibuat spesifik dalam bentuk apa yang konseli akan perbuat, dimana 

tingkah laku akan terjadi dan bagaimana sebaiknya tingkah laku itu 

ditampilkan. 

  Selain itu diuraikan bahwa tujuan umum dan khusus konseling 

behavioral menurut Corey (2005: 61) adalah: 

1. Tujuan Umum 

Membantu konseli menghilangkan perilaku maladaptif dan 

mempelajari  tingkah laku yang lebih efektif. 

2. Tujuan Khusus 

Membantu konseli mempelajari tingkah laku yang lebih khusus sesuai 

dengan tanggung jawab konseling dalam memilih dan menentukan 

tujuan. 

  Urutan langkah dirinci oleh Cormier & Cormier dalam suatu 

proses kerjasama konselor dan konseli sebagai berikut: 

1. Konselor menjelaskan hakikat, maksud dan tujuan. 

2. Konseli memutuskan perubahan tertentu atau tujuan yang 

diinginkan. 

3. Konselor dan konseli mengeksplorasi dapat tidaknya tujuan-tujuan 

tersebut direalisasikan. 

4. Konselor dan konseli mengidentifikasi kemungkinan resiko yang 

berhubungan dengan tujuan tersebut. 
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5. Konselor dan konseli bersama-sama membahas keuntungan dari 

tujuan tersebut. 

2.2.3.3 Asumsi Tingkah Laku Bermasalah 

 Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau 

kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat, yaitu 

tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. Tingkah laku 

yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang 

salah. Manusia bermasalah mempunyai kecenderungan merespon 

tingkah laku negatif dari lingkungan. 

  Tingkah laku maladaptif terjadi karena kesalahpahaman dalam 

menanggapi lingkungan dengan tepat. Seluruh tingkah laku manusia 

didapat dengan cara belajar dan dapat diubah dengan menggunakan 

prinsip-prinsip belajar. Perilaku yang bermasalah dalam pandangan 

behavioris dapat dimaknakan sebagai perilaku atau kebiasaan-kebiasaan 

negatif atau perilaku yang tidak tepat, yaitu perilaku yang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Perilaku yang salah sesuai 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 sesuai dalam penyesuaian dengan demikian 

berbeda dengan perilaku normal. Perbedaan ini tidak terletak pada cara 

mempelajarinya, tetapi pada tingkatannya yaitu tidak wajar 

dipandang.Perilaku yang perlu dipertahankan atau dibentuk pada 
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individu adalah perilaku yang bukan sekedar memperoleh kepuasan pada 

jangka pendek, tetapi perilaku yang tidak menghadapi kesulitan-kesulitan 

yang lebih luas, dan dalam jangka yang lebih panjang. 

  Manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon 

tingkah laku negatif dari lingkungannya.Tingkah laku maladaptif terjadi 

juga karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan 

tepat. Seluruh tingkah laku manusia di dapat dengan cara belajar dan 

juga tingkah laku tersebut dapat diubah dengan menggunakan 

prinsip-prinsip belajar. 

  Dilihat dari sudut pandang behavioris, perilaku bermasalah 

dapat dimaknai sebagai perilaku atau kebiasaan yang negatif atau dapat 

dikatakan sebagai perilaku yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Masalah perilaku yang biasanya sering terjadi pada konseli 

seperti serangan panik, membantu anak untuk mengatasi rasa takut 

terhadap gelap, meningkatkan produktivitas kreatif, mengelola 

kecemasan dalam situasi sosial, mendorong berbicara di depan kelas, 

pengendalian merokok, dan berurusan dengan depresi. 

 Munculnya perilaku bermasalah disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain: 1) Adanya salah penyesuaian melalui proses interaksi dengan 

lingkungan. 2) Adanya pembelajaran yang salah dalam keluarga, 

lingkungan sekolah, tempat bermain dan lain-lain. 

  Seperti halnya kehidupan di kota-kota besar pada saat ini begitu 

kompleks dan bervariasi. Sikap hidup menjadi individualistis, egois, 

apatis dan hubungan sosial menjadi renggang.Dalam suasana hidup 

seperti di atas, banyak orang menggunakan mekanisme pelarian dan 
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mekanisme pertahanan diri yang negatif.Untuk dapat bertahan dan 

menghindari kesulitan hidup tidak sedikit terjadi tindakan 

kriminal.Bentuk mekanisme yang negatif menyebabkan timbulnya 

tingkah laku yang tidak normal (patologis). 

  Menurut pandangan behavioral, perilaku bermasalah adalah 

kebiasaan negatif atau perilaku yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Perilaku bermasalah ini dapat disebabkan oleh 

beberapa hal, diantaranya adalah adanya salah sesuai dalam proses 

interaksi dengan lingkungan, adanya pembelajaran yang salah dalam 

rumah tangga, tempat bermain, lingkungan sekolah, dan lingkungan 

lainnya. Perilaku dikatakan salah sesuai jika perilaku tersebut tidak 

membawa kepuasan bagi individu, atau membawa individu kepada 

konflik dengan lingkungannya. 

  Terbentuknya suatu perilaku dikarenakan adanya pembelajaran, 

perilaku itu akan dipertahankan atau dihilangkan tergantung pada peran 

lingkungan dalam bentuk konsekuensi yang menyertai perilaku tersebut. 

Misalnya perilaku merusak (destructif) di kelas dapat bertahan karena 

adanya ganjaran (reinforcement) berupa pujian dan dukungan dari 

sebagian teman-temannya dan merasa puas dengan ganjaran itu, 

sedangkan hukuman (punishment) yang diberikan oleh guru tidak cukup 

kuat untuk melawan kekuatan ganjaran yang diperolehnya.Perubahan 

perilaku yang diharapkan dapat terjadi jika pemberian ganjaran atau 

hukuman dapat diberikan secara tepat. 

  Terbentuknya perilaku yang dicontohkan di atas disebabkan 

karena adanya peran lingkungan dalam bentuk konsekuensi-konsekuensi 
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yang mengikuti dari suatu perilaku dan hal itu termasuk dalam teori 

belajar perilaku operan dariSkinner.Selain teori belajar Skinner, Bandura 

juga mencotohkan perilaku agresif di kalangan anak-anak. 

  Timbulnya perilaku bermasalah yang ditandai dengan tindakan 

melukai atau menyerang baik secara fisik maupun verbal, dikarenakan 

adanya proses mencontoh atau modeling baik secara langsung yang 

disebut imitasi atau melalui pengamatan tidak langsung (vicarious). 

Misalnya anak bersikap agresif karena sering dipukuli atau anak sering 

melihat orang tuanya bertengkar bahkan lewat media televisi anak dapat 

mencontoh adegan-adegan yang bersifat kekerasan. 

  Perilaku yang salah dalam penyesuaian berbeda dengan perilaku 

normal. Perbedaan ini tidak terletak pada cara mempelajarinya, tetapi 

pada tingkatannya, yaitu tidak wajar dipandang, dengan kata lain 

perilaku dikatakan mengalami salah penyesuaian jika tidak selamanya 

membawa kepuasan bagi individu atau akhirnya membawa individu pada 

konflik dengan lingkungannya. Rasa puas yang dirasakan bukanlah 

ukuran bahwa perilaku itu harus dipertahankan, karena boleh jadi 

perilaku itu akan menimbulkan kesulitan dikemudian hari. Perilaku yang 

perlu dipertahankan atau dibentuk pada individu adalah perilaku yang 

tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan yang lebih luas dan dalam jangka 

yang lebih panjang. 

  Menurut Latipun (2008: 135) menyatakan bahwa perilaku yang 

bermasalah dalam pandangan behavioris dapat dimaknai sebagai 

perilaku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau perilaku tidak tepat, yaitu 

perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Konseling 
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behavioral digunakan untuk membantu masalah konseli yang terkait 

dengan perilaku-perilaku maladaptif.Perilaku yang bermasalah dalam 

pandangan behavioris dapat dimaknai sebagai perilaku atau 

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

yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.Konseling behavioral juga 

dapat menangani masalah perilaku mulai dari kegagalan individu untuk 

belajar merespon secara adaptif hingga mengatasi gejala 

neurosis.Sedangkan menurut Feist&feist (2008: 398) menyatakan bahwa 

perilaku yang tidak tepat meliputi: 

1. Perilaku terlalu bersemangat yang tidak sesuai dengan situasi yang 

dihadapi, tetapi mungkin cocok jika dilihat berdasarkan masa 

lalunya. 

2. Perilaku yang terlalu kaku, digunakan untuk menghindari stimuli 

yang tidak diinginkan terkait dengan hukuman. 

3. Perilaku yang memblokir realitas, yaitu mengabaikan begitu saja 

stimuli yang tidak diinginkan. 

4. Pengetahuan akan kelemahan diri yang termanifestasikan dalam 

respon-respon menipu diri. 

  Bagi individu tingkah laku yang tidak tepat akan menimbulkan 

berbagai kesulitan baik bagi diri individu itu sendiri, maupun terhadap 

lingkungan sekitarnya. Menurut aliran behavioral tingkah laku yang 

tidak tepat dipelajari dengan cara yang sama dengan tingkah laku yang 

tepat. Tingkah laku ini dipelajari karena pada perkembangan tertentu 

pernah menjadi jalan untuk memperoleh kepuasan. 
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  Misalnya peserta didik berbuat kenakalan dikelas karena mereka 

belajar bahwa cara itulah yang efektif untuk menarik perhatian guru. 

Hukuman guru diterima anak sebagai hadist yang memberi kepuasan 

kebutuhan perhatian. Walaupun orang lain memandang tingkah laku itu 

tidak tepat, namun bagi siswa dapat memberi reinforcement yang 

diharapkanya. Sama halnya, orang yang menarik diri, yang di pandang 

terisolir secara sosial.Hadiah dari tingkah laku menarik diri adalah tidak 

perlu berpartisipasi dengan situasi yang menakutkan, dimana takut ini 

juga dipelajari melalui pengalaman yang tidak menyenangkan dimasa 

lalu. Contoh lain: seorang anak yang tidak mengerjakan soal-soal mata 

pelajaran matematika, bagi siswa lain tentu keadaan ini merugikan, 

karena tidak boleh mengikuti mata pelajaran. Namun bagi siswa tersebut 

merasa puas karena ia tidak senang dengan mata pelajaran matematika 

sebagai pekerjaan rumah. Guru menyuruhnya keluar tidak mengikuti 

pelajaran matematika, ia merasa puas karena dapat memberikan 

reinforcement yang diharapkan. 

  Tingkah laku yang tidak tepat berbeda dengan yang tepat, hanya 

dalam derajat tingkah laku itu mengecewakan individu dan 

lingkungannya.Secara luas, kebudayaan ikut menentukan mana tingkah 

laku yang tepat dan tidak tepat. Dari interaksi dengan kebudayaan impuls 

individu belajar merangsang apa saja yang dapat memuaskan dan tidak 

dapat memuaskan diri dan lingkungannya, dan menyusunnya dalam 

hirarki khasanah tingkah laku. 
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  Tingkah laku manusia dapat dilihat dari aspek kondisi yang 

menyertai atau akibat yang menyertai tingkah laku setelah terbentuk 

dengan anticedent yang disebut dengan consequence. 

  Tingkah laku dipelajari ketika individu berinteraksi dengan 

lingkungan menurut (Alwisol, 2011: 322) melalui hukum-hukum belajar: 

1.  Pembiasaan klasik, yang ditandai dengan satu stimulus yang 

menghasilkan satu respon, misalnya bayi merespon suara keras dengan 

takut. 

2.  Pembiasaan operan, ditandai dengan adanya satu stimulus yang 

menghasilkan banyak respon. Pengondisian operan memberikan 

penguatan positif yang bisa memperkuat tingkah laku.Sebaliknya 

penguatan negatif bisa memperlemah tingkah laku. Munculnya perilaku 

akan semakin kuat apabila diberikan penguatan positif dan akan 

menghilang apabila dikenai hukuman. 

3.  Peniruan, yaitu orang tidak memerlukan reinforcement agar bisa 

memiliki tingkah laku melainkan ia meniru. Syarat dalam meniru 

tingkah laku yaitu: Tingkah laku yang ditiru memang mampu untuk 

ditiru oleh individu yang bersangkutan dan tingkah laku yang ditiru 

adalah perbuatan yang dinilai publik positif. 

  Konseling behavioral sebagai model konseling yang memiliki 

pendekatan yang berorientasi pada perubahan perilaku menyimpang 

dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar.Perilaku manusia termasuk 

perilaku yang menyimpang terbentuk karena belajar dan perilaku itu 

dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar.Belajar yang 
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dimaksud disini adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai 

hasil dari latihan atau pengalaman. 

  Semua tingkah laku dibentuk melalui proses belajar, tetapi tidak 

peduli hasilnya nanti adaptif dan maladaptif. Individu memantapkan pola 

tingkah lakunya karena dapat memperoleh kepuasan-kepuasan. Ini yang 

akan menjadi salah satu kunci proses konseling behavioral, yakni 

kemampuan konselor membantu klien menentukan kepuasan bagaimana 

yang bakal diperolehnya dari suatu tingkah laku. 

  Berdasarkan uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa tingkah 

laku yang tidak tepat dapat diperoleh dan dikembangkan oleh seseorang 

karena ia belajar dengan salah, sehingga tingkah lakunya tidak tepat, 

kurang, dan berlebihan. Misalnya menyendiri, belajar hanya dengan 

waktu yang paling minimal, merokok berlebihan, pobia, tidur berlebihan, 

ngeluyur, membolos sekolah dan sebagainya. 

  Banyak tingkah laku yang menyimpang karena individu itu 

hanya mengambil sesuatu yang disenangi, dan menghindari yang tidak 

disenangi.Psikoterapi melatih klien untuk dapat bertingkah laku yang 

menurut pendapatnya tidak menyenangkan. Bila seorang klien datang 

pada seorang psikoterapi bahwa ia mengalami suatu kecemasan. Salah 

satu cara untuk menghindarkan kecemasan itu dengan memanipulasi 

stimulus sehingga menimbulkan respon yang mendatangkan suatu 

ganjaran, maka terapis itu menolong klien mengurangi kecemasan. 

  Dari penjelasan mengenai asumsi perilaku bermasalah yang 

telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwa: 
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1.  Tingkah laku bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan 

negatif atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan. 

2.  Tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau 

lingkungan yang salah. 

3.  Manusia bermasalah itu mempunyai kecenderungan merespon tingkah 

laku negatif dari lingkungannya. Tingkah laku maladaptif terjadi juga 

karena kesalahpahaman dalam menanggapi lingkungan dengan tepat. 

  Seluruh tingkah laku manusia didapat dengan cara belajar dan 

juga tingkah laku tersebut dapat diubah dengan menggunakan 

prinsip-prinsip belajar. 

 

2.3 Self Management 

2.3.1 Konsep Dasar Self Management 

   Self managementdalam terminologi pendidikan, psikologi, dan 

bisnis adalah metode, keterampilan dan strategi yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam mengarahkan secara efektif pencapaian tujuan aktivitas 

yang mereka lakukan, termasuk di dalamnya goal setting, planning, 

scheduling, task tracking, selfevaluation, selfintervention, selfdevelopment. 

Selain itu selfmanagement juga dikenal sebagai proses eksekusi 

(pengambilan keputusan). 

  Merriam&Caffarella dalam Martin (1996) menyatakan bahwa 

pengarahan diri merupakan upaya individu untuk melakukan perencanaan, 

pemusatan perhatian, dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan.Di 

dalamnya terdapat kekuatan psikologis yang memberi arah pada individu 

untuk mengambil keputusan dan menentukan pilihannya serta menetapkan 
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cara-cara yang efektif dalam mencapai tujuannya. Pada dasarnya, 

manajemen diri terjadi ketika seseorang terlibat dalam satu perilaku dan 

mengendalikan terjadinya perilaku lain (perilaku sasaran) dikemudian 

waktunya. 

  Menurut Skinner dalam Raymond (2012) manajemen diri 

melibatkan adanya perilaku pengendali dan perilaku yang terkendali. 

Dalam perilaku pengendali melibatkan penerapan strategi pengelolaan diri 

dimana anteseden dan konsekuensi dari perilaku terget atau perilaku 

alternatif yang akan dimodifikasi. Anggapan dasar self management 

merupakan teknik kognitif behavioral adalah bahwa setiap manusia 

memiliki kecenderungan-kecenderungan positif maupun negatif. Setiap 

perilaku manusia itu merupakan hasil dari proses belajar dalam merespon 

berbagai stimulus dari lingkungannya. Namun self management juga 

menolak pandangan behavioral radikal yang mengatakan bahwa manusia 

itu sepenuhnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungannya. 

  Self management merupakan serangkaian teknis untuk mengubah 

perilaku, pikiran, dan perasaan. Aspek-aspek yang dapat dikelompokkan 

ke dalam prosedur self management menurut Yates (dalam 

Miltenberger,2008) adalah: 

1. Management by antecedent: pengontrolan reaksi terhadap 

sebab-sebab atau pikiran dan perasaan yang memunculkan respon. 

2. Management by consequence: pengontrolan reaksi terhadap tujuan 

perilaku, pikiran, dan perasaan yang ingin dicapai. 
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3. Cognitive techniques: pengubahan pikiran, perilaku dan perasaan. 

Dirumuskan dalam cara mengenal, mengeliminasi dan mengganti 

apa-apa yang terefleksi pada antecedents dan consequence. 

4. Affective techniques: pengubahan emosi secara langsung. 

  Management by antecedent dan  management by consequence  

disebut juga sebagai bentuk dari teknik intervensi perilaku, merupakan 

implementasi dari teknik kognitif atau afektif. Pada kenyataannya, 

keempat aspek itu akan saling berkaitan satu sama lain. Teknik-teknik 

afektif merupakan program makro dengan tujuan untuk mengubah emosi 

dan sikap.Hal itu melibatkan peran antara siswa dan konselor. 

Teknik-teknik kognitif berguna dalam pengubahan pikiran dan 

pola-polanya.Dikatakan pula sebagai program meso. Teknik-teknik 

perilaku merupakan aspek khusus atau layanan mikro yang mengubah 

perilaku-perilaku tertentu dari siswa (Yates, dalam Miltenberger, 2008). 

  Berdasarkan uraian di atas, self managementmerupakan seperengkat 

prinsip atau prosedur yang meliputi pemantauan diri (self-monitoring), 

reinforcement yang positif (self-reward), perjanjian dengan diri sendiri 

(self-contracting), penguasaan terhadap rangsangan (stimulus control) dan 

merupakan keterkaitan antara teknik kognitif, behavior, serta affectif 

dengan susunan sistematis berdasarkan kaidah pendekatan 

cognitive-behaviortherapy, digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

siswa dalam proses pembelajaran yang diharapkan. 

2.3.2 Tujuan Self Management 

Tujuan dari teknik self managementyaitu agar individu secara teliti 

dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah 
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laku mereka mau hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya 

perilaku atau masalah yang tidak dikehendaki.Dalam arti individu dapat 

mengelola pikiran, perasaan dan perbuatan mereka sehingga mendorong 

pada pengindraan terhadap hal-hal yang tidak baik dan peningkatan 

hal-hal yang baik dan benar. 

Menurut Sukadji (2000: 18) beberapa masalah yang dapat ditangani 

menggunakan teknik pengelolaan diri (self management) yaitu : 

1. Perilaku yang berkaitan dengan orang lain dan mengganggu orang 

lain dan diri sendiri. 

2. Perilaku yang sering muncul tanpa diprediksi waktu kemunculannya, 

sehingga kontrol dari orang lain menjadi kurang efektif. 

3. Perilaku sasaran berbentuk verbal dan berkaitan dengan evaluasi diri 

dan kontrol diri. 

4. Tanggung jawab atas perubahan atau pemeliharaan tingkah laku 

adalah tanggung jawab konseli. 

  Dalam proses konseling konselor dan konseli bersama-sama 

untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Konselor mengarahkan 

konselinya dalam menentukan tujuan, sebaliknya konseli pun juga harus 

aktif dalam proses konseling setelah proses konseling self management 

berakhir diharapan peserta didik dapat mempola perilaku, pikiran dan 

perasaan yang diinginkan dapat menciptakan keterampilan belajar yang 

baru sesuai harapan, dapat mempertahankan keterampilan sampai di luar 

sesi konseling, serta perubahan yang mantap dengan arah prosedur yang 

tepat. 
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2.3.3 Teknik Self Management 

Konseling merupakan proses komunikasi bantuan yang amat 

penting, diperlukan teknik yang dapat menunjukkan kapan dan bagaimana 

konselor melakukan intervensi kepada konseli. Dengan kata lain konseling 

memerlukan keterampilan (skill) pada pelaksanaanya. Menurut Gunarsa 

(1989: 225) menyatakan bahwa self management  meliputi beberapa 

teknik yaitu pemantauan diri (self monitoring), reinforcement yang positif 

(self reward), kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri (self contracting), 

dan penugasan terhadap rangsangan (stimulus control). 

1. Pemantauan Diri (self monitoring) 

Pemantauan diri biasanya digunakan konseli untuk 

mengumpulkan base line data dalam suatu proses treatment. Konseli 

harus mampu menemukan apa yang terjadi sebelum menerapkan 

suatu strategi pengubahan diri, sedangkan konselor harus 

mengetahui apa yang tengah berlangsung sebelum melakukan 

tindakan. Pada tahap ini konseli mengumpulkan dan mencatat data 

tentang perilaku yang hendak diubah, anteseden perilaku, 

konsekuensi perilaku.Konseli juga mencatat seberapa banyak atau 

seringkah perilaku itu sering terjadi.Pemantauan diri juga sangat 

berguna untuk evaluasi. 

2. Reinforcement yang positif (self reward) 

Digunakan untuk membantu klien mengatur dan memperkuat 

perilakunya melalui konsekuensi yang dihasilkannya 

sendiri.Ganjaran diri ini untuk menguatkan atau memindahkan 

perilaku yang diinginkan. 
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3. Kontrak atau perjanjian dengan diri sendiri (self contracting), Ada 

beberapa langkah dalam self contractingini yaitu: 

1) Konseli membuat perencanaan untuk mengubah pikiran, 

perilaku, dan perasaan yang diinginkannya. 

2) Konseli menyakini semua yang ingin diubahnya. 

3) Konseli bekerja sama dengan teman atau keluarga untuk 

program self management. 

4) Konseli akan menanggung resiko dengan program self 

management yang dilakukannya. 

5) Pada dasarnya, semua yang konseli harapkan mengenai 

perubahan pikiran, perilaku dan perasaan adalah untuk konseli 

itu sendiri. 

6) Konseli menuliskan peraturan untuk dirinya sendiri selama 

menjalani proses self management. 

4. Penguasaan terhadap rangsangan (self control) 

Teknik ini menekan pada penataan kembali atau memodifikasi 

lingkungan sebagai isyarat khusus atau antecedent atas respon 

tertentu. 

2.3.4 Tahapan Self Management 

Beberapa langkah diperlukan untuk memenuhi pencapaian tujuan 

yang maksimal maka dalam teknik self management diperlukan tahapan 

tersebut. Menurut Komalasari menyebutkan bahwa pengelolaan diri 

biasanya dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah: 

1. Tahap monitor diri atau observasi diri 
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Pada tahap ini peserta didik dengan sengaja mengamati tingkah 

lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti.Catatan ini dapat 

menggunakan daftar cek atau catatan observasi.Hal-hal yang perlu 

diperhatikan oleh peserta didik dalam mencatat tingkah laku.Dalam 

penelitian ini peserta didik mengobservasi apakah dirinya sudah 

bertanggung jawab terhadap belajar atau belum.Peserta didik 

mencatat beberapa kali dia belajar dalam sehari, seberapa lama dia 

melakukan aktivitas dalam belajarnya. 

2. Tahap evaluasi diri 

Pada tahap ini peserta didik membandingkan hasil catatan 

tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh 

peserta didik perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi 

efektivitas dan efisiensi program. Bila program tersebut tidak 

berhasil, maka perlu ditinjau kembali program tersebut apakah target 

yang ditetapkan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, perilaku 

yang ditargetkan tidak cocok, atau penguatan yang diberikan tidak 

sesuai. 

3. Tahap pemberian penguatan, penghapusan dan hukuman 

  Pada tahap ini peserta didik mengatur dirinya sendiri 

memberikan penguatan menghapus dan memberi hukuman pada diri 

sendiri. Tahap ini merupakan tahap paling sulit karena membutuhkan 

kemampuan yang kuat dari peserta didik untuk melaksanakan 

program yang telah dibuat secara continue. 
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2.4 Teknik Reinforcement 

2.4.1 Pengertian Teknik Reinforcement 

Reinforcement keterampilan dasar mengajar menjadi salah 

satu faktor penting yang harus dikuasai guru.Salah satu keterampilan 

yang juga penting untuk ditinjau kembali yaitu keterampilan 

memberikan penguatan.Pembahasan penelitian ini difokuskan pada 

keterampilan pemberian penguatan positif atau positive 

reinforcement.Positive reinforcement atau penguat positif dapat 

diartikan dengan ganjaran, hadiah atau penghargaan. 

Menurut Asril (2012: 77) mengungkapkan bahwa pada 

umumnya penghargaan memberi pengaruh positif terhadap kehidupan 

manusia, karena dapat mendorong dan memperbaiki tingkah laku 

seseorang serta meningkatkan usahanya.Sedangkan menurut 

Baharuddin (2008: 72) positive reinforcement adalah konsekuen yang 

diberikan untuk menguatkan atau meningkatkan perilaku yang 

positif.Sehingga, untuk memperbaiki tingkah laku seseorang dan 

menguatkan perilaku tersebut maka perlu adanya penghargaan atau 

positive reinforcement.Lebih lanjut Martin dan Pear dalam Purwanta 

(2005: 35) berpendapat bahwa kata “Positive reinforcement” sering 

disama artikan dengan kata “hadiah” (reward).  

Hal ini sejalan dengan pendapat Fahrozin, dkk (2004: 76) 10 

mendefinisikan positive reinforcement yaitu stimulus yang 

pemberiannya terhadap operan behavior menyebabkan perilaku 

tersebut akan semakin diperkuat atau dipersering kemunculannya. 

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Dalyono (2009: 33) 
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mengartikan positive reinforcement sebagai sebuah penyajian stimulus 

yang meningkatkan probabilitas suatu respon. 

Sedangkan Pidarta (2007: 214) mendefinisikan positive 

reinforcement adalah setiap stimulus yang dapat memantapkan respon 

pada pengkondisian instrumental dan setiap hadiah yang dapat 

memantapkan respon pada pengkondisian perilaku.Berdasarkan 

beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa positive 

reinforcement adalah sebuah stimulus dan atau hadiah yang diberikan 

guna meningkatkan dan memantapkan perilaku semakin diperkuat dan 

semakin sering dimunculkan. 

2.4.2 Tujuan Teknik Reinforcement 

Pemberian positive reinforcement buka hanya meningkatkan 

perilaku namun dalam penerapannya saat pembelajaran memiliki tujuan 

tertentu. Menurut Djamarah (2005: 118) penguatan memiliki tujuan 

sebagai berikut: a) Meningkatkan perhatian siswa dan membantu siswa 

belajar bila pemberian penguatan digunakan secara selektif. b) 

Memberi motivasi kepada siswa. c) Dipakai untuk mengontrol atau 

mengubah tingkah laku siswa yang mengganggu, dan meningkatkan 

cara belajar yang produktif. d) Mengembangkan kepercayaan diri siswa 

untuk mengatur diri sendiri dalam pengalaman belajar. e) Mengarahkan 

terhadap pengembangan berpikir yang divergen (berbeda) dan 

pengambilan inisiatif yang bebas. 

Berdasarkan pendapat di atas, penerapan positive reinfocement 

yang diberikan guru baik berupa hadiah ataupun bentuk penghargaan 

yang lain dalam kegiatan pembelajaran di kelas bertujuan untuk 
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memberikan motivasi pada siswa agar lebih memperhatikan 

pembelajaran yang sedang berlangsung. Penggunaan positive 

reinforcementyang selektif juga mampu memfokuskan perhatian dan 

dapat mengembangkan rasa percaya diri siswa karena ia merasa 

dihargai. Selain itu, penerapan positive reinforcement yang tepat dapat 

mengontrol dan mengubah perilaku siswa yang dianggap kurang sesuai, 

sehingga nantinya ia mampu mempertahankan bahkan meningkatkan 

tingkah laku yang sudah baik. 

Pemberian positive reinforcement pemberian penguatan perlu 

mempertimbangkan jenjang pendidikan, variasi siswa dalm kelas 

(kelamin, ras, dan agama), dan kelompok usia tertentu. Selama praktik 

dalam implementasi penguatan diperlukan penggunaan komponen 

keterampilan yang tepat. Menurut Djamarah (2005: 120-122) 

komponen tersebut yaitu penguatan verbal, penguatan gestural, 

penguatan kegiatan, penguatan sentuhan, penguatan mendekati dan 

penguatan tanda:  

1.  Penguatan verbal dilakukan oleh guru berupa pujian dan dorongan 

yang diucapkan sebagai bentuk penghargaan atas respon atau 

tingkah laku siswa. penguatan verbal dapat berupa kata-kata: wah, 

bagus, sip, baik, benar, tepat dan lain-lain, juga dapat berupa 

kalimat: misalnya hasil pekerjaanmu baik sekali atau sesuai tugas 

yang kau kerjakan. 

2.  Penguatan gestural dapat diberikan berupa mimik wajah yang 

cerah, senyuman, anggukkan, acungan jempol, tepuk tangan dan 

lain-lain. Pemberian penguatan gestural sangat erat sekali dengan 
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pemberian penguatan verbal, ketika guru memberikan komentar 

atau penguatan verbal maka dapat didukung oleh penguatan 

gestural.Semua gerakan tubuh adalah merupakan bentuk 

pemberian penguatan gestural. Guru dapat mengembangkan 

sendiri, sesuai dengan kebiasaan yang ada di lingkungan peserta 

didik. 

3.  Penguatan kegiatan penguatan dalam bentukkegiatan banyak terjadi 

bila guru menggunakan suatu kegiatan atau tugas sebagai suatu 

hadiah atas respon ataupun pekerjaan siswa, dimana siswa dapat 

memilih sendiri bentuk kegiatan tersebut. Perlu diperhatikan 

bahwa dalam memilih kegiatan atau tugas hendaknya dipilih yang 

memiliki relevansi dengan tujuan pembelajaran yang dibutuhkan 

dan digunakan siswa. Contoh penguatan kegiatan: pulang lebih 

dulu, diberi waktu istirahat lebih, bermain, berolah raga, menjadi 

ketua, membantu siswa lain, mendengarkan musik atau radio, 

melihat TV, dan lain-lain yang menyenangkan. 

4.  Penguatan mendekati diberikan pada siswa sebagai bentuk 

perhatian guru. Penguatan ini menunjukkan bahwa guru tertarik 

dan ingin memberikan perhatiannya terhadap siswa agar siswa 

lebih merasa dihargai.Penguatan mendekati dipergunakan untuk 

memperkuat penguatan verbal, penguatan tanda, dan penguatan 

sentuhan. Contoh penguatan mendekati: berdiri di samping siswa, 

berjalan dekat siswa, duduk dekat kelompok diskusi. 

5.  Penguatan sentuhansangat berhubungan dengan penguatan 

mendekati. Penguatan sentuhan adalah penguatan yang terjadi bila 
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guru secara fisik menyentuh siswa, misalnya menepuk bahu, 

berjabat tangan, merangkulnya, mengusap kepala, menaikkan 

tangan siswa, yang semuanya ditujukan untuk penghargaan 

penampilan, tingkah laku atau kerja siswa. 

6.  Penguatan tanda dilakukan guru dengan cara penggunaan simbol 

baik berupa benda atau tulisan yang diberikan kepada siswa 

sebagai bentuk penghargaan terhadap suatu penampilan, tingkah 

laku atau kerja siswa. penguatan tanda yang berbentuk tulisan 

misalnya komentar tertulis berupa ijazah, sertipikat, tanda 

penghargaan dan lain-lain yang berupa tulisan. Penguatan dengan 

memberikan suatu benda misalnya: bintang, piala, medali, buku, 

stiker, gambar, cokelat, dan lain-lain. positive reinforcement yang 

dapat diberikan oleh guru dapat bermacam-macam bentuknya 

antara lain, penguatan verbal, penguatan gestural, penguatan 

kegiatan, penguatan mendekati, penguatan sentuhan, dan 

penguatan tanda.  

Penguatan verbal dilakukan guru untuk merespon tingkah laku 

siswa dalam bentuk ucapan, misalnya saja memberikan pujian berupa 

bagus, benar, atau tepat kepada siswa yang rajin.Penguatan gestural 

berupa gerak tubuh guru sangat berkaitan erat dengan penguatan 

verbal, misalnya saja guru memberikan tepuk tangan, acungan jempol, 

senyuman atau mimik muka yang cerah.Guru juga dapat memberikan 

penguatan kegiatan berupa sebuah tugas yang memiliki keterkaitan 

dengan tujuan pembelajaran yang dirancang menjadi suatu hadiah 

untuk siswa. 
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  Selain hal tersebut guru dapat mendekati tempat duduk siswa 

sebagai bentuk penguatan mendekati yang memperkuat penguatan 

verbal, penguatan tanda dan penguatan sentuhan. Penguatan sentuhan 

berkaitan dengan penguatan mendekati, guru dapat secara fisik 

menyentuh siswa dengan tujuan memberikan penghargaan atas 

penampilan siswa.Guru juga dapat memberikan penguatan berupa 

tulisan, simbol sebagai penghargaan atas penampilan siswa yang dapat 

disebut penguatan tanda. 

2.4.3 Prinsip-prinsip Teknik Reinforcement 

Intisari arti dari positive reinforcement adalah respon terhadap 

suatu tingkah laku positif yang dapat meningkatkan kemungkinan 

berulangnya kembali tingkah laku tersebut.Penguatan tidak boleh 

dianggap sepele dan sembarangan, tetapi harus mendapat perhatian 

serius. Menurut Djamarah (2005: 123-124) empat prinsip yang harus 

diperhatikan oleh guru dalam memberi penguatan kepada siswa yaitu: 

1.  Hangat dan antusias kehangatan dan keantusiasan guru dalam 

pemberian penguatan kepada siswa memiliki aspek penting 

terhadap tingkah laku dan hasil belajar siswa. 

2.  Hindari penggunaan penguatan negatif walaupun pemberian kritik 

atau hukuman adalah efektif untuk dapat mengubah motivasi, 

penampilan, dan tingkah laku siswa, namun pemberian itu 

memiliki akibat yang sangat kompleks, dan secara psikologis agak 

kontraversial karena itu sebaiknya dihindari. 
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3.  Penggunaan bervariasi pemberian penguatan seharusnya diberikan 

secara bervariasi baik komponennya maupun caranya dan 

diberikan secara hangat dan antusias. 

4.  Bermakna agar setiap pemberian penguatan menjadi efektif, maka 

harus dilaksanakan pada situasi dimana siswa mengetahui adanya 

hubungan pemberian penguatan terhadap tingkah lakunya dan 

melihat, bahwa itu sangat bermanfaat. 

Guru sebagai pemeran utama dalam pemberi positive 

reinforcementharus mengeti prinsip-prinsip penggunaannya. 

Kehangatan dan penyampaian guru yang antusias dalam memberikan 

positive reinforcementakan lebih berdampak pada siswa, terlebih lagi 

jika guru menerapkannya dengan lebih bervariasi. Guru harus 

menghindari penguatan yang negatif karena akan mempengaruhi 

psikologis siswa dalam penerimaannya. Penggunaan penguatan yang 

negatif nantinya akan berdampak kurang baik bagi siswa, seperti 

mereka menjadi frustasi, menjadi pemberani, dan merasa hukuman 

dianggap sebagai kebanggaan. Selain itu, dengan pemberian hukuman, 

akan siswa mencari cara agar ia terbebas dari hukuman, siswa akan 

memikirkan cara apapun meskipun salah dan buruk untuk terbebas.  

Hal ini tentunya kurang baik bagi perkembangan psikologi 

siswa terutama siswa sekolah dasar karena di sekolah dasar siswa 

mengembangkan sikapnya.Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan 

Skinner dalam Budiningsih (2005: 26).  1) Pengaruh hukuman 

terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. 2) Dampak 

psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi (menjadi bagian dari 



52 

 

jiwa si terhukum) bila hukuman berlangsung lama. 3) Hukuman 

mendorong si terhukum mencari cara lain (meskipun salah dan buruk) 

agar ia terbebas dari hukuman.  

Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum 

melakukan hal-hal lain yang kadangkala lebih buruk dari kesalahan 

yang diperbuatnya. Hal ini menjadi salah satu dasar alasan penulis 

memfokuskan penelitian pada penerapan positive reinforcement. 

2.4.4 Manfaat Teknik Reinforcement 

Manfaat positive reinforcementmenurut Arief (2002: 128), 

adalah: a) Memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak 

didik untuk melakukan perbuatan positif dan bersikap progresif. b) 

Menjadi pendorong bagi anak didik lainnya untuk mengikuti anak yang 

telah memperoleh penghargaan baik dalam tingkah laku sopan santun 

ataupun semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik. c) 

Seseorang yang menerima ganjaran akan memahaminya sebagai 

penerimaan terhadap pribadinya yang menyebabkan merasa tentram 

dimana ketentraman adalah salah satu kebutuhan dari segi psikologi. 

Seseorang yang mendapat penghargaan atau hadiah akan merasa 

senang dan membuat dirinya merasa diterima dan dihargai oleh orang 

lain. Sehingga seseorang akan termotivasi untuk menjadi lebih baik 

lagi. 

 

2.5 Kerangka Berfikir 

Konseling kelompok behavioral yaitu modifikasi perilaku yang dapat 

diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku. 
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Modifikasi perilaku dapat pula diartikan sebagai usaha menerapkan 

prinsip-prinsip psikologi, hasil eksperimen lain pada perilaku manusia 

menurut Bootzin dan Sukadji dalam Gantika yaitu konseling behavioral 

adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh guru bimbingan dan 

konseling dalam hal pemecah masalah-masalah yang dihadapi serta dalam 

penentuan arah kehidupan yang lain dicapai oleh diri peserta didik. 

Self management merupakan suatu prosedur dimana peserta didik 

mengatur perilakunya sendiri.Sedangkan bahwa perilaku membolos dapat 

diartikan sebagai peserta didik yang tidak dapat mengatur perilakunya sendiri 

seperti masuk sekolah dan peserta didik yang meninggalkan sekolah belum 

usai tanpa izin. positive reinforcement adalah konsekuen yang diberikan 

untuk menguatkan atau meningkatkan perilaku yang positif. Sehingga, untuk 

memperbaiki tingkah laku seseorang dan menguatkan perilaku tersebut maka 

perlu adanya penghargaan atau positive reinforcement.  

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

menggunakan konseling kelompok behavioral teknik self management dan 

reinforcement untuk mengatasi perilaku membolos peserta didik berusaha 

mengarahkan perilaku dengan cara memodifikasi aspek-aspek lingkungan 

atau mengadministrasikan konsekuensi-konsekuensi. Dengan demikian 

melalui strategi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengurangan 

perilaku membolos dengan menggunakan konseling kelompok behavioral 

dengan teknik self management dan reinforcement pada peserta didik MA 

Assalafiyah Luwungragi.Dapat mencapai perubahan yang diinginkan juga 

dapat mengembangkan kemampuan dalam mengelola dirinya. 
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Berikut ini Kerangka Berpikir dalam Penelitian ini: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Konseling Kelompok Behavioral dengan Teknik Self Management 

dan Teknik Reinforecement. 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesisi merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap 

rumusan masalah atau sub masalah yang diajukan oleh peneliti dan 

dijabarkan melalui kajian teori dan masalah harus diuji kebenarannya melalui 

data yang berkumpul peneliti ilmiah. Adapun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

Konseling kelompok behavioral dengan teknik self 

management dan reinforcement 

Mengurangi perilaku membolos peserta didik 

Perilaku Membolos 

Permasalahan 

1. Perilaku membolos faktor 

eksternal, lingkungan sekolah dan 

keluarga 

2. Perilaku membolos faktor 

internal, dari dalam diri sendiri. 

Penyebab 

1. Terlambat datang ke 

sekolah 

2. Tidak mengerjakan PR 

3. Mengikuti teman yang 

suka nongkrong 
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 Ho : Penerapan konseling kelompok behavioral melalui teknik self 

management sangat efektif dalam mengatasi perilaku membolos. 

 Ha : Penerapan konseling kelompok behavioral melalui teknik self 

management tidak efektif dalam mengatasi perilaku membolos. 

 Ho : Penerapan konseling kelompok behavioral melalui teknik 

reinforcement sangat efektif dalam mengatasi perilaku membolos. 

 Ha : Penerapan konseling kelompok behavioral melalui teknik 

reinforcement tidak efektif dalam mengatasi perilaku membolos. 

  Sedangkan Hipotesis Statistik sebagai berikut: 

 

 U1 = Penerapan konseling kelompok behavioral melalui teknik self 

management sangat efektif dalam mengatasi perilaku membolos. 

 U0 = Penerapan konseling kelompok behavioral melalui teknik self 

management tidak efektif dalam mengatasi perilaku membolos. 

 U1 = Penerapan konseling kelompok behavioral melalui teknik 

reinforcement sangat efektif dalam mengatasi perilaku membolos. 

 U1 = Penerapan konseling kelompok behavioral melalui teknik 

reinforcement tidak efektif dalam mengatasi perilaku membolos. 

   Untuk pengujian hipotesis selanjutnya nilai t (hitung) dibandingkan 

dengan nilai t dari tabel distribusika t(tabel). 

 

Ho : U1 = U0 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian pada siswa kelas XI MA Assalafiyah Luwungragi Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes mulai dari tahap pendahuluan sampai 

pelaksanaan kegiatan konseling kelompok, maka dapat dirumuskan beberapa 

kesimpulan sebagi berikut : 

1. Terdapat beberapa siswa kelas XI MA Assalafiyah Luwungragi 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes yang memiliki tingkat 

perilaku membolos dengan kategori tinggi. 

2. Konseling kelompok behavior dengan teknik self management efektif 

untuk mengurangi perilaku membolos siswa XI MA Assalafiyah 

Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

3. Konseling kelompok behavior dengan teknik reinforcement efektif untuk 

mengurangi perilaku membolos siswa XI MA Assalafiyah Luwungragi 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

4. Tidak ada perbedaan tingkat keefektifan yang signifikan pada konseling 

kelompok behavior dengan teknik self management dan teknik 

reinforcement, untuk mengurangi perilaku membolos siswa XI MA 

Assalafiyah Luwungragi Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

Kemudian penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan 

eksperimen dengan metode Repeated Measurement agar dapat membuktikan 
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keefektifan teknik Self Management dan Reinforcement dalam jangka 

panjang. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, maka saran yang 

dipertimbangkan kepada pihak terkait, khususnya bagi pemimpin lembaga 

pendidikan/sekolah, dan penelitian selnjutnya. 

1. Bagi kepala sekolah 

Kepala sekolah diharapkan melakukan rekrutment guru 

bimbingan dan konseling di MA Assalafiyah Luwungragi, sehingga 

dengan dukungan yang penuh dari bimbingan dan konseling di sekolah 

penanganan siswa khususnya pada perilaku membolos dapat tertangani 

dnegan maksimal, maka sangat dibutuhkan campur tangan guru 

bimbingan dan konseling untuk menangani secara khusus. 

2. Bagi guru bimbingan dan konseling 

Berdasarkan hasil penelitian ini guru bimbingan dan konselor 

disarankan untuk mengaplikasikan teknik self management dan 

reinforcement layanan kegiatan konseling yang dapat menurunkan 

perilaku membolos siswa.   

3. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, dalam bidang kajian yang sama 

diharapkan memanfaatkan informasi apapun yang ada dalam penelitian 

ini serta dapat mengembangkan bidang kajian ini dalam berbagai sudut 

pandang dan komponen yang mendukung, sehingga dapat 

mengembangkan tentang kajian ini selanjutnya. 
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