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ABSTRAK 

 

PENERAPAN KONSELING BEHAVIORAL DENGAN TEKNIK REWARD 

 DAN PUNISHMENT DALAM  MENANGANI PERILAKU  

MEMBOLOS PADA PESERTA DIDIK KELAS VIII DI  

SMP AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG  

TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

Oleh  

Nur Wariyanti 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya peserta didik SMP Al-Azhar 3 Bandar 

lampung, kelas VIII.yang sering membolos saat jam pelajaran berlangsung. Terdapat 

5 peserta didik yang menjadi fokus peneliti untuk dilakukannya pembinaan atau 

bimbingan melalaui konseling individu. Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan konseling behavioral dengan dua teknik yaitu teknik reward dan 

punishment Adapun rumusan masalah penulis adalah apakah penerapan konseling 

behavioral dengan teknik reward dan punishment dapat mengatasi peserta didik yang 

membolos kelas VIII di SMP Al-AZHAR 3 Bandar lampung tahun pelajaran 

2016/2017. 

 

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif  dengan pendekatan Action Research dan 

bersifat deskriptif. Action Research merupakan model penelitian yang sekaligus 

berpraktik dan berteori, atau menggabungkan teori sekaligus melaksanakan dalam 

praktik. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses konseling behavioral dengan teknik 

reward dan punishment dalam menangani peserta didik yang membolos.  

 

Data awal peserta didik yang didapat oleh peneliti yaitu melihat terlebih dahulu 

jumlah kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung terdapat sebanyak 6 kelas. 

Setelah melakukan observasi melalui data absensi, buku agenda kasus, serta 

wawancara guru BK, maka peneliti mendapatkan 5 orang peserta didik yang menjadi 

fokus penelitian diantaranya MA, RM, SN, AJ, dan DZ. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan Action Research atau Penelitian Tindakan. Penelitian 

tindakan terdapat empat tahap yang harus dilaksanakan dalam proses penelitian, 



 

empat tahap tersebut diantaranya: Perencanaan, Tindakan, Observasi, dan Refleksi. 

Pada penelitian tindakan ini peneliti melakukan 2 (dua) siklus.  

 

Siklus I: Pada siklus ini peneliti melakukan proses penelitian tindakan dengan 

menggunakan empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Kemudian peneliti menggunakan penerapan konseling behavioral dengan 

menggunakan dua teknik yaitu teknik reward dan punishment untuk menangani 

peserta didik yang membolos. Setelah siklus I dilaksanakan, ternyata masih terdapat 

dua peserta didik yang membolos. Karena dirasa pada siklus I masih belum adanya 

perubahan pada peserta didik yang membolos, maka peneliti melakukan penelitian 

tindakan pada siklus ke II.  

 

Siklus II: Pada siklus ke II ini peneliti kembali melakukan penelitian tindakan dengan 

tahap yang sama yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian 

peneliti kembali melakukan penerapan konseling behavioral dengan menggunakan 

dua teknik yaitu teknik reward dan punishment untuk menangani peserta didik yang 

membolos. Pada siklus yang ke II ini, 2 peserta didik yang membolos tersebut dapat 

merubah perilaku membolosnya, menjadi tidak membolos kembali. Dan menurut data 

yang dihasilkan pada penelitian ke-5 (lima) peserta didik yang menjadi fokus 

penelitian ini, mereka dapat mengatasi perilaku membolosnya menjadi tidak 

membolos kembali dan mampu menaati peraturan tata tertib di SMP Al-Azhar 3 

Bandar lampung. 

 

Dari hasil penelitian ini bahwa konseling behavioral dengan teknik reward dan 

punishment dalam menangani perilaku membolos peserta didik di SMP Al-Azhar 3 

Bandar lampung telah dilaksanakan dengan baik. Namun masih perlu ditingkatkan 

agar dapat meminimalisir peserta didik yang membolos.  

 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan konseling behavioral dengan teknik 

reward dan punishment yang menggunakan pendekatan Action Research atau 

penelitian tindakan dapat efektif untuk mengatasi perilaku membolos peserta didik 

kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung.   

 

Kata kunci : Konseling behavioral, teknik reward dan punishment, perilaku 

membolos, konseling individu 



 

MOTTO 

 

                          

                              

       

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa: 59)
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Departemen Agama RI., Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Depag RI Pusat, Solo, 2007, hal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

G. Latar Belakang Masalah 

Dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2013, 

pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar dan terncana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.
2
 

Dalam rumusan tersebut, pendidikan mendapat tekanan sebagai suatu 

kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia pada umumnya. 

Pendidikan merupakan sarana yang paling vital dalam pengembangan sumber daya 

manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang 

terampil di bidangnya.    

Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah merupakan tempat 

pengembangan ilmu pengetahuan, kecakapan, keterampilan, nilai dan sikap yang 

diberikan secara lengkap kepada generasi muda. Tujuan pendidikan formal adalah 

untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan peserta didik agar tumbuh 

                                                           
2
Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembar 

Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2003,hal. 6 

1 



 

dan berkembang secara maksimal serta untuk membantu siswa mengembangkan 

kemandiriannya. Siswa dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya sehingga dapat mengembangkan kualitas diri, yaitu menjadi pribadi 

yang utuh dan bertanggung jawab.  

Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk membekali peserta didik dengan ilmu 

pengetahuan saja, akan tetapi juga mencakup semua ranah dalam dunia pendidikan, 

baik ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Menurut E. Mulyasa, 

pendidikan di indonesia dianggap gagal dalam membentuk kepribadian dan karakter 

siswa karena terlampau menekankan ranah kognitif, itu pun ranah kognitif yang tidak 

utuh karena hanya pada ranah kognitif tingkat rendah. 
3
 

Proses pendidikan dan perbaikan perilaku siswa disekolah tidak hanya 

menjadi tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran saja, tetapi semua pihak. Dan 

salah satu pihak yang sangat berkepentingan disekolah adalah konselor. Konselor ikut 

berperan meningkatkan mutu pendidikan dan perbaikan terhadap perilaku peserta 

didik disekolah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 butir 6 bahwa: ―Pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

                                                           
3
 E. Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, Remaja Rosda Karya, 

Bandung, 2013, hal.3 



 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.‖ 
4
 

Berbicara mengenai perbaikan perilaku disekolah, peran konselor atau guru 

BK diharapkan dapat membantu dalam menangani permasalahan peserta didik 

khususnya pada ranah perilaku yang dapat merugikan peserta didik. Membantu 

adalah memberikan pertolongan untuk persoalan tertentu
5
 

Konsep dasar bimbingan dan konseling yaitu memberikan bantuan dan 

pertolongan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‘an surat Al-Maidah ayat 2 

sebagai berikut:  

                               

         

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan 

bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. 

(Q.S.Al-Maidah:2)
6
 

 

Berdasarkan ayat tersebut hendaklah kamu tolong-menolong  kepada . sesama 

umat manusia. Dan jangan menjerumuskan seseorang itu pada perbuatan yang 

                                                           
4
 Mamat Supriatna (Editor), Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi: Orientasi Dasar 

Pengembangan Profesi Konselor, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hal.8 
5
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 1990, hal.667 
6
Departemen Agama RI., Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Depag RI Pusat, Solo, 2007, hal. 
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merugikan.  Karena sesungguhnya segala sesuatu yang dikerjakan dalam kebaikan 

akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.   

Konselor atau guru BK diharapkan dapat membantu peserta didik yang 

mengalami suatu permasalahan terkait dengan perbuatan yang dapat merugikan baik 

aspek pribadi maupun sosialnya. Salah satu perbuatan yang merugikan peserta didik 

dalam ranah pendidikan yaitu perilaku membolos.  

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia  ―Membolos adalah tidak masuk 

bekerja, sekolah dan sebagainya‖. Sedangkan menurut Badudu dan Zain membolos 

adalah sengaja tidak masuk sekolah atau tidak masuk kerja.
7
 

Menurut Suryosubroto kegiatan belajar mengajar merupakan terjadinya 

interaksi antara guru dengan siswa dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran 

kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran
8
. Komponen inti dalam kegiatan 

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

terlaksana apabila kedua komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak 

hadir maka proses belajar mengajar tersebut tidak akan terjadi. Sehingga proses 

transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik tidak dapat dilakukan.Melihat 

pandangan diatas tentunya dapat diketahui bahwa kehadiran komponen inti dalam 

proses kegiatan belajar mengajar sangatlah penting. Namun, melihat fenomena 

dilapangan saat ini menunjukkan hal berbeda. Saat ini banyak ditemukan sekali salah 
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satu komponen inti dari kegiatan belajar mengajar tidak hadir dalam kegiatan belajar 

mengajar. Salah satu contoh bentuk persoalan tersebut adalah perilaku membolos 

siswa. Saat ini banyak sekali ditemukan siswa yang tidak hadir mengikuti kegiatan 

belajar mengajar di sekolah pada saat jam pelajaran. Sering kali pada saat jam 

pelajaran mereka terlihat bermain di tempat sekitar sekolah seperti kantin,  diluar 

sekolah seperti dirental play station.
9
 

Kartono menjelaskan, ―akademis peserta didik yang sering membolos akan 

menanggung resiko kegagalan dalam belajar.‖ Perilaku yang dikenal dengan istilah 

truancy ini dilakukan dengan cara, siswa tetap pergi dari rumah pada pagi hari 

dengan berseragam, tetapi mereka tidak berada di sekolah. Perilaku ini umumnya 

ditemukan pada remaja mulai tingkat pendidikan SMP. Salah satu penyebabnya 

terkait dengan masalah kenakalan remaja secara umum. Perilaku tersebut tergolong 

perilaku yang tidak adaptif sehingga harus ditangani secara serius. Penanganan dapat 

dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui penyebab munculnya perilaku 

membolos tersebut.   

Penulis melakukan penelitian berdasarkan observasi awal (pra penelitian) 

terhadap peserta didik di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung, peneliti menemukan 

beberapa kasus yang sering terjadi pada proses pembelajaran peserta didik disekolah. 

Salah satu kasus yang sering terjadi yaitu perilaku membolos pada saat proses belajar 
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mengajar berlangsung. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa data yang 

memperkuat adanya peserta didik yang melakukan perilaku membolos melalui data 

rekap absensi peserta didik, buku agenda kasus, dan hasil wawancara kepada guru 

BK di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung.
10

 Untuk melihat keterangan data awal 

peserta didik yang membolos, maka peneliti membuat tabel sebagai berikut: 

Tabel 1 

Data Peserta Didik Membolos Kelas VIII Di SMP Al-Azhar 3 

 Bandar Lampung 

 

 Dari hasil data yang didapatkan pada tabel 1 tersebut, maka peneliti 

memfokuskan 5 (lima) peserta didik yang diantaranya MA, RM, SN, AJ, dan DZ 

yang dapat dijadikan sebagai bahan peneliti untuk memberikan penerapan konseling 

Behavioral dengan teknik Reward dan Punishment dalam menangani  peserta didik 

membolos kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2016/2017 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada guru BK Ibu Risdawati Z, S.Pd yang 

ditemukan peneliti terhadap peserta didik yang membolos beliau mengatakan bahwa 
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 Hasil Observasi di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung, tanggal 10 Januari 2017 

No Kelas Jumlah membolos Ket 

1 VIIIA 1 RM 

2 VIIIB 1 SN 

3 VIIIC 0 - 

4 VIIID 2 MA & DZ 

5 VIIIE 0 - 

6 VIIIF 1 AJ 



 

terdapat faktor-faktor yang sering terjadi pada kasus membolos terhadap ke-5 peserta 

didik tersebut  yaitu: Malas ketika berangkat ke sekolah, terpengaruh ajakan teman, 

orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya, takut masuk sekolah karena tidak 

mengerjakan tugas, dan anak yang belum sadar tentang kegunaan sekolah.
11

 

Dalam kasus perilaku membolos dari ke-5 peserta didik maka dapat diketahui 

faktor-faktor yang menjadi penyebab prilaku membolos. Hal ini dapat terlihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 2 

Data Peserta Didik yang Membolos dan Faktor-Faktor Membolos 

 

No Faktor-faktor Membolos 
Peserta Didik 

Ket 
MA RM SN AJ DZ 

1 Malas berangkat kesekolah √  √  √  

2 Terpengaruh oleh teman yang suka 

membolos 
√ √  √ √ 

 

3 Orang tua kurang memperhatikan 

anak-anaknya 
    √ 

 

4 Takut masuk sekolah karena tidak 

membuat tugas 
√ √  √  

 

5 Belum memahami arti penting 

kegunaan sekolah  
√    √ 

 

Sumber: Dokumentasi di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung 

 Berdasarkan dari data tersebut, maka layanan bimbingan dan konseling 

difokuskan pada 5 peserta didik tersebut karena mereka memiliki masalah dalam 
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perilaku membolos yang mengkhawatirkan akan berdampak lebih merugikan bagi 

peserta didik dan pihak sekolah..   

 Dari uraian teoritis dan data lapangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih jauh mengenai penanganan perilaku membolos melalui pendekatan 

konseling behavioral dengan teknik Reward dan Punishment menggunakan metode 

Action Research dan layanan konseling individu terhadap peserta didik kelas VIII di 

SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung Tahun Pelajaran 2016/2017.  

H. Identifikasi Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini maka dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung kelas VIII terdapat 5 peserta didik 

yang membolos dikarenkan Malas ketika berangkat ke sekolah, 

terpengaruh ajakan teman untuk membolos, orang tua yang kurang 

memperhatikan anak-anaknya, takut masuk sekolah karena tidak membuat 

tugas, pesreta didik belum memahami arti penting kegunaan sekolah. 

2. Peneliti mencoba melakukan penerapan koseling behavioral dengan 

teknik reward dan punishment dalam menangani perilaku membolos 

peserta didik kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung.    

I. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan tersebut, maka penulis hanya membatasi 

masalah pada ―Penerapan Konseling Behavioral Dengan Teknik Reward dan 



 

Punishment Dalam Menangani Perilaku Membolos Pada Peserta Didik Kelas VIII Di 

SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017‖ 

J. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

―Apakah penerapan konseling Behavioral dengan teknik Reward dan Punishment 

dapat mengatasi peserta didik membolos kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017‖ 

 

K. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan skripsi penelitian ini adalah 

untuk: ―Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan konseling Behavioral dengan 

teknik Reward dan Punishment dalam menangani peserta didik membolos kelas 

VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung‖  

2. Kegunaan Penelitian 

a Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana 

pengembangan ilmu dan bahan kajian serta menambah wawasan baru bagi 

para peneliti dan praktisi dalam bidang bimbingan dan konseling 

b Secara Praktis 



 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan 

dan pengalaman bagi peneliti untuk dapat memberikan layanan konseling 

yang terbaik bagi konselinya dan Penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dalam pemberian layanan konseling terutama layanan 

konseling individual dengan teknik yang paling sesuai, efektif dan efisien 

sehingga dapat membantu mengurangi masalah perilaku membolos siswa. 

 

L. Hasil Penelitian Yang Relevan 

1. Indri Astuti. 2009. Mengurangi perilaku membolos siswa dengan 

menggunakan layanan konseling individual (studi kasus pada siswa kelas 

XII IPS di SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis secara 

kritis tentang usaha peneliti mengurangi perilaku membolos peserta didik. Hasil 

dari penelitian ini menunjukan: (1) adanya faktor instrinsik dan ekstrinsik seperti 

ajakan teman untuk membolos dan pikiran irasional peserta didik yang merasa 

dirinya tidak diterima lingkungannya, (2) bentuk perilaku membolos peserta didik 

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

sekolah berseling-seling hari dengan bermain game, dan (3) alternatif penanganan 

yang dilakukan dalam mengatasi perilaku membolos antara lain menggunakan 

pendekatan behavior melalui teknik asertif training dan teknik rational emotif  



 

2. Revani Yanti Eryana. 2010. Mengurangi Perilaku Membolos Peserta 

Didik Dengan Menerapkan Konseling Behavior Melalui Teknik 

Pengondisian Peran (Studi Kasus Pada Beberapa Peserta Didik Kelas 

VIII C Di SMP Negeri 25 Semarang Tahun Pelajaran 2009/2010) 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendiskripsikan dan 

menganalisis secara kritis tentang usaha peneliti dalam mengurangi perilaku 

membolos peserta didik. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) perilaku 

membolos peserta didik 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, (2) perilaku membolos ketiga peserta didik setelah 

dilakukan konseling behavior dengan teknik pengondisian operan secara umum 

menunjukan penurunan frekuensi dan durasi disetiap indikator bentuk perilaku 

membolos. 

3. Bimbingan Dan Konseling Islam Dengan Pendekatan Reward Dan Punishment 

Dalam Mengatasi Perilaku Santri Yang Melanggar Peraturan Di Pondok 

Modern Al-Islam Nganjuk. Oleh: Budi Santoso (B0306010) IAIN Sunan 

Ampel, Fakultas Dakwah. Program Studi Bimbingan Dan Konseling (BKI), 

Tahun 2012.  

  Penelitian ini adalah sebuah studi eksperimen dengan menerapkan bimbingan 

konseling islam dalam mengatasi perilaku santri yang melanggar peraturan. 



 

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Penelitian 

ini adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan bimbingan dan 

konseling islam dengan pendekatan reward dan punishment terhadap santri yang 

melanggar peraturan dipondok modern Al-Islam nganjuk  

  



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendekatan Konseling Behavioral 

1. Pengertian konseling Behavioral 

Konseling Behavioral adalah proses terapeutik dengan menggunakan 

prosedur – prosedur sistematik untuk mengubah perilaku maladaptif (perilaku 

yang tidak sesuai) menjadi perilaku adaptif (perilaku yang sesuai) melalui proses 

belajar perilaku baru.
12

 Senada dengan krumboltz & Thoresen dalam surya 

konseling Behavioral adalah suatu proses membantu orang untuk belajar 

memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu.
13

 

Sedangkan menurut Jp.chaplin pengertian Behavioral / Behaviorisme adalah suatu 

pandangan teoiritis yang beranggapan, bahwa persoalan psikologi adalah tingkah 

laku, tanpa mengaitkan konsepsi – konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas.
14

 

Konseling Behavioral dikenal juga dengan modifikasi perilaku yang dapat 

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

psikologi hasil eksperimen lain pada perilaku manusia. (bootzin dan sukadji 

dalam gantina).
15

 Sedangkan menurut wolpedan sukadji dalam gantina, 

modifikasi perilaku adalah prinsip – prinsip belajar yang telah teruji secara 

eksperimental untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif dilemahkan dan 

dihilangkan, perilaku adaptif timbul dan dikukuhkan.
16

 

Dari pendapat – pendapat tersebut peneliti menyimpulkan bahwa 

konseling Behavioral adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh guru BK 

kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan – pendekatan tingkah laku 

(Behavioral), dalam hal pemecahan masalah – masalah yang dihadapi serta dalam 

penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri peserta didik.  

2. Tujuan Konseling Behavioral 

Tujuan konseling behavioral adalah untuk membantu klien membuang 

respon-respon yang lama yang merusak diri, dan mempelajari respon-respon yang 

baru yang lebih sehat. Tujuan konseling behavioral juga dapat dikatakan untuk 

memperoleh perilaku baru, mengeleminasi perilaku yang maladaptif dan 

memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan.
17

 

Tujuan yang mendasar dari konseling Behavioral adalah perubahan 

perilaku yang harus diusahakan yaitu dengan proses belajar (Learning) atau 
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belajar kembali (Relearning) dalam proses konseling berlangsung. Maka proses 

konseling dapat dipandang sebagai proses pendidikan, yang terpusat pada usaha 

membantu dan kesediaan dibantu untuk belajar berperilaku yang baru sehingga 

dapat mengatasi berbagai macam permasalahan terutama masalah belajar dan 

pergaulan.
18

 

Dengan demikian tujuan dan pentingnya konseling Behavioral adalah 

proses belajar berperilaku yang benar dengan mengubah perilaku dahulu yang 

salah melalui suatu proses belajar yang dapat dilihat dari perubahan peserta didik 

melalui tingkah lakunya yang bertanggung jawab 

Tujuan konseling Behavioral berorientasi pada pengubahan atau 

modifikasi perilaku peserta didik, yang diantaranya untuk: 

1. Menciptakan kondisi – kondisi baru bagi proses belajar 

2. Penghapusan bagi hasil belajar yang tidak adaptif 

3. Memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari 

4. Membantu peserta didik membuang respon – respon yang baru yang lebih 

sehat dan sesuai (adjustive) 

5. Peserta didik belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang 

maladaptif memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan, 

dan 

6. Penerapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran 

bersama antara peserta didik dan guru BK.
19
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Tujuan konseling Behavioral adalah mencapai kehidupan tanpa 

mengalami perilaku simptomatik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan 

atau hambatan perilaku, yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka 

panjang dan mengalami konflik dengan kehidupan sosial.
20

 

Tujuan terapi perilaku dengan orientasi kearah kegiatan konseling adalah: 

a. Mengubah perilaku malas pada peserta didik 

b. Membantu peserta didik belajar dalam proses pengembangan keputusan 

secara efisien 

c. Mencegah munculnya masalah dikemudian hari 

d. Mencegah masalah perilaku khusus yang diminta oleh peserta didik,dan  

e. Mencapai perubahan perilaku yang dapat dipakai dalam kegiatan 

kehidupannya.
21

 

 

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 

kecendrungan merespon tingkah laku negatif dari lingkungan. 

Tingkah laku maladaptif terjadi karena kesalah pahaman dalam 

menanggapi lingkungan dengan tepat. Seluruh tingkah laku manusia didapat 
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dengan cara belajar dan dapat diubah dengan menggunakan prinsip – prinsip 

belajar.
22

 

4. Fungsi Terapi Behavior 

Salah satu fungsi lainnya adalah peran terapis sebagai model bagi klien. 

Sebahagian besar proses belajar yang muncul melalui pengalaman langsung juga 

bisa diperoleh melalui pengalaman terhadap tingkah laku orang lain. Salah satu 

proses fundamental yang memungkinkan klien bisa mempelajari tingkah laku 

baru adalah imitasi dan percontohan sosial yang disajikan oleh terapis. Terapis 

sebagai peribadi menjadi model yang penting bagi klien karena selain 

memandang terapis sebagai orang yang patut diteladani, klien juga acapkali 

meniru sikap-sikap, nilai-nilai, kepercayaan dan tingkah laku terapis. Jadi terapis 

harus menyadari peranan penting yang dimainkannya dalam proses identifikasi. 

Bagi terapis, tidak menyadari kekuatan yang dimilikinya dalam mempengaruhi 

dan membentuk cara berpikir dan bertindak kliennya, berarti mengabaikan arti 

penting kepribadiannya sendiri dalam proses terapi.
23

 

Pada umumnya konselor yang mempunyai orientasi behavioral bersikap 

aktif dalam sesi-sesi konseling. Klien belajar, menghilangkan atau belajar kembali 

bertingkah laku tertentu. Dalam proses ini, konselor berfungsi sebagai konsultan, 

guru, penasihat, pemberi dukungan dan fasilitator. Ia bisa juga memberi instruksi 
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atau mesupervisi orang-orang pendukung yang ada di lingkungan klien yang 

membantu dalam proses perubahan tersebut. Konselor behavioral yang efektif 

beroperasi dengan perspektif yang luas dan terlibat dengan klien dalam setiap fase 

konseling.
24

 

5. Ciri terapi behavior 

Terapi behavior berbeda dengan sebagian besar pendekatan terapi lainnya, 

ditandai oleh: 1) pemusatan perhatian kepada tingkah laku yang tampak dan 

spesifik; 2) kecermatan dan penguraian tujuan-tujuan treatment; 3) perumusan 

prosedur treatment yang spesifik yang sesuai dengan masalah; 4) penafsiran 

objektif atas hasil-hasil terapi.
25

 

6. Teknik-teknik terapi Behavior 

1) Desensitisasi  

Teknik ini merupakan satu terapi perilaku yang dipergunakan untuk 

mengatasi fobia. Fobia sendiri diartikan sebagai ketakutan tak berdasar 

kepada hal-hal yang bagi sebagian besar orang lain tidak menakutkan. Sistem 

desensitisasi membantu mereka yang terserang fobia dan gangguan 

kecemasan yang lain, termasuk bagi mereka ynag memiliki mental blok untuk 

segera terbebas dari hal buruk tersebut. Teknik disensitisasi mengajak kita 

melakukan relaksasi, sehingga dengan pikiran yang benar-benar rileks kita 
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bisa menghadapi segala ketakutan tak penting menjadi sebuah hal yang wajar 

terjadi.
26

 

2) Exposure and Response Prevention (ERP) 

 

Teknik ini biasa digunakan pada mereka yang sering kali laridari 

permasalahan. Menghindari permasalahan bukan cara terbaik untuk terbebas 

dari masalah tersebut. Oleh karena itu terapi ini mengedepankan teknik 

menghadapi setiap permasalahan yang timbul dan menjadi beban dalam 

kehidupan seseorang. Teknik ini dinamakan dengan strategi coping. Yaitu 

cara untuk mengontrol situasi, diri sendiri, dan lingkungan sekitar agar tidak 

lagi menimbulkan kecemasan berlebihan dan mengganggu aktifitas untuk 

mencapai kesuksesan.
27

 

3) Modifikasi Prilaku 

Teknik ini bermanfaat untuk mengubah perilaku yang tidak diinginkan 

menjadi perilaku yang diinginkan atau yang memiliki dampak positif. 

Modifikasi perilaku dilakukan dengan cara memberikan penguatan positif 

(reward) dan penguatan negatif (Punishment). Reinforcement (penguatan) 

terhadap perilaku positif dan negatif bisa dilakukan oleh diri sendiri dan orang 

lain seperti melakukan pujian, memberi hadiah dan keuntungan lainnya.
28

 

4) Flooding 
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Teknik ini biasanya digunakan oleh psikiater atau psikolog dalam 

menghadapi klien yang mengalami fobia. Teknik ini menempatkan klien 

bersama obyek fobia yang selama ini ditakutkannya. Mereka yang takut 

ketinggian diajak naik ke tempat-tempat yang tinggi. Dengan menghadapi 

obyek penyebab ketakutan secara langsung diharapkan sesorang mengalami 

fobia akan terbiasa.
29

 

5) Aversi 

Teknik ini telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-

gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku 

simtomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku 

yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Stimulus-stimulus aversi 

biasanya berupa hukuman dengan kejutan listrik atau pemberian ramuan yang 

membuat mual. Kendali aversi bisa melibatkan penarikan pemerkuatan positif 

atau penggunaan berbagai bentuk hukuman.
30

 

6) Asertif 

Penggunaan teknik ini biasanya dilakukan kepada klien yang tidak 

memiliki kepercayaan diri. Seseorang yang tidak mampu menunjukkan emosi 

saat seharusnya dia marah, seseorang yan selalu mengalah kepada orang lain 

sehingga sering ditipu, atau seseorang yang bertingkah sopan secara 
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berlebihan sampai membuat orang lain merasa jengah. Teknik ini 

membutuhkan bantuan orang lain yang berperan sebagai diri seseorang yang 

bermasalah dan seseorang yang bermasalah berperan sebagai orang lain yang 

menekannya. Hal ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi klien agar mampu 

menghadapi gangguan yang merugikan dirinya sendiri.
31

 

7) Operant Conditioning 

Menurut Skinner dalam  bukunya Gerald Corey, jika suatu tingkah 

laku diganjar, maka probabilitas kemunculan kembali tingkah laku tersebut di 

masa mendatang akan tinggi. Prinsip perkuatan yang menerangkan 

pembentukan, pemeliharaan, atau penghapusan pola-pola tingkah laku 

merupakan inti dari pengondisian operan.
32

 

B. Reward dan Punishment 

1. Reward  

a. Pengertian Reward  

Teori awal istilah reward dan Punishment merupakan satu rangkaian 

yang dihubungkan dengan pembahasan Reinforcement yang diperkenalkan 

oleh Thorndike dalam observasinya tentang trial-and eror sebagai landasan 

utama Reinforcement (dorongan, dukungan). Dengan adanya Reinforcement 

tingkah laku atau perbuatan individu semakin menguat, sebaliknya dengan 
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absennya Reinforcement tingkah laku tersebut semakin melemah.
33

 

Menurut M. Ngalim Purwanto, ―reward ialah alat untuk mendidik 

anak-anak supaya anak-anak dapat merasa senang karena perbuatan atau 

perkerjaannya mendapat penghargaan.‖
34

 

Menurut Amir Daien Indrakusuma, ―reward adalah penilaian yang 

bersifat positif terhadap belajarnya siswa.‖
35

 

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa penghargaan merupakan 

sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena sudah mendapatkan prestasi 

dengan yang dikehendaki, yakni mengikuti peraturan sekolah yang sudah 

ditentukan.
36

 Penghargaan tidak selalu bisa dijadikan sebagai motivasi, karena 

penghargaan untuk suatu pekerjaan tertentu, mungkin tidak akan menarik bagi 

orang yang tidak senang dengan pekerjaan tersebut.
37

 

Penghargaan atas prestasi biasa diberikan dalam bentuk materi dan 

non materi yang masing-masing sebagai bentuk motivasi positif. Reward 

digunakan sebagai bentuk motivasi atau sebuah penghargaan untuk hasil atau 

prestasi yang baik, dapat berupa kata-kata pujian, pandangan senyuman, 
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pemberian tepukan tangan serta sesuatu yang menyenangkan anak didik, 

misalnya pemberian beasiswa bagi yang telah mendapat nilai bagus.
38

 

Reward diarahkan pada sebuah penghargaan terhadap anak yang dapat 

meraih prestasi sehingga reward tersebut bisa memberikan motivasi untuk 

lebih baik lagi. Menurut Suharsimi Arikunto ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam memberikan penghargaan, yaitu:  

1) Penghargaan hendaknya disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari aspek 

yang menunjukkan keistimewaan prestasi. 

2) Penghargaan harus diberikan langsung sesudah perilaku yang dikehendaki 

dilaksanakan. 

3) Penghargaan harus diberikan sesuai dengan kondisi orang yang 

menerimanya. 

4) Penghargaan yang harus diterima anak hendaknya diberikan. 

5) Penghargaan harus benar-benar berhubungan dengan prestasi yang 

dicapai. 

6) Penghargaan harus diganti (bervariasi). 

7) Penghargaan hendaknya mudah dicapai. 

8) Penghargaan harus bersifat pribadi. 

9) Penghargaan sosial harus segera diberikan. 

10) Jangan memberikan penghargaan sebelum siswa berbuat. 

11) Pada waktu menyerahkan penghargaan hendaknya disertai penjelasan rinci 

tentang alasan dan sebab mengapa yang bersangkutan menerima 

penghargaan tersebut.
39

 

 

  Pemberian reward tidak selamanya bersifat baik, namun tidak 

menutup kemungkinan bahwa pemberian reward merupakan satu hal yang 

bernilai positif. Armai Arief berpendapat pada implikasi pemberian reward 

yang bersifat negatif apabila pelaksanaan pemberian reward dipakai sebagai 
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berikut: Pertama, menganggap kemampuannya lebih tinggi dari teman-

temannya atau temannya dianggap lebih rendah; Kedua, dengan pemberian 

reward membutuhkan alat tertentu dan biaya.
40

 

Selain itu diungkapkan juga bahwa pemberian reward akan bersifat 

positif apabila pelaksanaan reward dipakai sebagai berikut: Pertama, pelajar 

akan berusaha mempertinggi prestasinya; Kedua, memberikan pengaruh yang 

cukup besar terhadap jiwa untuk melakukan perbuatan yang positif dan 

bersifat progresif; Ketiga, menjadi pendorong bagi anak lainnya (teman) untuk 

mengikuti anak yang memperoleh reward dari gurunya, baik dalam tingkah 

laku, sopan santun, semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih 

baik.
41

 

Dalam Al-Qur‘an dijelaskan bahwa penghargaan atau ganjaran 

menunjukkan balasan terhadap apa yang diperbuat oleh seseorang dalam 

kehidupan ini atau di akherat kelak karena amal perbuatan yang baik. Allah 

berfirman dalam Al-Quran, QS Fushilat ayat 46: 

                              

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka 
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(pahalanya) untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan 

jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-

mu Menganiaya hamba-hambaNya. 

 

Dari ayat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian reward 

merupakan suatu bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diraih seseorang 

atau bentuk motivasi terhadap apa yang telah diperbuatnya. Adapun 

pengertian Punishment pula, merupakan siksaan atas perilaku yang telah 

diperbuat.
42

  

b. Teknik Reward 

 Dalam pembelajaran, diperlukan teknik-teknik pembelajaran yang 

sesuai dengan metode pembelajaran. Hal ini disebabkan metode dan teknik 

pembelajaran memiliki kaitan yang erat. Menurut Sudjana metode adalah 

pengorganisasian peserta didik di dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. 

Sedangkan teknik adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam metode 

untuk mengelola kegiatan pembelajaran.
43

 

 Dalam beberapa pendapat, istilah reward disamakan dengan hadiah, 

penghargaan dan ganjaran. Reward (penghargaan, hadiah atau ganjaran), 

merupakan suatu penguatan positif yang bersumber dari teori behavioristik. 

Menurut teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah  laku sebagai 
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akibat darinya adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain 

belajar adalah merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal 

kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil 

dari interaksi antara stimulus dan respon. 

 Menurut Ngalim Purwanto reward adalah alat untuk mendidik anak-

anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya 

mendapat penghargaan.
44

 Dengan adanya reward akan menumbuhkan 

keinginan siswa untuk mengulangi perbuatannya tersebut agar mendapatkan 

penghargaan.  

 Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditegaskan bahwa reward 

adalah segala sesuatu berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang 

diberikan kepada siswa oleh guru karena hasil baik dalam proses 

pendidikannya dengan tujuan agar senantiasa melakukan pekerjaan yang baik. 

Peranan reward dalam proses pengajaran cukup penting terutama sebagai 

faktor eksternal dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku siswa. Hal 

ini berdasarkan atas berbagai pertimbangan logis, diantaranya reward ini 

dapat menimbulkan motivasi belajar siswa dan dapat mempengaruhi perilaku 

positif dalam kehidupan siswa.  
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 Tujuan yang harus dicapai dalam pemberian reward adalah untuk 

lebih mengembangkan dan mengoptimalkan motivasi yang bersifat intrinsik 

melalui motivasi ekstrinsik. Dengan kata lain jika siswa melakukan suatu 

perbuatan, maka perbuatan itu timbul dari kesadaran siswa itu sendiri.  

 Jadi, maksud dari teknik reward adalah langkah-langkah yang 

ditempuh guru bertujuan membentuk kata hati dan kemauan yang lebih baik 

dan lebih keras pada siswa untuk belajar. Hal yang terpenting bukanlah hasil 

yang dicapai seorang siswa, tetapi kemauan siswa mencapai hasil. 

c. Fungsi Reward 

 Menurut Oemar Hamalik reward atau penghargaan memiliki tiga 

fungsi penting dalam mengajari anak berperilaku yang disetujui secara 

sosial.
45

 Fungsi yang pertama ialah memiliki nilai pendidikan. Yang kedua, 

pemberian reward menjadi motivasi bagi anak untuk mengulangi perilaku 

yang diterima oleh lingkungan atau masyarakat. Melalui reward, anak justru 

akan lebih termotivasi untuk mengulangi perilaku yang memang diharapkan 

oleh masyarakat. Fungsi yang terakhir ialah untuk memperkuat perilaku yang 

disetujui secara sosial dan tiadanya penghargaan melemahkan keinginan 

untuk mengulangi perilaku tersebut. 
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 Sedangkan menurut Ngalim Purwanto maksud dari pendidik 

memberikan  reward kepada siswa adalah supaya siswa menjadi lebih giat 

lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah 

dicapainya, dengan kata lain siswa menjadi lebih keras kemauannya untuk 

belajar lebih baik.
46

 

 Menurut Bandura  terdapat dua fungsi reward yaitu 1) sebagai insentif 

agar mau mengerjakan tugas yang bertujuan mengontrol perilaku siswa, 2) 

mengandung informasi tentang penguasaan keahlian.
47

 

 Berdasarkan beberapa pendapat mengenai fungsi reward di atas, maka 

dapat ditegaskan dalam penelitian ini, reward berfungsi memberikan nilai 

pendidikan, mengulangi perbuatan yang disetujui lingkungan, memperkuat 

perbuatan yang disetujui lingkungan, sebagai insentif agar mau mengerjakan 

tugas yang bertujuan mengontrol perilaku siswa, mengandung informasi 

tentang penguasaan keahlian dan untuk memperbaiki atau mempertinggi 

prestasi yang telah dicapainya, dengan kata lain siswa menjadi lebih keras 

kemauannya untuk belajar lebih baik. 
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d. Macam - macam Reward 

 Reward sebagai alat pendidikan sangat banyak sekali macamnya. 

Reward atau ganjaran menurut Ngalim Purwanto yang dapat diberikan oleh 

pendidik adalah: 

1) Guru mengangguk-angguk sebagai tanda senang atau membenarkan 

suatu jawaban yang diberikan oleh siswa. 

2) Guru memberi kata-kata yang menggembirakan (pujian) seperti 

―tulisanmu sudah bagus,nak.‖ 

3) Pekerjaan juga dapat menjadi suatu reward. Misalnya guru 

memberikan tambahan soal karena siswa telah menyelesaikan 

tugasnya dengan baik. 

4) Reward yang ditujukan kepada seluruh kelas (bukan individu). 

Reward ini dapat berupa bernyanyi bersama. 

5) Reward dapat berupa benda-benda yang disenangi siswa. Misalnya 

Penghapus, pensil, makanan dan lain-lain.
48

 

 

Sedangkan menurut Uzer Usman jenis-jenis reward ada 2, yaitu: 

1) Verbal 

Biasanya diungkapkan melalui kata-kata seperti pujian, penghargaan, 

persetujuan, dan sebagainya. 

2) Non verbal 

a. Gerak isyarat, misal anggukan kepala, senyuman, kerut kening, 

acungan jempol, dan sebagainya 

b. Melalui pendekatan, guru mendekati siswa untuk menyatakan 

perhatian dan kesenangan terhadap pelajaran, tingkah laku, atau 

penampilan siswa. 

c. Sentuhan (contact), guru dapat menyatakan persetujuan dan 

penghargaan terhadap hasil kerja siswa dan penampilan siswa 

dengan cara menepuk-nepuk bahu atau pundak siswa, berjabat 
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tangan, mengangkat tangan siswa yang menang dalam 

pertandingan. 

d. Kegiatan menyenangkan, guru dapat menggunakan kegiatan yang 

menyenangkan atau tugas-tugas yang disenangi siswa. 

e. Simbol atau benda, dengan cara menggunakan simbol berupa 

benda bergambar, bintang atau komentar tertulis di buku siswa
49

 

. 

 Dari penjabaran di atas mengenai macam-macam  reward,  maka dapat 

ditegaskan dalam penelitian ini macam-macam  reward yang digunakan 

adalah reward  verbal dan  reward  non verbal. Adapun  reward  verbal 

berupa ucapan yang bersifat pujian seperti ‖bagus, pintar, hebat‖ yang 

diberikan kepada siswa atas perbuatan atau hasil belajarnya. Sedangkan  

reward  non verbal  yang digunakan adalah pemberian nilai, pemberian gerak 

isyarat, misalnya anggukan kepala, senyuman, acungan jempol, pemberian 

stampel simbol ‖aku  hebat‖, dan pemberian bintang yang akan dikumpulkan 

pada papan  juara. 

e.    Model Penggunaan Teknik Reward 

 Menurut Saiful Bahri Djamarah terdapat beberapa model dalam 

penggunaan teknik reward, yaitu: 

a) Penguatan seluruh kelompok 

Penguatan ini diberikan secara terus menerus dalam satu kelompok 

atau satu kelas. Penguatan ini dapat berbentuk verbal (seperti ―kalian 

hebat, pandai, pinter, bagus, sip), gestural (berupa acungan 

jempol,anggukan), tanda (seperti penghargaan berupa bintang), dan 

kegiatan (seperti kegiatan kunjungan karyawisata). 

b) Penguatan yang ditunda 
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Penguatan yang ditunda ini maksudnya adalah penguatan yang 

diberikan setelah melakukan respon/ tanggapan terhadap rangsangan 

yang diberikan guru. Penguatan yang dibunakan dapat berupa apa saja 

yang member dampak positif siswa. 

c) Penguatan partial 

Penguatan ini bersifat sebagian-sebagian artinya tidak utuh, dan tidak 

berkesinambungan serta diberikan kepada siswa yang memberikan 

respon terhadap rangsangan guru. Penguatan partial ini digunakan 

untuk menghindari penguatan negatif dan pemberian kritik. 

d) Penguatan perorangan 

Penguatan perorangan ini diberikan secara khusus kepada seseorang 

atas kemampuan dimiliki siswa namun tidak dimiliki siswa yang lain. 

Penguatan ini dapat dilakukan dengan menyebut nama siswa, 

menyebut kemampuannya atau penampilannya.
50

 

 

 Dari pendapat di atas mengenai model penggunaan reward, pada 

penelitian ini semua model di atas digunakan sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang tepat. 

2. Punishment 

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan ada tiga macam bentuk hukuman, 

yaitu: 

1) Siksa yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-

undang. 

2) Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. 

3)  Hasil atau akibat menghukum.
51

 

   Punishment adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan 

                                                           
 

50
 Saiful Bahri Djamarah, Op. Cit, hal. 122  

 
51

 WJS, Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka, 1976), hal 333 



 

dengan sengaja oleh pendidik (guru) sesudah terjadi suatu pelanggaran, 

kejahatan atau kesalahan.
52

 Hukuman juga dapat diartikan pemberian sesuatu 

yang tidak menyenangkan, karena seseorang tidak melakukan apa yang 

diharapkan. Pemberian hukuman akan membuat seseorang menjadi kapok dan 

tidak akan mengulangi yang serupa lagi. Punishment tersebut dapat berupa 

ancaman, larangan, pengabaian dan pengisolasian, hukuman badan sebagai 

bentuk hukuman yang diberikan pada seseorang karena kesalahan, 

pelanggaran hukum dan peraturan dalam perbaikan dan pembinaan umat 

manusia. 

   Pemberian Punishment akan membuat anak menjadi kapok (jera), 

artinya sebuah upaya dalam memberikan sanksi agar anak tidak akan 

melakukan kesalahan yang serupa lagi.
53

 Sekalipun setelah diberi ulasan agar 

tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sebagian anak masih saja ada 

yang melakukan perbuatan yang dilarang.  

   Dari beberapa pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Punishment adalah pemberian penderitaan atau penghilangan stimulasi 

sesudah terjadi pelanggaran, kejahatan atau kesalahan yang dilakukan 
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1. Macam – macam Punishment 

Adapun macam-macam Punishment adalah sebagai yang berikut: 

a Punishment preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar 

tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk 

mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu 

dilakukannya sebelum pelanggaran dilakukan. Antara hal-hal yang 

termasuk dalam Punishment preventif adalah: 

1) Tata tertib. Tata tertib ialah, sederetan peraturan-peraturan yang harus 

ditaati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan, misalnya 

tata tertib di dalam kelas, tata tertib ujian sekolah dan sebagainya. 

2) Anjuran dan perintah .  Anjuran adalah suatu saran atau ajakan untuk 

berbuat atau melakukan sesuatu yang berguna. Misalnya, anjuran 

untuk belajar setiap hari, anjuran untuk menepat waktu dan 

sebagainya. 

3) Larangan. Larangan sebenarnya sama seperti perintah. Jika perintah 

merupakan suatu keharusan untuk berbuat, sedangkan larangan pula 

adalah suatu keharusan untuk meninggalkan sesuatu yang merugikan. 

4) Paksaan. Paksaan adalah suatu perintah dengan kekerasan terhadap 

siswa untuk melakukan sesuatu. Paksaan dilakukan dengan tujuan agar 

proses pendidikan tidak terganggu dan terhambat. 

5) Disiplin. Disiplin berarti adanya kesediaan untuk mematuhi peraturan-

peraturan dan larangan-larangan. Kepatuhan disini bukan hanya 

kerana adanya tekanan-tekanan dari luar, melainkan kepatuhan yang 

didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan-

peraturan tersebut.
54

 

 

b Punishment represif, yaitu  hukuman yang dilakukan karena adanya 

pelanggaran. Adapun yang termasuk dalam Punishment represif adalah 

sebagai berikut: 

1) Perberitahuan kepada individu yang telah melakukan kesalahan karena 

ia belum tahu aturan yang harus dipatuhi. 
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2) Teguran. Teguran adalah pemberitahuan kepada siswa tentang 

kesalahan yang telah dilakukan dan ia telah tahu aturan yang 

seharusnya dipatuhi. 

3) Peringatan. Peringatan diberikan kepada siswa yang telah berulang 

kali melakukan kesalahan dan telah ditegur berulang kali. 

4) Hukuman. Hukuman diberikan kepada seseorang yang tetap 

melakukan pelanggaran walaupun sudah ditegur dan diperingatkan 

berkali-kali. Dalam pemberian Punishment, haruslah mampu 

menghindari sejauh mungkin hal-hal yang akan berdampak buruk 

terhadap perkembangan psikologis siswa.
55

  

 

 Beberapa jenis hukuman yang harus dihindari adalah sebagai berikut: 

a. Hukuman membalas dendam: orang yang merasa tidak senang 

karena anak berbuat salah,anak lalu dihukum. 

b. Hukuman badan/jasmani: hukuman ini memberi akibat yang 

merugikan anak, karena bahkan dapat menimbulkan gangguan 

kesehatan bagi anak. 

c. Hukuman jeruk manis (sinaas appel): menurut tokoh yang 

mengemukakan teori hukuman ini, Jan Ligthart, anak yang nakal 

tidak perlu dihukum, tetapi didekati dan diambil hatinya. 

d. Hukuman alam: dikemukakan oleh J.J. Rousseau dari aliran 

Naturalisme, berpendapat, kalauada anak yang nakal, jangan 

dihukum, biarlah kapok/jera dengan sendirinya.
56

 

 

 Gunakan hukuman hanya ketika pendekatan alternatif tidak efektif 

lagi. Kalau diperlukan, gunakan bentuk-bentuk hukuman yang telah terbukti 

efektif seperti teguran verbal, biaya respons, konsekuensi logis, time out, dan 

skors dalam sekolah.  
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 Jangan gunakan hukuman fisik, penghinaan didepan orang banyak, 

atau tugas kelas ekstra untuk menjauhkan siswa dari perilaku-prilaku yang 

tidak diinginkan.  

2. Menggunakan hukuman secara manusiawi  

 Menurut Letman & Vorndran, menjelaskan dan ketika kita dapat 

mengurangi dengan cepat dan efektif perilaku yang kontraproduktif di kelas-

khususnya ketika perilaku itu merugikan diri sendiri dan orang lain-hukuman, 

dalam kenyataannya, dapat menjadi salah satu pendekatan yang paling 

manusiawi yang dapat kita gunakan.  Berikut ini adalah beberapa petunjuk 

menggunakan hukuman secara efektif dan manusiawi : 

a. Pilihlah konsekuensi yang benar-benar menghukum tanpa terlalu keras 

b. Beritahukan sebelumnya kepada peserta didik bahwa perilaku tertentu 

akan dihukum, dan jelaskan bagaimana perilaku itu akan dihukum 

c. Laksanakan kosekuensi yang sudah ditentukan sebelumnya 

d. Jalankan hukuman secara privat, khususnya ketika para peserta didik yang 

lain tidak menyadari adanya kesalahan 

e. Jelaskan mengapa perilaku yang dihukum itu tidak dapat diterima 

f. Jelaskan hukuman dalam suasana yang hangat dan mendukung 

g. Ajarkan dan berikan penguatan pada perilaku alternatif yang diinginkan 

h. Monitor keefektifan hukuman 

 



 

3. Tujuan Punishment  

Secara subtansi, reward dan  Punishment mempunyai tujuan yang sama, 

yaitu sebagai Reinforcement (penguatan) demi tercapainya kemandirian siswa. 

Tujuan pemberian penghargaan sama dengan tujuan pemberian hukuman, yaitu 

sama-sama membangkitkan perasaan dan tanggung jawab. Penghargaan bertujuan 

agar anak lebih bersemangat dalam memperbaiki dan mempertinggi prestasinya.
57

 

Teknik reward (penghargaan) merupakan teknik yang dianggap berhasil 

menumbuhkembangkan minat siswa. Pemberian penghargaan dapat 

membangkitkan minat anak untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu, di 

mana tujuan pemberian penghargaan adalah membangkitkan atau 

mengembangkan minat. Jadi, penghargaan berperan untuk membuat pendahuluan 

saja. Penghargaan adalah alat, bukan tujuan, hendaknya diperhatikan jangan 

sampai penghargaan ini menjadi tujuan. Tujuan pemberian penghargaan dalam 

belajar adalah bahwa setelah seseorang menerima penghargaan karena telah 

melakukan kegiatan belajar dengan baik, ia akan terus melakukan kegiatan 

belajarnya secara mandiri di luar kelas atau sekolah.
58

 

Sebaliknya, apabila siswa belajar untuk mencari penghargan berupa 

hadiah, penghargaan, dan sebagainya, ia didorong oleh motivasi ekstrinsik, oleh 

sebab tujuan-tujuan itu terletak di luar perbuatan itu, yakni tidak terkandung di 
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dalam perbuatan itu sendiri. Tujuan itu bukan sesuatu yang wajar dalam kegiatan. 

Pelajar didorong oleh motivasi intrinsik, bila mereka belajar agar lebih sanggup 

mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, agar memperoleh pengertian, pengetahuan, 

sikap yang baik, dan penguasaan kecakapan hidup. Hasil-hasil itu sendiri telah 

merupakan penghargaan. Dalam membangkitkan motivasi anak tidaklah mudah, 

perlu mengetahui secara mendalam tentang kondisi psikologis siswa dan memiliki 

kreativitas.
59

 

Adapun tujuan pemberian Punishment adalah sebagai berikut:  

Pertama, Punishment dilakukan untuk menciptakan kedisiplinan; Kedua, 

untuk melindungi siswa dari perbuatan yang tidak wajar; Ketiga, untuk menakuti 

si pelanggar, agar meninggalkan perbuatannya yang melanggar itu.
60

 

Dalam proses pembelajaran, hukuman merupakan salah satu metode untuk 

mencapai tujuan pendidikan sehingga pemberian hukuman harus sesuai dengan 

tujuan pembelajaran, yaitu: Pertama, hukuman diadakan karena pelanggaran, dan 

kesalahan yang diperbuat. Kedua, hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak 

terjadi semula pelanggaran yang telah dilakukan.
61
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Tujuan hukuman menurut Gunning sebagaimana dikutip Ngalim 

Purwanto, tidak lain adalah pengasuhan kata hati atau membangkitkan kata hati.
62

 

Artinya, hukuman yang diterapkan harus bertujuan untuk membangkitkan 

kesadaran yang timbul dari dalam diri terhadap kesalahan yang telah 

diperbuatnya, sehingga berusaha bertobat dan menyadari tentang kesalahan yang 

telah diperbuatnya. 

Tujuan tersebut dipandang paling tepat sesuai dengan tujuan pendidikan, 

karena mengarahkan anak untuk menyadari kesalahan yang diperbuatnya 

sehingga ia menyesal dan dengan penuh kesadaran berusaha untuk memperbaiki 

atau menghindarinya bahkan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Dalam 

pemberian hukuman ini, pendidik harus mengetahui kondisi psikologis anak 

sehingga tidak terjadi traumatis atau gangguan mental pada masa mendatang 

setelah hukuman diberikan. 

3. Konseling Behavioral dengan Teknik Reward dan Punishment dalam 

Menangani Perilaku Membolos 

Siswa membolos adalah siswa yang membutuhkan layanan atau perhatian khusus 

agar mereka dapat kembali meluruskan perilaku menyimpangnya. Karena sejatinya 

mereka hanya membutuhkan perhatian lebih dari orang-orang terdekat. Pemberian 

bimbingan dan  konseling dalam rangka pembentukan perubahan perilaku siswa menuju 

kearah yang lebih positif (terapi tingkah laku) dengan bimbingan konseling behavior 
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hendaknya dilakukan dengan hati karena siswa membolos perasaannya  terkadang 

cenderung sangat sensitif. Dibutuhkan perhatian khusus sehingga siswa mampu 

menumbuhkan konsep perilaku diri yang baik 

Konsep diri adalah ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui 

individu tentang dirinya  dan mempengaruhi individu dalam proses perubahan 

tingkah laku. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konsep 

diri dipelajari melalui kontak sosial dan dalam pengalamannya ketika 

berhubungan dengan orang lain. Pandangan individu terhadap dirinya sendiri 

dipengaruhi oleh lingkungan. 

Penyatuan komitmen antara sekolah dengan orang tua serta lingkungan 

dapat mendorong untuk menghasilkan perasaan positif dan berarti. Penerimaan 

dan perlakuan guru dan orang tua terhadap kesalahan yang mereka lakukan dapat 

menjadi sebuah semangat positif dalam membantu mereka untuk 

mengaktualisasikan diri kepada arah yang lebih positif. 

Pemberian hadiah atau hukuman secara selektif (selective 

reward/Punishment). Strategi pada teknik ini untuk memperbaiki tingkah laku 

siswa yang menyimpang dengan melibatkan figur di sekeliling anak sehari-hari 

khususnya orangtua dan guru. Guru BK meneliti siswa dalam seting aktual, 

bekerjasama dengan orang tua dan guru untuk memberi hadiah ketika anak 

melakukan tingkah laku yang dikehendaki dan menghukum kalau tingkah laku 

yang tidak dikehendaki muncul (membolos). Tingkah laku dan bentuk hadiah 



 

atau hukuman direncanakan secara teliti, dipilih yang paling memberi dampak 

efektif.   

Secara subtansi, reward dan Punishment mempunyai tujuan yang sama, 

yaitu sebagai Reinforcement (penguatan) demi tercapainya kemandirian siswa. 

Tujuan pemberian penghargaan sama dengan tujuan pemberian hukuman, yaitu 

sama-sama membangkitkan perasaan dan tanggung jawab. Penghargaan bertujuan 

agar anak lebih bersemangat dalam memperbaiki dan mempertinggi prestasinya 

 

C. Perilaku Membolos 

1. Pengertian Perilaku Membolos 

Azwar menyatakan bahwa perilaku adalah reaksi terhadap stimulus yang 

bersifat sederhana maupun kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perilaku merupakan reaksi seorang individu terhadap adanya 

stimulus guna mencapai suatu tujuan.
63

 

Gunarsa menyebutkan bahwa perilaku membolos adalah pergi 

meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
64

 Pengertian lain 

menurut Supriyo menyebutkan bahwa perilaku membolos dapat diartikan sebagai 

anak yang tidak masuk sekolah dan anak yang meninggalkan sekolah belum usai 

tanpa izin.  
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Seperti yang dikemukakan oleh Kartono bahwa ―membolos merupakan 

perilaku yang melanggar norma-norma sosial sebagai akibat dari proses 

pengkondisian lingkungan yang buruk.‖ 

Membolos menurut Poerwadarminto W.J.S diartikan sebagai tidak masuk 

sekolah yaitu siswa yang absen dari sekolah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan 

dari orang tua, meninggalkan sekolah atau tidak masuk sekolah dari awal 

pelajaran sampai akhir.
65

 

Menurut Simandjuntak dapat diartikan sebagai bentuk penarikan diri dari 

kenyataan di sekolah untuk menghindari tugas-tugas sekolah yang dirasakan tidak 

menyenangkan.
66

 

Menurut Apriyatni membolos sering terjadi tidak hanya saat ingin 

berangkat sekolah, namun saat jam pelajaran ketika dimulai pun terkadang ada 

siswa yang memanfaatkan waktu untuk membolos.
67

 Keinginan membolos ini 

bermacam-macam, ada yang sekedar menghilangkan rasa suntuk karena pelajaran 

di sekolah atau sedang mempunyai masalah pribadi yang membuat siswa tidak 

berkonsentrasi belajar di sekolah. Membolos merupakan salah satu bentuk dari 

kenakalan siswa, yang jika tidak segera diselesaikan atau dicari solusinya dapat 
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menimbulkan dampak yang lebih parah. Oleh karena itu, penanganan terhadap 

siswa yang suka membolos menjadi perhatian yang sangat serius.  

Menurut Yuli Setyowati bahwa pengertian membolos adalah suatu 

tindakan yang dilakukan oleh siswa dalam bentuk pelanggaran tata tertib sekolah 

dengan cara atau meninggalkan sekolah pada jam pelajaran tertentu, 

meninggalkan pelajaran sampai akhir sepanjang hari yaitu dari awal pelajaran 

sampai akhir pelajaran guna menghindari pelajaran efektif tanpa ada keterangan 

yang dapat diterima oleh pihak sekolah atau dengan keterangan palsu.
68

 

Dari beberapa pengertian tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan 

bahwa membolos merupakan sebuah perilaku tidak masuk sekolah ataupun 

meninggalkan sekolah yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak sekolah dan 

tanpa izin yang jelas, dan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Pada dasarnya umat manusia diciptakan dalam berbagai kebaikan. Baik 

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

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

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

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

seperti yang dijelaskan pada ayat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut: 
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Q.S.Al-

Nahl:90)
69

 

 

Ayat tersebut termasuk salah satu ayat yang paling komprehensif di kitab 

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

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

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

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

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

tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak 

hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku ekstrim kanan 

dan kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia dalam perilaku individu dan 

sosial. 

Tentunya, etika Islam atau akhlak mendorong manusia berperilaku lebih 

dari tutunan standar atau keadilan, dalam menyikapi problema sosial dan 

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

orang lain, yang ini semua menunjukkan kebaikan atau ihsan. Allah Swt yang 
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memperlakukan manusia dengan landasan ihsan, mengajak manusia untuk 

berperilaku baik dengan orang lain di atas standar keadilan. 

Dari sisi lain, Allah Swt melarang beberapa hal untuk  menjaga 

keselamatan jiwa dan keamanan masyarakat. Hal-hal yang dilarang oleh Allah 

Swt disebut sebagai perbuatan tercela dan buruk. Manusia pun mengakui bahwa 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt adalah tindakan yang buruk 

dan tercela. 

2. Gejala Peserta Didik Yang Membolos 

Terdapat beberapa gejala siswa membolos antara lain yaitu :  

a Berhari-hari tidak masuk sekolah 
b Tidak masuk sekolah tanpa izin 
c Sering keluar pada jam pelajaran tertentu 
d Tidak masuk kembali setelah minta izin 
e Masuk sekolah berganti hari 
f Mengajak teman-teman untuk keluar pada mata pelajaran yang 

tidakdisenangi 
g Minta izin keluar dengan berpura-pura sakit atau alasan lainnya 
h Mengirimkan surat izin tidak masuk dengan alsan yang dibuat-buat 
i Tidak masuk kelas lagi setelah jam istirahat.

70 

 

Berbagai gejala tersebut merupakan gejala yang secara umum ditunjukkan 

oleh sebagian besar siswa yang memilki kebiasaan membolos sekolah. Akan 

tetapi dalam hal ini antara siswa yang satu dengan yang lain menunjukkan gejala 

yang berbeda atau tidak sama dalam perilaku membolosnya. 
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3. Faktor-Faktor Penyebab Peserta Didik Membolos  

Perilaku membolos terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:  

a. Faktor internal: faktor yang berasal dari kondisi kondisi peserta didik itu 

sendiri. Dalam hal  ini faktor internal bermula dari adanya kelainan fisik 

dan kelainan psikis. Pada kelainan fisik, dapat dilihat pada anak-anak yang 

menderita kelainan fisik akan merasa tertolak untuk hadir ditengah-tengah 

temannya yang normal. Kelainan fisik ini terbentuknya sangatlah banyak, 

diantaranya buta, bisu, tuli, kaki kecil, terlalu gemuk, terlalu kurus, dan 

sebagainya. Pada kelainan psikis adalah kelainan yang terjadi pada 

kemampuan berfikir (kecerdasan) seorang anak. Kelainan baik secara 

interior (lemah) maupun superior (kuat).  

b. Faktor eksternal ialah faktor-faktor yang dari luar peserta didik. Sebab-

sebab eksternal ini berpangkal dari keluarga, pergaulan, salah satu atau 

pengalaman hidup yang tidak menyenangkan.
71

 

Perilaku membolos pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Menurut Prayitno ada beberapa faktor yang mempengaruhi siswa untuk 

membolos antara lain yaitu : 

a. Tidak senang dengan sikap dan perilaku guru 

b. Merasa kurang mendapatkan perhatian dari guru 
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c. Merasa dibeda-bedakan oleh guru 

d. Merasa dipojokkan oleh guru 

e. Proses belajar mengajar membosankan 

f. Merasa gagal dalam belajar 

g. Kurang berminat terhadap pelajaran 

h. Terpengaruh oleh teman yang suka membolos 

i. Takut masuk karena tidak membuat tugas 

j. Tidak membayar kewajiban (SPP) tepat pada waktunya.
72

 

 

Perilaku membolos yang dilakukan oleh siswa pada dasarnya tidak hanya 

dilatar belakangi karena faktor sekolah saja tetapi ada faktor lain yang juga 

menjadi penyebab perilaku membolos. Menurut Supriyo ada kemungkinan-

kemungkinan penyebab dan latar belakang timbulnya kasus ini, antara lain:  

a. Orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya 

b. Orang tua terlalu memanjakan anaknya 

c. Orang tua terlalu buas terhadap anaknya  

d. Pengaruh teman 

e.  Pengaruh mass media (film, wanita)  

f. Anak yang belum sadar tentang kegunaan sekolah 

g. Anak yang belum ada tanggung jawab terhadap studinya.
73

 

 

Dari pendapat diatas dapat simpulkan bahwa pada dasarnya ada faktor 

utama yang menjadi penyebab munculnya perilaku membolos. Faktor tersebut 

adalah faktor pribadi, faktor keluarga dan faktor sekolah. 

4. Ciri-Ciri Peserta Didik Yang Sering Membolos  

Menurut Mustaqim dan Wahib, ciri-ciri peserta didik yang sering 

membolos biasanya dapat ditandai dengan beberapa ciri yang tampak yaitu: 
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1. Sering tidak masuk sekolah 

2. Tidak memperhatikan guru dalam menjelaskan mata pelajaran 

3. Mempunyai tingkah laku yang berlebih-lebihan antara lain dalam 

berbicara maupun dalam cara berpakaian 

4. Meninggalkan sekolah sebelum mata pelajaran usai 

5. Tidak bertanggung jawab dengan studinya 

6. Kurang berminat dengan mata pelajarannya 

7. Tidak memiliki cita-cita 

8. Tidak mengikuti pelajaran 

9. Tidak mengerjakan tugas 

10. Tidak menghargai guru dikelas 

11. Tidak memperhatikan guru dikelas
74

 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa perilaku membolos biasanya mencari 

identitas diri dan ingin menunjukan kemampuannya dengan orang lain dan dapat 

mengalami perkembangan mental merupakan salah satu bentuk dari kenakalan 

remaja. Maka perlu untuk mendapatkan arahan dan bimbingan. 

5. Dampak Negatif Perilaku Membolos  

Perilaku membolos apabila tidak segera di atasi maka dapat menimbulkan 

banyak dampak negatif. Supriyo menyatakan bahwa apabila orang tua tidak 

mengetahui dapat berakibat anak berkelompok dengan teman yang 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 

adalah anak akan mengalami gangguan dalam perkembangannya dalam usaha 

untuk menemukan identitas dirinya (manusia yang bertanggung jawab).
75
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Sementara menurut Prayitno perilaku membolos dapat menimbulkan 

beberapa dampak negatif antara lain yaitu: 

a. Minat terhadap pelajaran akan semakin berkurang 

b. Gagal dalam ujian 

c. Hasil belajar yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yangdimilki 

d. Tidak naik kelas 

e. Penguasaan terhadap materi pelajaran tertinggal dari teman-

temanlainnya
76

 

 

Dari kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa membolos 

merupakan perilaku yang tidak hanya membawa dampak pada kegagalan 

dalambelajar seperti gagal dalam ujian dan tidak naik sekolah, tetapi juga dapat 

membawa dampak yang lebih luas seperti terlibat dengan hal-hal yang cenderung 

merugikan lainya, mulai dari pencandu narkotika, pengagum free sex dan 

mengidolakan tindak kekerasan atau dengan istilah lain adalah tawuran. 

D. Konseling Individual 

1. Pengertian Konseling Individual 

Menurut Prayitno Konseling Perorangan (KP) merupakan layanan 

konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien 

dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien.
77

 Dalam suasana tatap muka 

dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai 

hal tentang masalah yang dialami klien. Pembahasan tersebut bersifat mendalam 
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menyentuh hal-hal penting tentang diri klien (bahkan sangat penting yang boleh 

jadi penyangkut manusia pribadi klien); bersifat  meluas meliputi berbagai sisi 

yang menyangkut permasalahan klien; namun juga bersifat spesifik menuju arah 

pengentasan masalah. 

Sejalan dengan pendapat tersebut Willis memaknai konseling individual 

sebagai bantuan yang diberikan oleh konselor kepada seorang siswa dengan 

tujuan berkembangnya potensi siswa, maupun mengatasi masalah sendiri, dan 

dapat menyesuaikan diri secara positif.
78

 

Dari kedua pendapat tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa 

konseling individu merupakan bantuan yang diberikan oleh seorang konselor 

kepada seorang klien yang dilakukan dalam suasana tatap muka dengan interaksi 

langsung antara klien dan konselor dengan tujuan pengentasan masalah klien, 

berkembangnya potensi klien, dan mampu menyesuaikan diri secara positif.  

2. Tujuan Konseling Individual  

Krumboltz dalam Latipun menyatakan bahwa tujuan konseling dapat 

diklasifikasikan sebagai: mengubah perilaku yang salah penyesuaian, belajar 

membuat keputusan, dan mencegah timbulnya masalah
79

. Sedang menurut 

Prayitno mengemukakan bahwa ada 2 tujuan konseling individual antara lain:  
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a. Tujuan umum  

 

Tujuan umum layanan konseling individu adalah pengentasan masalah 

klien. dengan demikian, fungsi pengentasan sangat dominan dalam layanan 

ini.  

b. Tujuan khusus  

 

Tujuan khusus layanan konseling individual adalah (1) klien dapat 

memahami seluk beluk masalah yang dialami secara mendalam dan 

komprehensif, serta positif, dan dinamis. (2) dikembangkannya persepsi dan 

sikap serta keinginan demi terentaskannya secara spesifik masalah yang 

dialami klien itu. (3) pengembangan dan pemeliharaan potensi klien dan 

berbagai unsur positif yang ada pada dirinya merupakan latar belakang 

pemahaman dan pengentasan masalah klien dapat dicapai. (4) mencegah 

menjalarnya masalah yang sekarang sedang dialami oleh klien. serta 

(diharapkan) tercegah pula masalah-masalah baru yang mungkin timbul. (5) 

menangani sasaran yang bersifat advokasi. 

3. Kondisi Hubungan Konseling  

Dalam melakukan kegiatan konseling individu untuk memperoleh hasil 

yang maskimal maka diperlukan suatu kondisi atau keadaan yang memungkinkan 

klien dapat berkembang. Keadaan atau kondisi tersebut hendaknya juga harus 

diciptakan konselor sepanjang melakukan kegiatan konseling. Latipun (2008:50- 

53) mengemukakan bahwa kondisi yang harus diciptakan dalam hubungan 

konseling adalah:  



 

 

a. Kongruensi  

 Kongruensi dalam hubungan konseling dapat diartikan dengan menunjukkan 

diri sendiri sebagaimana adanya dan yang sesungguhnya, berpenampilan terus 

terang, ada kesesuaian antara apa yang dikomunikasikan secara verbal dengan 

yang non verbal.  

b. Penghargaan positif tanpa syarat  

 Penghargaan positif tanpa syarat merupakan pengalaman konselor yang 

hangat, positif menerima klien, konselor menyukai klien sebagai pribadi dan 

resprk kepada klien sebagai individu tanpa harus mengharapkan memperoleh 

pujian dari klien.  

c. Memahami secara empati  

 Memahami secara empati merupakan kemampuan seseorang untuk 

memahami cara pandang dan perasaan orang lain.
80

 

4. Proses Konseling Individual  

Setiap tahapan proses konseling membutuhkan keterampilan-keterampilan 

khusus. Namun, keterampilan itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling 

tidak mencapai rapport. Dinamika hubungan konseling ditentukan oleh 

penggunaan keterampilan konseling yang bervariasi. Dengan demikian proses 

konseling tidak dirasakan oleh peserta konseling sebagai hal yang menjemukan. 

Akibatnya keterlibatan mereka dalam proses konseling sejak wal hingga akhir 
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dirasakan sangat bermakna dan berguna. Willis mengemukakan bahwa proses 

konseling individual dibagi atas tiga tahapan yaitu:  

a. Tahapan pertama (awal) konseling  

Tahapan ini disebut juga dengan istilah introduction,invitation, dan 

environmental. Tahap awal ini meliputi, (1) mendefinisikan masalah, (2) 

mempertimbangkan alternatif definisi masalah (3) komitmen konselor klien 

sebagai definisi yang terbaik dari sekian alternatif. Adapun teknik-teknik yang 

digunakan pada tahap pertama ini adalah attending, mendengarkan, empati, 

refleksi, eksplorasi, bertanya, menangkap pesan utama, dan memberi dorongan 

minimal. 

b. Tahap pertengahan konseling  

 

Tahap ini disebut juga tahap action. Tugas tahap ini antara lain: (1) 

memeriksa kembali definisi masalah, (2) mengembangkan suatu solusi-solusi 

alternatif . Adapun teknik-teknik yang digunakan pada tahap ini adalah 

mengumpulkan sementara, memimpin, memfokuskan, konfrontasi, menjernihkan, 

memudahkan, mengarahkan, dorongan minimal, diam, mengambil inisiatif, 

memberi nasehat, memberi informasi, dan menafsirkan.  

c. Tahap akhir konseling  

Tahap ini disebut juga dengan tahap tindakan atau dikenal dengan istilah 

termination. Kegiatan pada tahap ini meliputi: (1) mengembangkan alternatif-

alternatif untuk memecahkan masalah; (2) menguji solusi-solusi itu pada 



 

kenyataan, keinginan, harapan klien; (3) memutuskan solusi mana yang paling 

tepat bagi klien; (4) klien menyusun rencana atas solusi yang telah dia ambil.
81

 

Sedang Winkel menyatakan bahwa proses konseling individual terbagi 

dalam lima tahapan yaitu: (1) pembukaan; (2) penjelasan masalah; (3) penggalian 

latar belakang masalah; (4) penyelesaian masalah; dan (5) penutup
82

.Dari kedua 

pendapat tersebut maka diketahui bahwa proses konseling individual dapat 

diuaraikan menjadi tiga tahapan antara lain:  

a. Tahap pembukaan (awal)  

Tahap ini merupakan tahap pertama dalam kegiatan konseling. Pada 

tahap ini konselor membangun hubungan baik dengan konseli. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini antara lain: menyambut kedatangan konseli, 

mengajak berbasa-basi sebentar, dan mempersilahkan konseli untuk 

mengemukakan masalah yang ingin dibicarakan. 

b. Tahap inti kegiatan (pertengahan)  

Tahap ini merupakan tahap pelaksanakan kegiatan konseling. Tahap 

inti ini terbagi dalam beberapa kegiatan antara lain: mendefinisikan masalah, 

penggalian latar belakang masalah, memeriksa kembali definisi masalah, 

mengembangkan solusi alternatif penyelesaian masalah, memutuskan solusi 

mana yang paling tepat bagi klien, dan meminta klien untuk menyusun 

rencana atas solusi yang telah dia ambil.  

                                                           
 
81

Sofyan Willis, Op.Cit, hal. 138-139  

 
82

Sri Hastuti dan Winkel, WS, Bimbingan Dan Konseling Di Institusi Pendidikan, Media 

Abadi, Yogyakarta, 2006, hal. 473-476 



 

c. Tahap penutup (pengakhiran)  

Pada tahap ini konseli menyatakan kemantapannya atas keputusan 

yang telah diambil. Sedang konselor pada tahap ini mengakhiri hubungan 

pribadi dengan konseli. Kegiatan yang dilakuakan oleh konselor pada tahap 

ini antara lain: memberikan ringkasan jalannya pembicaraan, menegaskan 

kembali keputusan yang diambil klien, dan menutup kegiatan konseling.  

5. Asas 

Kekhasan yang paling mendasar layanan KP adalah hubungan 

interpersonal yang sangat amat intens antara klien dan konselor. Hubungan ini 

benar-benar sangat mempribadi, sehingga boleh dikatakan antara kedua pribadi 

itu ―saling masuk-memasuki‖. Konselor memasuki pribadi klien dan klien 

memasuki pribadi konselor. Proses layanan konseling dikembangkan sejalan 

dengan suasana yang demikian, sambil didalamnya dibangun kemampuan khusus 

klien untuk keperluan kehidupannya. Asas-asas konseling memperlancar proses 

dan memperkuat bangunan yang ada di dalamnya. 

1. Etika Dasar Konseling 

Dasar etika konseling yang dikemukakan oleh Munro, Manthei, Small 

yang diterjemahkan oleh Prayitno, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan 

keputusan diambil oleh klien sendiri, mendasari seluruh kegiatan layanan 

KP.
83
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2. Kerahasiaan 

Tidak pelak lagi, hubungan interpersonal yang amat intens sanggup 

membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam sekalipun, terutama pada 

sisi klien. Untuk ini asas kerahasiaan menjadi jaminannya. Segenap rahasia 

pribadi klien yang terbongkar menjadi tanggung jawab penuh konselor untuk 

melindunginya. Keyakinan klien akan adanya perlindungan yang demikian itu 

menjadi jaminan untuk suksesnya pelayanan. 

3. Kesukarelaan dan keterbukaan  

Kesukarelaan penuh klien untuk menjalani proses layanan KP bersama 

Konselor menjadi buah dari terjaminnnya kerahasiaan pribadi klien. Dengan 

demikian kerahasiaan kesukarelaan menjadiunsur dwi-tunggal yang 

mengantarkan klien ke arena proses layanan KP. Asas Kerahasiaan 

kesukarelaan akan menghasilkan keterbukaan klien. 

Klien self-referral pada awalnya dalam kondisi sukarela untuk 

berrtemu dengan konselor. Kesukarelaan awal ini harus dipupuk dan 

dikuatkan. Apabila enguatan kesukarelaan awal ini gagal dilaksanakan maka 

keterbukaan tidak akan terjadi dan kelangsungan proses layanan terancam 

kegagalan. 



 

Menghadapi klien yang non-self-referral tugas konselor menjadi lebih 

berat, khususnya dalam mengembangkan kesukarelaan dan keterbukaan klien. 

Dalam hal ini, seberat apapun pengembangan kesukarelaan dan keterbukaan 

itu harus dilakukan konselor, apabila proses konseling hendak dihidupkan. 

4. Keputusan Diambil oleh Klien Sendiri 

Inilah asas yang secara langsung menunjang kemandirian klien. Berkat 

rangsangan dan dorongan konselor agar klien berfikir, menganalisis, menilai 

dan menyimpulkan sendiri; mempersepsi, merasakan dan bersikap sendiri atas 

apa yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya; akhirnya klien mampu 

mengambil keputusan sendiri berikut menanggung resiko yang mungkin ada 

sebagai akibat keputusan tersebut. Dalam hal ini konselor tidak memberikan 

syarat apapun untuk diambilnya keputusan oleh klien; tidak mendesak-desak 

atau mengarahkan sesuatu; begitu juga tidak memberikan semacam 

persetujuan ataupun konfirmasi atas sesuatu yang dikehendaki klien, 

meskipun klien memintanya. 

Konselor dengan tugas ―membiarkan‖ klien tegak dengan sendirinya 

menghadapi tantangan yang ada. Dalam hal ini bantuan yang tidak putus-

putusnya diupayakan konselor adalah memberikan semangat (dalam arah 

―kamu pasti bisa‖) dan meneguhkan hasrat, memperkaya informasi, wawasan 

dan persepsi, memperkuat analisis atas antagonisme ataupun kontradiksi yang 

terjadi. Dalam hal ini suasana yang ―memfrustasikan klien‖ dan sikap ―tiada 



 

maaf‖ merupakan cara-cara spesifik untuk membuat klien lebih tajam, kuat 

dan tegas dalam melihat dan menghadapi tantangan.  

5. Asas Kekinian dan Kegiatan 

Asas kekinian diterapkan sejak paling awal konselor bertemu klien, 

dengan nuansa kekinianlah segenap proses layanan dikembangkan, dan atas 

dasar kekinian pulalah kegiatan klien dalam layanan dijalankan. Tanpa 

keseriusan dalam aktifitas yang dimaksudkan itu dikhawatirkan perolehan 

klien akan sangat terbatas, atau keseluruhan proses layanan itu menjadi sia-sia 

6. Asas Kenormatifan dan Keahlian 

Segenap aspek dan isi layanan KP adalah normatif tidak ada satupun 

yang boleh terlepas dari kaidah-kaidah norma yang berlaku, baik norma 

agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan. Klien dan konselor terikat 

sepenuhnya oleh nilai-nilai dan norma yang berlaku  

6. Teknik Konseling Individual 

Pengembangan proses layanan PK oleh konselor dilandasi oleh dan sangat 

pengaruhi oleh suasan penerimaan posisi duduk, dan hasil penstrukturan. Lebih 

lanjut, konselor menggunakan berbagai teknik untuk mengembangkan proses KP 

yang efektif dalam mencapai tujuan layanan. Teknik-teknik tersebut meliputi; (1) 

Kontak mata; (2) Kontak psikologis; (3) ajakan untuk berbicara; (4) Tiga M 

(mendengar dengan cermat, memahami secara tepat, merespon secara tepat dan 



 

positif); (5) keruntutan; (6) pertanyaan terbuka; (7) Dorongan Minimal; (8) 

Refleksi (isi dan perasaan); (9) penyimpulan; (10) penafsiran 

E. Kerangka Fikir 

Konseling Behavioral dikenal juga dengan modifikasi perilaku yang dapat 

diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku. Modifikasi 

perilaku dapat pula diartikan sebagai usaha menerapkan prinsip – prinsip psikologi 

hasil eksperimen lain pada perilaku manusia. (bootzin dan sukadji dalam gantina)
84

 

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa penghargaan merupakan sesuatu 

yang diberikan kepada seseorang karena sudah mendapatkan prestasi dengan yang 

dikehendaki, yakni mengikuti peraturan sekolah yang sudah ditentukan
85

 

Tujuan hukuman menurut Gunning sebagaimana dikutip Ngalim Purwanto, 

tidak lain adalah pengasuhan kata hati atau membangkitkan kata hati. Artinya, 

hukuman yang diterapkan harus bertujuan untuk membangkitkan kesadaran yang 

timbul dari dalam diri terhadap kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga berusaha 

bertobat dan menyadari tentang kesalahan yang telah diperbuatnya.
86

 

Pemberian hadiah atau hukuman secara selektif (selective 

reward/Punishment). Strategi pada teknik ini untuk memperbaiki tingkah laku siswa 
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yang menyimpang dengan melibatkan figur di sekeliling anak sehari-hari khususnya 

orangtua dan guru. 

Pada penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan 

konseling behavioral dengan teknik reward dan Punishment diharapkan dapat 

menangani peserta didik dalam kasus membolos. Namun pemberian reward dan 

Punishment hendaknya yang bersifat selektif dan efektif guna memperbaiki tingkah 

laku peserta didik yang menyimpang dengan melibatkan figur disekeliling anak 

sehari-hari khususnya orang tua dan guru.  

Namun khususnya pada perilaku membolos, diharapkan adanya perubahan 

yang positif dengan berkurangnya perilaku membolos pada peserta didik agar mereka 

dapat mengarahkan pembelajaran yang lebih baik dan berprestasi di sekolah. 

Selanjutnya peneliti membuat kerangka pikir penelitian yang digambarkan dengan 

skema berikut: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Berfikir 

Input Proses Output 

• Di SMP Al-Azhar 

3 Bandar lampung 

kelas VIII terdapat 

5 peserta didik 

yang membolos 

dikarenkan Malas 

ketika berangkat 

ke sekolah, 

terpengaruh ajakan 

teman untuk 

membolos, orang 

tua yang kurang 

memperhatikan 

anak-anaknya, 

takut masuk 

sekolah karena 

tidak membuat 

tugas, pesreta didik 

belum memahami 

arti penting 

kegunaan sekolah. 

 

• Menggunakan penelitian tindakan atau Action 

Research  

• Penelitian ini terdapat 4 tahap yaitu Perencanaan, 

Tindakan, Observasi, dan Refleksi. Dalam melakukan 

penelitian Action Reaserch juga terdapat Siklus I dan 

Siklus II 

• Siklus I: Peserta didik setelah diberikan peserta didik 

masih terdapat beberapa yang melanggar peraturan 

sekolah berupa membolos. Terdapat 5 peserta didik 

yang menjadi fokus penelitian dalam prilaku 

membolos, diantaranya yaitu MA, RM, SN, AJ, dan 

DZ. Dari ke-5 peserta didik tersebut yang masih 

melanggar tata tertib sekolah berupa membolos yaitu 

RM dan SN. Pada siklus 1 yang diberikan ini masih 

dirasa belum berhasil dalam merubah perilaku 

mmebolos peserta didik, maka peneliti perlu 

melakukan tindakan berikutnya yaitu  (Siklus II).  

• Siklus II: peserta didik dapat terlihat perubahan yang 

lebih baik dari siklus sebelumnya. Peserta didik yang 

menjadi fokus penelitian ini diantaranya MA, RM, 

SN, AJ, dan DZ  yang dari hasil sebelumnya RM dan 

SN belum menunjukan adanya perubahan pada prilaku 

membolosnya, kini setelah mendapatkan hasil evaluasi 

dari ke dua peserta didik tersebut, dapat dinyatakan 

mereka telah mangalami perubahan yang baik. Kini 

mereka tidak lagi membolos dan dapat mematuhi 

peraturan tata tertib sekolah di SMP Al-Azhar 3 

Bandar lampung.  

• Peneliti selanjutnya memberikan teknik yang kedua 

yaitu teknik reward. Sebelum dilakukannya teknik 

reward, peneliti dan guru BK memberikan satu tugas 

sebagai evaluasi akhir setelah diberikan penelitian 

tindakan yang melalui 4 tahap tersebut, yaitu 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi peserta 

didik diberikan tugas berupa menulis Memo atau 

catatan harian aktivitas peserta didik sehari-hari. 

Setelah mereka mengumpulkan tugas tersebut, maka 

peneliti dan guru BK memberikan penghargaan atau 

reward kepada peserta didik yang telah menyelasaikan 

tugas terakhirnya. Reward yang diberikan berupa 

point atau nilai dan pujian sebagai bentuk 

penghargaan kepada peserta didik yang mampu 

menaati peraturan sekolah. yang diberikan oleh 

peneliti dan guru BK>> 

 

• Kesimpulan 

• Dari pelaksanaan tindakan 

ini maka dapat disimpulkan 

kembali bahwa peserta 

didik yang diantaranya 

MA, RM, SN, AJ, dan DZ 

yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini yaitu 

mengenai penerapan 

konseling behavioral 

dengan teknik reward dan 

punishment maka dapat 

dinyatakan efektif dalam 

mengatasi atau menangani  

perilaku membolosnya dan 

dapat mematuhi tata tertib 

sekolah di SMP Al-Azhar 

3 Bandar lampung.  

• Peserta didik dapat 

dikatakan telah mencapai 

target peneliti untuk dapat 

mematuhi tata tertib 

sekolah dan bisa mengatasi 

perilaku membolos yang di 

alami oleh peserta didik. 

Dalam metode reward ini 

peserta didik dapat 

merasakan motivasi baru 

yang lebih baik dan mereka 

merasa bangga atas 

perubahan perilaku yang 

lebih baik di alami oleh 

peserta didik. Dan 

diharapkan mereka dapat 

menjadi pribadi yang lebih 

baik sebagai generasi 

penerus bangsa dan dapat 

mencapai cita-cita yang 

membanggakan bagi 

peserta didik tersebut dan 

bagi orang-orang 

disekitarnya. 

 



 

 

Kerangka pikir merupakan gambaran mengenai hubungan antar  variabel dalam suatu 

penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran melalui kerangka logis. 

F. Hipotesis Tindakan  

       Menurut Arikunto suharsimi, hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian seperti terbukti melalui data yang 

terkumpu
87

 Berdasarkan teori pembelajaran dan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan pada latar belakang penelitian sebelumnya, maka peneliti mengajukan 

hipotesis tindakan sebagai berikut:  

 ―Konseling behavioral dengan teknik reward dan Punishment dapat mengatasi 

perilaku membolos peserta didik kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung‖ 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN  

 

A. Metode Penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif  dengan 

pendekatan Action Research dan bersifat descriptif.  Menurut Denzin dan Lincoln 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah,  dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai mtode yang ada.
88

 Pendekatan  kualitataif adalah pendekatan yang penting 

untuk memahami suatu fenomena sosial dan persepektif individu yang diteliti. 

Pendekatan kualitatif  juga merupakan pendekatan yang mana prosedur penelitiannya 

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang secara tertulis ataupun lisan 

dari prilaku orang-orang yang diamati.
89

  

Action Research merupakan model penelitian yang sekaligus berpraktik dan 

berteori, atau menggabungkan teori sekaligus melaksanakan dalam praktik.
90

 Pada 

awalnya, Action Research (penelitian Tindakan) yang dikembangkan oleh seorang 

psikolog (Kurt Lewin) dimasukkan untuk mencari penyelesaian masalah social antara 

lain pengangguran dan kenakalan remaja yang dikembangkan masyarakat pada waktu 
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itu.
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 Pada hakikatnya action research merupakan rangkaian ― riset-tindakan ―  yang 

dilakukan secara siklik / siklus, dalam rangka memecahkan masalah, sampai masalah 

itu terpecahkan.
92

   

Menurut Kemmis action research adalah ―penelitian untuk menguji cobakan 

ide-ide dalam praktek untuk memperbaiki / mengubah sesuatu agar memperoleh 

dampak nyata dari situasi‖. Action Research  ada dua jenis diantaranya adalah 

individual action research dan collaborative action research.
93

 Dan diperkuat oleh 

Taggart  dimana action research adalah ―bentuk penelitian reflektif diri yang secara 

kolektif dilakukan oleh peneliti dalam situasi social untuk meningkatkan penalaran 

dan keadilan praktik pendidikan dan social serta pemahaman mengenai praktik dan 

situasi tempat dilakukannya‖. 
94

  

Action Research di awali dengan suatu kajian terhadapa masalah tersebut 

secara sistematis. Hasil kajian ini kemudian di jadikan dasar untuk menyusun suatu 

rencana kerja sebagai upaya untuk mengatasi maslah tersebut. Dalam proses 

pelaksanaan dan rencana kerja yang telah di susun, di lakukan suatu observasi dan 

evaluasi yang hasilnya di gunakan sebagai masukan untuk melakukan refleksi atas 

apa yang terjadi pada tahap pelaksanaan hasil proses refleksi tersebut kemudian 

melandasi upaya perbaikan dan penyempurnaan tindakan selanjutnya.
95
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B. Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian  

1. Tempat Penelitian. 

Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian 

untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di SMP Al-

Azhar 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017. 

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian 

ini dilangsungkan.Penelitian ini dilaksanakan pada Agustus semester ganjil 

2016/2017. Waktu yang kami tentukan ini adalah waktu yang telah 

disesuaikan dengan alokasi pembelajaran Bimbingan Konseling yang 

terjadwal pada program tahunan maupun  program semester di SMP Al-

Azhar 3 Bandar lampung. 

3. Subyek Penelitian  

Subyek Penelitian ini adalah siswa kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar 

lampung. 

C. Teknik  Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan 

metode-metode sebagai berikut : 

1. Observasi 

Obervasi yaitu mengamati langsung disekolah tentang bagaimana 

menangani kasus membolos pada peserta didik yang ditangani oleh guru BK di 



 

SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung dan mengetahui data-data peserta didik 

keseluruhan kelas VIII beserta data pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

peserta didik melalui buku agenda kasus siswa, buku absensi siswa, dan informasi 

yang didapatkan dari guru BK SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung.  Dan juga 

melihat atau mengetahui keadaan lingkungan sekolah,  berikut sarana dan 

prasarananya. Data yang diperoleh untuk melengkapi dan memperjelas data yang 

telah diperoleh melalui wawancara oleh guru BK SMP Al-Azhar 3 Bandar 

lampung. Observasi menurut pandangan Nana Syaodih Sukmadinata yaitu 

observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik penghimpun data tentang 

kegiatan, perilaku atau perbuatan, yang diperoleh langsung dari kegiatan yang 

sedang dilakukan peserta didik. Data yang dikumpulkan berupa fakta-fakta 

tentang perilaku dan aktivitas yang dapat diamati atau yang tampak dari luar, 

aktifitas yang tampak tidak dapat diperoleh melalui observasi.
96

 

Dari segi pelaksanaan pengumpulan data observasi dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu: 

a. Observasi berperan serta (participant observation) yaitu peneliti terlibat 

langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati dan  

b. Observasi non partisipan (non participant) yaitu penelitian yang tidak 

terlihat dan hanya sebagai pengamat independen. 
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Metode observasi yang digunakan dalam penelitian adalah observasi 

berperan serta (participant observation) dalam pelaksanaanya peneliti akan 

melihat, mendampingi serta berperan dalam membantu menangani kasus siswa 

membolos melalui konseling Behavioral. Adapun hal yang akan diobservasi 

adalah proses penerapan konseling Behavioral melalui teknik Reward dan 

Punishment dalam menangani peserta didik membolos kelas VIII di SMP Al-

Azhar 3 Bandar lampung. Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang 

aktivitas peserta didik dan guru BK selama proses pelaksanaan konseling 

Behavioral berlangsung.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah merupakan salah satu metode untuk mendapatkan data 

tentang peserta didik dan guru BK yang mengadakan hubungan secara langsung 

dengan informan (face to face ration).
97

 Wawancara dipergunakan sebagai 

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan antara 

wawancara dengan guru bimbingan konseling sesuai dengan pokok persoalan 

yang dikehendaki. Dalam penelitian ini sebagai subjek wawancara adalah 

koordinator guru bimbingan konseling dalam menangani peserta didik kelas VIII 

yang bertugas membantu peserta didik dengan segala kebutuhan dalam 

menangani permasalahan peserta didik. 
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Apabila dilihat dari teknik pelaksanaannya maka wawancara dapat dibagi 

atas: 

a. Wawancara terpimpin: wawancara yang menggunakan pokok-pokok yang 

diteliti 

b. Wawancara tidak terpimpin: proses wawancara dimana wawancara tidak 

sengaja mengadakan tanya jawab pada pokok fokus tertentu dan 

c. Wawancara bebas: yaitu kombinasi dari keduanya
98

 

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu 

pewawancara membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti selanjutnya 

dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. 

Wawancara yang dilaksanakan di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung, 

pewawancara atau peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan 

kepada guru Bimbingan dan Konseling mengenai penanganan kasus membolos 

melalui konseling behavioral dengan teknik reward dan punishment, langkah-

langkah yang harus dilakukan, serta cara pengentasan. Sedangkan wawancara 

yang diajukan kepada peserta didik yang mengalami kasus membolos, yaitu 

melakukan wawancara secara mendalam untuk mengetahui latar belakang yang 

menyebabkan peserta didik membolos dan faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkannya membolos. Dan peneliti juga melakukan wawancara kepada  

kepala sekolah yang berhubungan dengan data-data peserta didik serta  profil 

sekolah yang ada di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara lain untuk memperoleh data dari responden 

dengan menggunakan teknik dokumentasi. Pada teknik ini peneliti dimungkinkan 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang 

ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau 

melakukan kegiatan sehari-harinya.
99

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, langger agenda dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data 

tentang kondisi obyektif sekolah seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, 

RPL/modul/sop/foto, keadaan guru, keadaan peserta didik, dan keadaan sarana 

dan prasarana.  

D. Prosedur Penelitian 

 Pada penelitian ini sebelum dilakukannya penelitian tindakan, peneliti akan 

menentukan target terlebih dahulu. Target yang diharapkan dapat tercapai yaitu 

merujuk pada tujuan penelitian untuk mengetahui apakah penerapan konseling 

behavioral dengan teknik reward dan punishment dapat mengatasi atau dapat 

menangani perilaku peserta didik yang membolos kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 

Bandar lampung. Dari ke-5 peserta didik yang membolos tersebut diharapkan pada 

siklus I adanya perubahan peserta didik agar dapat menaati tata tertib sekolah, dan 
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diharapkan dapat merubah perilaku membolosnya. Selanjutnya jika pada siklus I 

masih belum ada perubahan, maka peneliti melakukan penelitian tindakan pada siklus 

ke II. Pada siklus ke II diharapkan 5 peserta didik yaitu MA, RM, SN, AJ, dan DZ 

yang menjadi fokus penelitian dapat mengubah perilaku membolos secara 

keseluruhan agar tidak mengulangi permasalahan membolosnya, dan mampu menaati 

tata tertib sekolah. Pada target ini dapat tercapai dalam waktu tiga minggu terhitung 

pada saat peneliti mulai melakukan penelitian di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung.  

Kurt Lewin mengembangkan penelitian tindakan atas dasar konsep pokok 

bahwa penelitian tindakan terdiri dari empat komponen pokok yang juga 

menunjukkan langkah, yaitu : 

1. Perencanaan (planning), 

2. Tindakan (acting), 

3. Pengamatan (observing), dan 

4.  Refleksi (reflecting).
100

 

Prosedur kerja dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang terdiri 

dari 2 siklus. Masing-masing siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 

dan refleksi. 

a. Perencana ( Planing) 

Berdasarkan identifikasi masalah yang  dilakukan pada tahap pra-PTK, 

rencana tindakan di susun untuk menguji secara empiris hipotesis yang telah di 

tentukan. Rencana langkah  tindakan tersebut mencakup semua secara rinci.  
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b. Tindakan (acting) 

Tahap tindakan merupakan implementasi (pelaksanaan) dari semua 

rencana yang telah di buat. 

c. Pengamatan (Observing) 

Kegiatan observasi di lakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. 

Pada tahapan ini, data-data tentang pelaksanaan tindakan dari rencana yang sudah 

di buat serta dampaknya terhadap proses dan hasil pembelajaran di kumpulkan 

dengan alat bantu instrument dengan alat yang telah di kembangkan. 

d. Refleksi ( Reflecting) 

Refleksi merupakan tahapan untuk memproses data/memasukan yang di 

peroleh pada saat melakukan pengamatan. 
101

 

 

Kemmis dan McTaggart mengatakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu 

siklus spiral yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan 

(observasi), dan refleksi, yang selanjutnya diikuti dengan siklus sebagai berikut: 
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Gambar 2 

Siklus PTK yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart
102

 

 

 

Sebelum melakukan siklus, peneliti harus mengidentifikasi masalah 

terlebih dahulu. Masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini adalah 

mengenai permasalahan prilaku membolos. Setelah masalah teridentifikasi, 

maka rancangan Action research dapat dilakukan seperti yang telah dijabarkan 

sebagai berikut: 

A. Siklus I 

1. Tahap Perencanaan. 
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 Kegiatan yang akan dilakukan peneliti berkolaborasi dengan guru BK. 

Pada tahap perencanaan meliputi: 

a. Merancang langka-langkah konseling. Peneliti melakukan 

kolaborasi dengan guru BK untuk menyusun rencana 

pelakasanaan konseling dengan menentukan tema dan materi yang 

akan disampaikan dalam melakukan sesi konseling terhadap 

peserta didik yang membolos.   

b. Menyiapkan bahan apa yang dibutuhkan  dan peralatannya.  

 Peneliti  memilih bahan yang sesuai untuk menunjang bahan yang 

akan digunakan untuk sesi konseling.  

c. Menyiapkan lembar observasi  

 Lembar observasi merupakan pedoman untuk memberikan 

penilaian mengenai kasus membolos. Lembar observasi disiapkan 

oleh peneliti kemudian penilaian dilakukan bersama guru BK guna 

melihat latar belakang masalah yang dialami peserta didik yang 

membolos di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung. 

2. Tindakan  

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti dan guru BK bersepakat 

menggunakan reward dan punishment sebagai teknik yang digunakan 

dalam penelitian peserta didik yang membolos. Peneliti sebagai obsever 

melakukan pengamatan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan meliputi:  

a) Kegiatan Pembuka: 



 

1. Mengkondisikan anak sebelum memulai konseling. 

2.  Berdoa sebelum memulai.  

3. Menyapa anak dan memberikan salam   

4. Menanyakan kabar anak dan suasana hati anak hari ini. 

5. Bercakap-cakap tentang identitas anak dan keluarga (nama 

diri, nama ayah dan ibu, ciri-ciri fisik). 

6. Pembimbing menyampaikan tujuan   

b) Kegiatan Inti: 

1. Guru Pembimbing menyampaikan materi mengenai kasus 

membolos 

2. Guru Pembimbing mulai menggali permasalahan untuk 

menemukan apa saja yang menyebabkan anak membolos 

3. Anak diberikan kesempatan untuk  mengungkapkan 

perasaannya 

4. Guru pembimbing melakukan tanya jawab kepada siswa 

tentang masalah membolos yang dialaminya 

5. Guru pembimbing memberikan pengarahan serta motivasi 

kepada peserta didik 

6. Guru memberikan punishment kepada peserta didik karena 

telah melanggar tata tertib sekolah, yaitu melakukan perilaku 

membolos. Bentuk punishment yang diberikan dapat dirasa 

cukup baik dan aman bagi peserta didik. 



 

7. Guru pembimbing mengamati setiap kegiatan anak.  

8. Guru pembimbing mencatat perkembangan anak.  

Jika perilaku membolos peserta didik berkurang, maka guru dapat 

memberikan reward berupa pujian dan hadiah kepada peserta didik 

tersebut. Bentuk pujian yang diberikan dapat secra verbal dan non 

verbal. Pada bentuk verbal yaitu bagus, pintar, baik, hebat dan lain 

sebagainya. Bentuk non verbal yaitu anggukan kepala, senyuman, 

acungan jempol dan sebagainya. Selanjutnya reward berupa hadiah, 

dapat diberikan berupa benda-benda yang disenangi siswa misalnya, 

penghapus, pensil, makanan dan lain-lain. 

c) Kegiatan Penutup: 

1. Menanyakan perasaan anak setelah melakukan kegiatan 

2. Menyimpulkan kegiatan yang sudah dilakukan. 

3. Berdoa dan salam. 

3. Observasi atau Pemantauan 

Observasi atau pemantauan dilakukan oleh peneliti selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk melihat 

perkembangan terhadap peserta didik yang membolos setelah diberikan 

penerapan konseling behavioral dengan teknik reward dan punishment  

4. Refleksi 

Refleksi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah didapatkan 

dari hasil pengamatan perilaku membolos peserta didik. Dari hasil refleksi, 



 

peneliti mencatat berbagai kekurangan dan hambatan yang perlu 

diperbaiki, sehingga dapat dijadikan perbaikan pada siklus berikutnya 

(Siklus II). Kegiatan refleksi yang dilakukan adalah:  

1)  Mengumpulkan data peserta didik 

2)  Menganalisis data yang diperoleh. 

3)  Menyimpulkan hasil evaluasi tindakan siklus I 

B. Siklus II 

Pelaksanaan tindakan siklus II akan dilakukan setelah mengetahui hasil 

refleksi siklus I, apabila hasil evaluasi menunjukan hasil yang belum 

adanya perubahan tingkah laku  pada anak maka perlu dilakukan tindakan 

siklus II. 

1. Perencanaan 

 Melakukan identifikasi masalah yang muncul pada tindakan siklus I 

2. Tindakan  

a. Pembuka 

1. Mengkondisikan kembali mengenai keadaan anak 

2. Berdoa sebelum memulai kegiatan 

b. Inti  

1. Pembimbing menyampaikan kembali tema dan materi yang 

akan disampaikan dalam melakukan sesi konseling terhadap 

peserta didik yang membolos.   



 

2. Pembimbing mulai menggali permasalahan untuk 

menemukan apa saja yang menyebabkan anak membolos 

3. Anak diberikan kesempatan untuk  mengungkapkan 

perasaannya 

4. Guru pembimbing melakukan tanya jawab kepada siswa 

tentang masalah membolos yang dialami. 

5. Guru pembimbing memberikan pengarahan dan motivasi 

kepada peserta diidk 

9. Guru pembimbing memberikan punishment kepada peserta 

didik karena telah melanggar tata tertib sekolah, yaitu 

melakukan perilaku membolos. Bentuk punishment yang 

diberikan dapat dirasa cukup baik dan aman bagi peserta 

didik. 

6. Guru pembimbing mengamati setiap kegiatan anak.  

7. Guru pembimbing mencatat perkembangan anak.  

Jika perilaku membolos peserta didik berkurang, maka guru dapat 

memberikan reward berupa pujian dan hadiah kepada peserta didik 

tersebut. Bentuk pujian yang diberikan dapat secra verbal dan non 

verbal. Pada bentuk verbal yaitu bagus, pintar, baik, hebat dan lain 

sebagainya. Bentuk non verbal yaitu anggukan kepala, senyuman, 

acungan jempol dan sebagainya. Selanjutnya reward berupa hadiah, 



 

dapat diberikan berupa benda-benda yang disenangi siswa misalnya, 

penghapus, pensil, makanan dan lain-lain. 

c. Kegiatan Penutup: 

1. Menanyakan perasaan anak setelah melakukan kegiatan 

2. Menyimpulan kegiatan yang sudah dilakukan. 

3. Berdoa dan salam. 

3.  Observasi atau Pemantauan 

 Observasi atau pemantauan dilakukan oleh peneliti selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan untuk melihat 

perkembangan terhadap peserta didik yang membolos setelah diberikan 

penerapan konseling behavioral dengan teknik reward dan punishment  

4. Refleksi 

Refleksi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah didapatkan 

dari hasil pengamatan perilaku membolos peserta didik. Dari hasil refleksi, 

peneliti mencatat berbagai kekurangan dan hambatan yang perlu 

diperbaiki, sehingga dapat dijadikan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Kegiatan refleksi yang dilakukan adalah:  

1)  Mengumpulkan data peserta didik 

2)  Menganalisis data yang diperoleh. 

3)  Menyimpulkan hasil evaluasi tindakan siklus I 

 Untuk menarik kesimpulan, peneliti akan menggunakan metode 

penelitian kualitatif, dengan pendekatan Action research bersifat descpriptif. 



 

Dimana peneliti akan melihat data-data di lapangan, yang kemudian diolah 

dan pada akhirnya peneliti akan dapat mengungkapkan atau menerangkan dari 

apa yang penulis teliti yakni tentang penerapan konseling Behavioral dengan 

teknik Reward dan Punishment dalam  menangani  peserta didik membolos 

kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

 

  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. PROFIL SEKOLAH  

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung 

Yayasan Al-Azhar lampung berdiri berdiri pada tanggal 7  Juli, tahun  

1982 dengan akte notaris Imron Ma‘ruf,SH dengan No. 26 tanggal 7 Juli 1982, 

dalam perjalanannya hingga saat ini telah mengasuh berbagai lembaga 

pendidikan yakni 18 TK, 2 SD, 3 SLTP, 3 SMU, 1 MTs, 1 MA, dan lembaga non 

formalnya pendidikan Diniyah serta TKA/TPA yang tersebar diseluruh wilayah 

lampung, Yayasan Al-Azhar lampung berpusat di Jl. Gunung Tanggamus Raya 

No. 34 Perumnas Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.  

Yayasan Al-Azhar lampung didirikan oleh para tokoh yang peduli  akan 

pendidikan dan da‘wah yakni sbb : 

1) Bpk. Ir. Hi. Muswardi Thaher 

2) Ibu Hj. Mudjimah Azhari 

3) Bpk. Drs. Hi. Tjik Ayub Asumat 

4) Bpk. M. Syamsuddin  

5) Bpk. Suhardi, MD 

6) Ibu Roswati Arifin 



 

Saat ini yayasan Al-Azhar lampung dibawah pimpinan Bapak Ir. H. 

Muswardi Thaher.  

SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung didirikan pada tahun 1982 oleh Kepala 

Depdikbud Propinsi Lampung, yaitu Bapak M. ZABIDIN. SK pendirian sekolah: 

172/1.12.1.6/1.1989 Tanggal SK Pendirian : 1989-10-06 SK Izin Operasional: 

1824/1.12.B1/U/1989 Tanggal SK Izin Operasional :  1989-12-13. Pembagian 

ruang dan gedung/tanah SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung : 

Tabel 3 

Keadaan Ruang dan Gedung  

 

No Ruang dan Gedung Luas Tanah 

1 Keadaan bangunan (permanen) 3168 m² 

2 Luas Daerah 1635 
     Sumber : Dokumentasi Guru BK SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung 

 

2. VISI, MISI & TUJUAN  

a. Visi 

Mewujudkan sekolah berkualitas yang bernuansa Islami. 

b. Misi  

1) Meningkatkan profesional guru dan karyawan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing 

2) Melengkapi sarana dan prasarana  

3) Meningkatkan prestasi siswa di bidang Akademik dan Non-Akademik  

4) Menciptakan disiplin untuk semua warga sekolah 

5) Meningkatkan pembinaan ekstrakulikuler untuk menunjang kegiatan 

intrakulikuler 



 

6) Menjalin hubungan yang harmonis antara warga sekolah dengan 

instansi terkait  

7) Menciptakan lingkungan sekoah yang bernuansa islam  

c. Tujuan 

1) Guru dan karyawan memiliki kompetensi yang optimal sesuai dengan 

bidangnya masing-masing 

2) Terlaksananya program pendidikan yang efektif, efesien, dan 

profesional  

3) Meningkatkan rata-rata hasil ujian akhir 

4) Meningkatkan standar ketuntasan belajar minimal 

5) Meningkatkan prestasi siswa dalam pengembangan bakat dan minat 

6) Terjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan instansi terkait  

7) Warga sekolah memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai 

dengan ajaran islam. 

3. PENGEMBANGAN DIRI  

1) Pengembangan diri yang bersifat spontan/rutin antara lain: 

a. Melaksanakan bimbingan dan konseling  

b. Membaca kitab suci Al-Qur‘an setiap hari sebelum belajar, serta 

berdoa sebelum dan sesudah belajar 

c. Melaksanakan shalat dzuhur berjamaah  

d. Kegiatan keputriaan 

e. Melaksanakan senam kesegaran jasmani bersama dan bersih-bersih 

lingkungan setiap hari jum‘at  



 

f. Melaksanakan upacara bendera 

g. Melaksanakan pengajian rutin setiap bulan 

2) Pengembangan diri terprogram yang dilaksanakan dalam kegiatan 

intrakulikuler : 

a. Apresiasi sastra  

b. Percakapan bahasa inggris 

c. Pendalaman matematika 

d. Pendalaman fisika 

e. Pendalaman biologi  

f. Seni baca Al-Qur‘an (Qiroah) 

g. Seni musik 

h. Elektronika 

3) Pengembangan diri terprogram yang dilaksanakan dalam kegiatan 

ekstrakulikuler : 

a. Pramuka  

b. Rohis 

c. Olahraga prestasi (basket, bulu tangkis, taekwondo, volley ball,dan 

footsall) 

d. Seni dan budaya (seni tari, musik, drama, dan sastra)  

Catatan : 

1) Kepramukaan menjadi pilihan wajib bagi seluruh siswa kelas VII 

2) Setiap siswa wajib memiliki minimal 1 kegiatan dan maksimal 3 

dari jenis kegiatan tersebut 



 

4) Keteladanan  

Yang dimaksud keteladanan adalah setiap pendidikan dan tenaga 

kependidikan harus dapat memberikan contoh prilaku sehari-hari seperti : 

a. Cara berpakaian 

b. Tingkah laku/etika sopan santun 

c. Berucap/tutur kata yang baik 

d. Bersikap jujur  

e. Disiplin (hadir tepat waktu)  

 

Tabel 4 

Muatan Kurikulum SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung 

 

Komponen 

Kelas dan Alokasi 

Waktu 

VII VIII IX 

A. Mata Pelajaran    

1. Pendidikan Agama Islam  4 4 4 

2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 

3. Bahasa Indonesia 4 4 4 

4. Bahasa Inggris 4 4 4 

5. Matematika 5 5 5 

6. Ilmu Pengetahuan Alam 4 4 4 

7. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 4 4 

8. Kesenian  2 2 2 

9. Pend. Jas. Olahraga & Kes. 2 2 2 

10. T.I.K. 2 2 2 

B. Muatan Lokal    

1. Bahasa Daerah 2 2 2 

2. Elektro  2 2 2 

C. Pengembangan Diri  2 2 2 

Jumlah 37 37 37 

2*) Terintegrasi pada jam efektif  



 

Untuk menunjang tujuan pendidikan, SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung mempunyai 

usaha pengembangan dengan menyediakan berbagai sarana pendidikan yang 

mendukung proses belajar mengajar walaupun tentunya belum dikatakan sempurna 

atau lengkap.  

 

Tabel 5 

Sarana dan Fasilitas  SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

 

No Jenis Ruang Jumlah Ruangan Keterangan 

1. Ruang Belajar/Kelas  20 Baik 

2. Ruang Kepala Sekolah 1 Baik 

3. Ruang Waka Sekolah 1 Baik 

4. Ruang Guru 1 Baik 

5. Ruangan Tata Usaha 1 Baik 

6. Perpustakaan 1 Baik 

7. Ruang Multimedia 1 Baik 

8. Ruang Komputer  1 Baik 

9. 

Ruang Laboratorium  

a. Laboratorium Fisika 

b. Laboratorium Biologi  

1 

Baik 

10. Ruang UKS 1 Baik 

11. Ruang BP/BK 1 Baik 

12. Kamar Mandi/WC 9 Baik 

13. Kantin 3 Baik 

14. Koperasi 1 Cukup Memadai 

15. Lapangan Upacara 1 Baik 

16. Ruang Satpam  1 Baik 

17. Ruang Kegiatan  1 Baik 

18. Ruang Aula 1 Baik 

19. Ruang Meeting 1 Baik 

20. Ruang TU Yayasan  4 Baik 
Sumber : Dokumentasi Guru BK SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung 

 

 

 



 

B. HASIL PENELITIAN 

 Data awal peserta didik sebelum melakukan penelitian tindakan atau  

Action Research yaitu Penulis melakukan penelitian berdasarkan observasi 

awal (pra penelitian) terhadap peserta didik di SMP Al-Azhar 3 Bandar 

lampung, peneliti menemukan beberapa kasus yang sering terjadi pada proses 

pembelajaran peserta didik disekolah. Salah satu kasus yang sering terjadi 

yaitu perilaku membolos pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa data yang memperkuat adanya 

peserta didik yang melakukan perilaku membolos melalui data rekap absensi 

peserta didik, buku agenda kasus, dan hasil wawancara kepada guru BK di 

SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung.
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 Untuk melihat keterangan data peserta 

didik yang membolos, maka peneliti membuat tabel sebagai berikut:  

Tabel 6 

Data Peserta Didik Membolos Kelas VIII Di SMP Al-Azhar 3 

 Bandar Lampung 

 

No Kelas Jumlah membolos Ket 

1 VIIIA 1 RM 

2 VIIIB 1 SN 

3 VIIIC 0 - 

4 VIIID 2 MA & DZ 

5 VIIIE 0 - 

6 VIIIF 1 AJ 

  Sumber: Dokumentasi di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung 
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 Dari hasil data yang didapatkan pada tabel 7 tersebut, maka peneliti 

memfokuskan 5 (lima) peserta didik yang diantaranya MA, RM, SN, AJ, dan 

DZ yang dapat dijadikan sebagai bahan peneliti untuk memberikan penerapan 

konseling Behavioral dengan teknik Reward dan Punishment dalam 

menangani  peserta didik membolos kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017  

 Selanjutnya peneliti melaksanakan penelitian menggunakan metode 

Action Reaserch atau Penelitian Tindakan yang didalamnya terdapat 4 (empat) 

tahap pelaksanaan diantaranya: Perencanaan, Tindakan, Observasi, dan 

Refleksi. Dalam action reaserch ini terdapat Siklus I dan Siklus II untuk 

melaksanakan penelitian tindakan terhadap peserta didik dalam menangani 

peserta didik yang membolos melalui penerapan koseling behavioral dengan 

teknik reward dan punishment kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar 

lampung. Dari ke dua siklus tersebut  dapat dipaparkan sebagai berikut: 

A. Siklus I: 

Pertemuan pertama 

5. Tahap Perencanaan. 

Kegiatan yang akan dilakukan peneliti berkolaborasi dengan guru BK. 

Merancang langka-langkah konseling, peneliti melakukan kolaborasi 

dengan guru BK untuk menyusun rencana pelakasanaan konseling. 

Dan rancangan yang ditentukan oleh peneliti dan guru BK adalah  

 



 

 sebagai berikut: 

a. Diskusi 

b. Menentukan tema kegiatan, yaitu tentang perilaku membolos di 

sekolah 

c. Menyiapkan SATLAN (satuan layanan) yang berisiskan tentang 

materi-materi mengenai perilaku membolos 

d. Menentukan teknik yaitu, teknik reward dan punishment  

e. Menyiapkan media yang diberikan melalui teknik reward dan 

punishment 

f. Menyiapkan LCD  

g. Menyiapkan lembar observasi 

6. Tindakan  

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti dan guru BK bersepakat 

menggunakan reward dan punishment sebagai teknik yang digunakan 

dalam penelitian peserta didik yang membolos.  

Peneliti sebagai obsever melakukan pengamatan. Adapun kegiatan 

yang akan dilakukan meliputi:  

d) Kegiatan Pembuka: 

1) Mengkondisikan anak sebelum memulai konseling. 

2)  Berdoa sebelum memulai.  

3) Menyapa anak dan memberikan salam   



 

4) Menanyakan kabar anak dan suasana hati anak hari ini. 

5) Bercakap-cakap tentang identitas anak dan keluarga (nama 

diri, nama ayah dan ibu, ciri-ciri fisik). 

6) Pembimbing menyampaikan tujuan   

e) Kegiatan Inti: 

10. Guru Pembimbing menyampaikan materi mengenai kasus 

membolos. Materi tersebut berupa pengertian membolos, 

faktor-faktor yang menyebabkan membolos, dampak negatif 

yang dirasakan jika membolos, serta solusi untuk peserta 

didik yang membolos. Materi yang disampaikan dapat berupa 

penayangan melalui LCD mengenai peserta didik yang 

membolos  

11. Guru Pembimbing mulai menggali permasalahan untuk 

menemukan apa saja yang menyebabkan anak membolos 

12. Anak diberikan kesempatan untuk  mengungkapkan 

perasaannya 

13. Guru pembimbing melakukan tanya jawab kepada siswa 

tentang masalah membolos yang dialaminya 

14. Guru pembimbing memberikan pengarahan serta motivasi 

kepada peserta didik 

15. Guru memberikan punishment kepada peserta didik karena 

melanggar tata tertib sekolah berupa perilaku membolos. 



 

Bentuk punishment yang diberikan yaitu hafalan Sumpah 

Pemuda  

16. Guru pembimbing mengamati setiap kegiatan anak.  

17. Guru pembimbing mencatat perkembangan anak.  

 Jika perilaku membolos peserta didik berkurang, maka guru 

dapat memberikan reward berupa pujian dan hadiah kepada peserta 

didik tersebut. Bentuk pujian yang diberikan dapat secra verbal dan 

non verbal. Pada bentuk verbal yaitu bagus, pintar, baik, hebat dan lain 

sebagainya. Bentuk non verbal yaitu anggukan kepala, senyuman, 

acungan jempol dan sebagainya. Selanjutnya reward berupa hadiah, 

dapat diberikan berupa benda-benda yang disenangi siswa misalnya, 

buku cerita yang berisikan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran 

disekolah, alat tulis, makanan dan lain-lain. Dalam penelitian ini guru 

memberikan bentuk reward berupa pujian dan makanan yaitu coklat. 

f) Kegiatan Penutup: 

4. Menanyakan perasaan anak setelah melakukan kegiatan 

5. Menyimpulkan kegiatan yang sudah dilakukan. 

6. Berdoa dan salam. 

7. Observasi 

 Observasi dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi ini dilakukan oleh peneliti terhadap guru BK dan 

peserta didik mengenai reward dan punishmnet.  



 

Dari hasil observasi yang di dapat, bentuk reward dan punishment 

yang dilakukan oleh guru  terhadap peserta diidk yang membolos dapat 

dikatakan sudah cukup baik, namun perlu ada peningkatan yang lebih baik 

agar peserta didik dapat merubah perilaku membolosnya menjadi tidak 

membolos lagi. Sedangkan pemberian reward dan punishmnet yang 

dirasakan oleh peserta didik, mereka dapat menerima dengan baik, dan 

beberapa peserta didik sangat antusias mengetahui arti makna dari sumpah 

pemuda. Namun masih terdapat beberapa peserta didik yang tidak hafal 

dengan sumpah pemuda dan kurang memahami arti makna didalamnya.  

Pada observasi ini terdapat 3 diantaranya tidak membolos lagi, dan 2 

diantaranya masih membolos pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung.  

8. Refleksi 

Refleksi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah didapatkan 

dari hasil pengamatan perilaku membolos peserta didik. Bentuk refleksi ini 

melihat kelayakan teknik yang diberikan kepada peserta didik. Dari hasil 

refleksi, peneliti mencatat berbagai kekurangan dan hambatan yang perlu 

diperbaiki. Kekurangan yang didapat dari mulai perencanaan, tindakan, dan 

observasi. Sehingga dapat dijadikan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Kegiatan refleksi yang dilakukan adalah:  

a. Mengumpulkan data peserta didik 

b. Menganalisis data yang diperoleh. 



 

c. Menyimpulkan hasil evaluasi tindakan siklus I 

Kekurangan dan hambatan dari hasil refleksi siklus I yaitu: 

1) Perencanaan: Hambatan yang didapat dari perencanaan yaitu  

sulit untuk menyiapkan LCD karena di ruang BK dan kelas 

tidak semua memiliki LCD. LCD ini dimaksudkan untuk 

menayangkan beberapa contoh perilaku membolos dan 

dampak akibat yang dirasakan terhadap peserta didik yang 

membolos.  

2) Tindakan : Dari tindakan yang diberikan kepada peserta 

didik, dirasa cukup baik, namun perlu adanya peningkatan 

atau pemahaman lebih baik dari guru BK, agar reward dan 

punishment mampu diterima dengan layak oleh peserta didik. 

Karena dari reward yang diberikan kepada peserta didik 

secara non verbal masih dirasa belum maksimal untuk 

diberikan kepada peserta didik.  

3) Observasi : Kelemahan yang didapatkan dari hasil observasi, 

sulit memahami perkembangan peserta didik yang 2 

diantaranya masih membolos tersebut.  

  Hasil tindakan siklus I dapat disimpulkan bahwa dimulai dari 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi sudah berjalan cukup 

baik, namun masih terdapat beberapa peserta didik yang melanggar 

peraturan sekolah berupa membolos. Terdapat 5 peserta didik yang 



 

menjadi fokus penelitian dalam prilaku membolos, diantaranya yaitu 

MA, RM, SN, AJ, dan DZ. Dari ke-5 peserta didik tersebut yang masih 

melanggar tata tertib sekolah berupa membolos yaitu RM dan SN. 

Pada siklus 1 yang diberikan ini masih dirasa belum berhasil dalam 

merubah perilaku membolos peserta didik, maka peneliti perlu 

melakukan tindakan berikutnya yaitu  (Siklus II). 

B. Siklus II: 

 Pertemuan Kedua 

1. Tahap Perencanaan. 

 Pelaksanaan tindakan siklus II akan dilakukan setelah mengetahui 

hasil refleksi siklus I, apabila hasil evaluasi menunjukan hasil yang belum 

adanya perubahan tingkah laku  pada anak maka perlu dilakukan tindakan 

siklus II. Kegiatan yang akan dilakukan peneliti berkolaborasi dengan guru 

BK. Guru BK dan peneliti kembali merancang langka-langkah konseling, 

peneliti melakukan kolaborasi dengan guru BK untuk menyusun rencana 

pelakasanaan konseling. Dan rancangan yang ditentukan oleh peneliti dan 

guru BK adalah  sebagai berikut: 

a. Diskusi 

b. Menentukan tema kegiatan, yaitu tentang perilaku membolos di 

sekolah 



 

c. Menyiapkan SATLAN (satuan layanan) yang berisiskan tentang 

materi-materi mengenai perilaku membolos 

d. Menentukan teknik yaitu, teknik reward dan punishment  

e. Menyiapkan media yang diberikan melalui teknik reward dan 

punishment 

f. Menyiapkan LCD  

g. Menyiapkan lembar observasi 

2. Tindakan  

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti dan guru BK kembali bersepakat 

menggunakan reward dan punishment sebagai teknik yang digunakan dalam 

penelitian peserta didik yang membolos.  

Peneliti sebagai obsever melakukan pengamatan. Adapun kegiatan yang 

akan dilakukan meliputi:  

a. Kegiatan Pembuka: 

1) Mengkondisikan anak sebelum memulai konseling. 

2) Berdoa sebelum memulai.  

3) Menyapa anak dan memberikan salam   

4) Menanyakan kabar anak dan suasana hati anak hari ini. 

5) Bercakap-cakap tentang identitas anak dan keluarga (nama 

diri, nama ayah dan ibu, ciri-ciri fisik). 

6) Pembimbing menyampaikan tujuan   



 

b. Kegiatan Inti: 

1) Guru Pembimbing menyampaikan materi mengenai 

permasalahan membolos. Materi tersebut berupa pengertian 

membolos, faktor-faktor yang menyebabkan membolos, 

dampak negatif yang dirasakan jika membolos, serta solusi 

untuk peserta didik yang membolos. Materi yang disampaikan 

dapat berupa penayangan melalui LCD mengenai peserta 

didik yang membolos  

2) Guru Pembimbing mulai menggali kembali permasalahan 

untuk menemukan apa saja yang menyebabkan anak 

membolos 

3) Anak diberikan kesempatan untuk  mengungkapkan 

perasaannya 

4) Guru pembimbing melakukan tanya jawab kepada siswa 

tentang masalah membolos yang dialaminya 

5) Guru pembimbing memberikan pengarahan serta motivasi 

kepada peserta didik 

6) Guru memberikan punishment kembali kepada peserta didik 

karena melanggar tata tertib sekolah berupa perilaku 

membolos. Bentuk punishment yang diberikan yaitu hafalan 

Sumpah Pemuda  

7) Guru pembimbing mengamati setiap kegiatan anak. 



 

8) Guru pembimbing mencatat perkembangan anak.  

Jika perilaku membolos peserta didik berkurang, maka guru dapat 

memberikan reward berupa pujian dan hadiah kepada peserta didik 

tersebut. Bentuk pujian yang diberikan dapat secra verbal dan non 

verbal. Pada bentuk verbal yaitu bagus, pintar, baik, hebat dan lain 

sebagainya. Bentuk non verbal yaitu anggukan kepala, senyuman, 

acungan jempol dan sebagainya. Selanjutnya reward berupa hadiah, 

dapat diberikan berupa benda-benda yang disenangi siswa misalnya, 

buku cerita yang berisikan ilmu pengetahuan dalam pembelajaran 

disekolah, alat tulis , makanan dan lain-lain. Dalam penelitian ini guru 

memberikan bentuk reward berupa pujian dan makanan yaitu coklat. 

c. Kegiatan Penutup: 

1) Menanyakan perasaan anak setelah melakukan kegiatan 

2) Menyimpulkan kegiatan yang sudah dilakukan. 

3) Berdoa dan salam. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan kembali oleh peneliti selama proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi ini dilakukan oleh peneliti terhadap guru BK dan 

peserta didik mengenai reward dan punishmnet.  

Dari hasil observasi yang di dapat, bentuk reward dan punishment 

yang dilakukan oleh guru  terhadap peserta diidk yang membolos dapat 

dikatakan sudah cukup baik. Sedangkan pemberian reward dan 



 

punishmnet yang dirasakan oleh peserta didik, mereka dapat menerima 

dengan baik, mereka dapat hafal sumpah pemuda dan mereka juga  sangat 

antusias mengetahui arti makna dari sumpah pemuda.  Pada observasi ini 

peserta didik mampu mengatasi perilaku membolosnya. Mereka tidak 

membolos lagi dan mereka dapat mematuhi tata tertib sekolah dengan 

baik.  

4. Refleksi 

Refleksi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah didapatkan dari 

hasil pengamatan perilaku membolos peserta didik. Bentuk refleksi ini 

melihat kelayakan teknik yang diberikan kepada peserta didik. Dari hasil 

refleksi, peneliti mencatat berbagai kekurangan dan hambatan yang perlu 

diperbaiki. Kekurangan yang didapat dari mulai perencanaan, tindakan, dan 

observasi. Sehingga dapat dijadikan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Kegiatan refleksi yang dilakukan adalah:  

a. Mengumpulkan data peserta didik 

b. Menganalisis data yang diperoleh. 

c. Menyimpulkan hasil evaluasi tindakan siklus I 

Kekurangan dan hambatan dari hasil refleksi siklus I yaitu: 

1) Perencanaan: Hambatan yang didapat dari perencanaan yaitu  sulit 

untuk menyiapkan LCD karena di ruang BK dan kelas tidak semua 

memiliki LCD. LCD ini dimaksudkan untuk menayangkan 



 

beberapa contoh perilaku membolos dan dampak akibat yang 

dirasakan terhadap peserta didik yang membolos.  

2) Tindakan : Dari tindakan yang diberikan kepada peserta didik, 

dirasa cukup baik, namun perlu adanya peningkatan agar reward 

dan punishment mampu diterima dengan layak oleh peserta didik.  

3) Observasi : Kelemahan dari observasi tidak begitu banyak, hanya 

saja perlu ditingkatkan kembali pemahaman guru BK melalui 

teknik-tenik konseling lainnya dalam menangani permasalahan 

peserta didik di dekolah. 

 Hasil evaluasi tindakan siklus II, dimana peserta didik dapat terlihat 

perubahan yang lebih baik dari siklus sebelumnya. Peserta didik yang menjadi 

fokus penelitian ini diantaranya MA, RM, SN, AJ, dan DZ  yang dari hasil 

sebelumnya RM dan SN belum menunjukan adanya perubahan pada prilaku 

membolosnya, kini setelah mendapatkan hasil evaluasi dari siklus II  peserta 

didik tersebut, dapat dinyatakan mereka telah mangalami perubahan yang 

baik. Kini mereka tidak lagi membolos dan dapat mematuhi peraturan tata 

tertib sekolah di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung.  

 Dengan demikian dapat disimpulkan kembali bahwa penerapan 

konseling Behavioral dengan teknik Reward dan Punishment dapat 

menangani  peserta didik membolos kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017  



 

C. ANALISIS DATA 

 Sebelum dilaksanakan penerapan konseling Behavioral dengan teknik Reward 

dan Punishment dalam menangani  peserta didik membolos kelas VIII di SMP Al-

Azhar 3 Bandar Lampung, peneliti menemukan beberapa kasus yang sering terjadi 

pada proses pembelajaran peserta didik disekolah. Salah satu kasus yang sering 

terjadi yaitu perilaku membolos pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa data yang memperkuat adanya peserta 

didik yang melakukan perilaku membolos melalui data rekap absensi peserta didik, 

buku agenda kasus, dan hasil wawancara kepada guru BK di SMP Al-Azhar 3 

Bandar lampung 

 Terdapat 5 peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib berupa 

membolos yang diantaranya: RM, MA, SN, AJ dan DZ. Adapun faktor-faktor yang 

menyebabkan peserta didik membolos yaitu karena malas untuk bersekolah, 

terpengaruh  ajakan teman, orang tua kurang memperhatikan anak-anaknya, takut 

masuk sekolah karena tidak mengerjakan tugas, dan anak yang belum sadar tentang 

kegunaan sekolah. 

 Selanjutnya peneliti menggunakan metode Action Research sebagai 

penanganan perilaku membolos kepada peserta didik tersebut dan melakukan 2 kali 

pertemuan dalam sesi konseling individu kepada 5 peserta didik membolos yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini. Metode Action Research memiliki 2 (dua) siklus 

yang masing-masing siklus terdapat 4 (empat) tahap pelaksanaan, diantaranya: 

Perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.  



 

Pada siklus I  

1. Tahap perencanaan 

Peneliti merancang langka-langkah konseling, peneliti melakukan 

kolaborasi dengan guru BK untuk menyusun rencana pelakasanaan 

konseling. Dan rancangan yang ditentukan oleh peneliti dan guru BK adalah  

sebagai berikut: 

a. Diskusi 

b. Menentukan tema kegiatan, yaitu tentang perilaku membolos di sekolah 

c. Menyiapkan SATLAN (satuan layanan) yang berisiskan tentang materi-

materi mengenai perilaku membolos 

d. Menentukan teknik yaitu, teknik reward dan punishment  

e. Menyiapkan media yang diberikan melalui teknik reward dan 

punishment 

f. Menyiapkan LCD  

g. Menyiapkan lembar observasi 

2. Tindakan  

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti dan guru BK bersepakat 

menggunakan reward dan punishment sebagai teknik yang digunakan dalam 

penelitian peserta didik yang membolos.  

Peneliti sebagai obsever melakukan pengamatan. Adapun kegiatan yang 

akan dilakukan meliputi:  



 

a. Kegiatan Pembuka: 

1) Mengkondisikan anak sebelum memulai konseling. 

2)  Berdoa sebelum memulai.  

3) Menyapa anak dan memberikan salam   

4) Menanyakan kabar anak dan suasana hati anak hari ini. 

5) Bercakap-cakap tentang identitas anak dan keluarga (nama 

diri, nama ayah dan ibu, ciri-ciri fisik). 

6) Pembimbing menyampaikan tujuan   

b. Kegiatan Inti: 

1) Guru Pembimbing menyampaikan materi mengenai kasus 

membolos. Materi tersebut berupa pengertian membolos, 

faktor-faktor yang menyebabkan membolos, dampak negatif 

yang dirasakan jika membolos, serta solusi untuk peserta didik 

yang membolos. Materi yang disampaikan dapat berupa 

penayangan melalui LCD mengenai peserta didik yang 

membolos  

2) Guru Pembimbing mulai menggali permasalahan untuk 

menemukan apa saja yang menyebabkan anak membolos 

3) Anak diberikan kesempatan untuk  mengungkapkan 

perasaannya 

4) Guru pembimbing melakukan tanya jawab kepada siswa 

tentang masalah membolos yang dialaminya 



 

5) Guru pembimbing memberikan pengarahan serta motivasi 

kepada peserta didik 

6) Guru memberikan punishment kepada peserta didik karena 

melanggar tata tertib sekolah berupa perilaku membolos. 

Bentuk punishment yang diberikan yaitu hafalan Sumpah 

Pemuda  

7) Guru pembimbing mengamati setiap kegiatan anak.  

8) Guru pembimbing mencatat perkembangan anak.  

Jika perilaku membolos peserta didik berkurang, maka guru dapat 

memberikan reward berupa pujian dan hadiah kepada peserta didik 

tersebut. Bentuk pujian yang diberikan dapat secra verbal dan non 

verbal. Pada bentuk verbal yaitu bagus, pintar, baik, hebat dan lain 

sebagainya. Bentuk non verbal yaitu anggukan kepala, senyuman, 

acungan jempol dan sebagainya. Selanjutnya reward berupa hadiah, 

dapat diberikan berupa benda-benda yang disenangi siswa misalnya, 

penghapus, pensil, makanan dan lain-lain. Dalam penelitian ini guru 

memberikan bentuk reward berupa pujian dan makanan yaitu coklat. 

c. Kegiatan Penutup: 

1) Menanyakan perasaan anak setelah melakukan kegiatan 

2) Menyimpulkan kegiatan yang sudah dilakukan. 

3) Berdoa dan salam. 

 



 

3. Observasi 

 Observasi dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran 

berlangsung. Observasi ini dilakukan oleh peneliti terhadap guru BK dan 

peserta didik mengenai reward dan punishmnet.  

Dari hasil observasi yang di dapat, bentuk reward dan punishment 

yang dilakukan oleh guru  terhadap peserta diidk yang membolos dapat 

dikatakan sudah cukup baik, namun perlu ada peningkatan yang lebih baik 

agar peserta didik dapat merubah perilaku membolosnya menjadi tidak 

membolos lagi. Sedangkan pemberian reward dan punishmnet yang 

dirasakan oleh peserta didik, mereka dapat menerima dengan baik, dan 

beberapa peserta didik sangat antusias mengetahui arti makna dari sumpah 

pemuda. Namun masih terdapat beberapa peserta didik yang tidak hafal 

dengan sumpah pemuda dan kurang memahami arti makna didalamnya.  

Pada observasi ini terdapat 3 diantaranya tidak membolos lagi, dan 2 

diantaranya masih membolos pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung.  

4. Refleksi 

 Refleksi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah didapatkan 

dari hasil pengamatan perilaku membolos peserta didik. Bentuk refleksi ini 

melihat kelayakan teknik yang diberikan kepada peserta didik. Dari hasil 

refleksi, peneliti mencatat berbagai kekurangan dan hambatan yang perlu 

diperbaiki. Kekurangan yang didapat dari mulai perencanaan, tindakan, 



 

dan observasi. Sehingga dapat dijadikan perbaikan pada siklus berikutnya. 

Kegiatan refleksi yang dilakukan adalah:  

a. Mengumpulkan data peserta didik 

b. Menganalisis data yang diperoleh. 

c. Menyimpulkan hasil evaluasi tindakan siklus I 

Kekurangan dan hambatan dari hasil refleksi siklus I yaitu: 

1) Perencanaan: Hambatan yang didapat dari perencanaan yaitu  

sulit untuk menyiapkan LCD karena di ruang BK dan kelas 

tidak semua memiliki LCD. LCD ini dimaksudkan untuk 

menayangkan beberapa contoh perilaku membolos dan 

dampak akibat yang dirasakan terhadap peserta didik yang 

membolos.  

2) Tindakan : Dari tindakan yang diberikan kepada peserta 

didik, dirasa cukup baik, namun perlu adanya peningkatan 

atau pemahaman lebih baik dari guru BK, agar reward dan 

punishment mampu diterima dengan layak oleh peserta didik. 

Karena dari reward yang diberikan kepada peserta didik 

secara non verbal masih dirasa belum maksimal untuk 

diberikan kepada peserta didik.  

3) Observasi : Kelemahan yang didapatkan dari hasil observasi, 

sulit memahami perkembangan peserta didik yang 2 

diantaranya masih membolos tersebut.  



 

  Hasil tindakan siklus I dapat disimpulkan bahwa dimulai dari 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi sudah berjalan cukup 

baik, namun masih terdapat beberapa peserta didik yang melanggar 

peraturan sekolah berupa membolos. Terdapat 5 peserta didik yang 

menjadi fokus penelitian dalam prilaku membolos, diantaranya yaitu 

MA, RM, SN, AJ, dan DZ. Dari ke-5 peserta didik tersebut yang masih 

melanggar tata tertib sekolah berupa membolos yaitu RM dan SN. 

Pada siklus 1 yang diberikan ini masih dirasa belum berhasil dalam 

merubah perilaku membolos peserta didik, maka peneliti perlu 

melakukan tindakan berikutnya yaitu  (Siklus II).3)  Menyimpulkan 

hasil evaluasi tindakan siklus I 

Kekurangan dan hambatan dari hasil refleksi siklus I yaitu: 

a. Perencanaan: Hambatan yang didapat dari perencanaan yaitu  sulit 

untuk menyiapkan LCD karena di ruang BK dan kelas tidak semua 

memiliki LCD. LCD ini dimaksudkan untuk menayangkan 

beberapa contoh perilaku membolos dan dampak akibat yang 

dirasakan terhadap peserta didik yang membolos.  

b. Tindakan : Dari tindakan yang diberikan kepada peserta didik, 

dirasa cukup baik, namun perlu adanya peningkatan agar reward 

dan punishment mampu diterima dengan layak oleh peserta didik.  

c. Observasi : Kelemahan dari observasi tidak begitu banyak, hanya 

saja perlu ditingkatkan kembali pemahaman guru BK melalui 



 

teknik-tenik konseling lainnya dalam menangani permasalahan 

peserta didik di dekolah. 

 Hasil evaluasi tindakan siklus II, dimana peserta didik dapat 

terlihat perubahan yang lebih baik dari siklus sebelumnya. Peserta 

didik yang menjadi fokus penelitian ini diantaranya MA, RM, SN, AJ, 

dan DZ  yang dari hasil sebelumnya RM dan SN belum menunjukan 

adanya perubahan pada prilaku membolosnya, kini setelah 

mendapatkan hasil evaluasi dari siklus II  peserta didik tersebut, dapat 

dinyatakan mereka telah mangalami perubahan yang baik. Kini 

mereka tidak lagi membolos dan dapat mematuhi peraturan tata tertib 

sekolah di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung.  

Selanjtnya Siklus II: 

 Pertemuan Kedua 

1. Tahap Perencanaan. 

Pelaksanaan tindakan siklus II akan dilakukan setelah mengetahui 

hasil refleksi siklus I, apabila hasil evaluasi menunjukan hasil yang 

belum adanya perubahan tingkah laku  pada anak maka perlu 

dilakukan tindakan siklus II. Kegiatan yang akan dilakukan 

peneliti berkolaborasi dengan guru BK. Guru BK dan peneliti 

kembali merancang langka-langkah konseling, peneliti melakukan 



 

kolaborasi dengan guru BK untuk menyusun rencana pelakasanaan 

konseling. Dan rancangan yang ditentukan oleh peneliti dan guru 

BK adalah  sebagai berikut: 

a. Diskusi 

b. Menentukan tema kegiatan, yaitu tentang perilaku membolos 

di sekolah 

c. Menyiapkan SATLAN (satuan layanan) yang berisiskan 

tentang materi-materi mengenai perilaku membolos 

d. Menentukan teknik yaitu, teknik reward dan punishment  

e. Menyiapkan media yang diberikan melalui teknik reward dan 

punishment 

f. Menyiapkan LCD  

g. Menyiapkan lembar observasi 

2. Tindakan  

Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti dan guru BK kembali 

bersepakat menggunakan reward dan punishment sebagai teknik yang 

digunakan dalam penelitian peserta didik yang membolos.  

Peneliti sebagai obsever melakukan pengamatan. Adapun 

kegiatan yang akan dilakukan meliputi:  

a. Kegiatan Pembuka: 

1) Mengkondisikan anak sebelum memulai konseling. 



 

2) Berdoa sebelum memulai.  

3) Menyapa anak dan memberikan salam   

4) Menanyakan kabar anak dan suasana hati anak hari ini. 

5) Bercakap-cakap tentang identitas anak dan keluarga (nama 

diri, nama ayah dan ibu, ciri-ciri fisik). 

6) Pembimbing menyampaikan tujuan   

b. Kegiatan Inti: 

1) Guru Pembimbing menyampaikan materi mengenai 

permasalahan membolos. Materi tersebut berupa pengertian 

membolos, faktor-faktor yang menyebabkan membolos, 

dampak negatif yang dirasakan jika membolos, serta solusi 

untuk peserta didik yang membolos. Materi yang disampaikan 

dapat berupa penayangan melalui LCD mengenai peserta didik 

yang membolos  

2) Guru Pembimbing mulai menggali kembali permasalahan 

untuk menemukan apa saja yang menyebabkan anak 

membolos 

3) Anak diberikan kesempatan untuk  mengungkapkan 

perasaannya 

4) Guru pembimbing melakukan tanya jawab kepada siswa 

tentang masalah membolos yang dialaminya 



 

5) Guru pembimbing memberikan pengarahan serta motivasi 

kepada peserta didik 

6) Guru memberikan punishment kembali kepada peserta didik 

karena melanggar tata tertib sekolah berupa perilaku 

membolos. Bentuk punishment yang diberikan yaitu hafalan 

Sumpah Pemuda  

7) Guru pembimbing mengamati setiap kegiatan anak. 

8) Guru pembimbing mencatat perkembangan anak.  

Jika perilaku membolos peserta didik berkurang, maka guru dapat 

memberikan reward berupa pujian dan hadiah kepada peserta didik 

tersebut. Bentuk pujian yang diberikan dapat secra verbal dan non 

verbal. Pada bentuk verbal yaitu bagus, pintar, baik, hebat dan lain 

sebagainya. Bentuk non verbal yaitu anggukan kepala, senyuman, 

acungan jempol dan sebagainya. Selanjutnya reward berupa hadiah, 

dapat diberikan berupa benda-benda yang disenangi siswa misalnya, 

penghapus, pensil, makanan dan lain-lain. Dalam penelitian ini guru 

memberikan bentuk reward berupa pujian dan makanan yaitu coklat. 

c. Kegiatan Penutup: 

1) Menanyakan perasaan anak setelah melakukan kegiatan 

2) Menyimpulkan kegiatan yang sudah dilakukan. 

3) Berdoa dan salam. 

 



 

3.  Observasi 

 Observasi dilakukan kembali oleh peneliti selama proses 

pembelajaran berlangsung. Observasi ini dilakukan oleh peneliti terhadap 

guru BK dan peserta didik mengenai reward dan punishmnet.  

Dari hasil observasi yang di dapat, bentuk reward dan punishment 

yang dilakukan oleh guru  terhadap peserta didik yang membolos dapat 

dikatakan sudah cukup baik. Sedangkan pemberian reward dan 

punishmnet yang dirasakan oleh peserta didik, mereka dapat menerima 

dengan baik, mereka dapat hafal sumpah pemuda dan mereka juga  sangat 

antusias mengetahui arti makna dari sumpah pemuda.  Pada observasi ini 

peserta didik mampu mengatasi perilaku membolosnya. Mereka tidak 

membolos lagi dan mereka dapat mematuhi tata tertib sekolah dengan 

baik.  

4.  Refleksi 

 Refleksi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah didapatkan 

dari hasil pengamatan perilaku membolos peserta didik. Bentuk refleksi 

ini melihat kelayakan teknik yang diberikan kepada peserta didik. Dari 

hasil refleksi, peneliti mencatat berbagai kekurangan dan hambatan yang 

perlu diperbaiki. Kekurangan yang didapat dari mulai perencanaan, 

tindakan, dan observasi. Sehingga dapat dijadikan perbaikan pada siklus 

berikutnya. Kegiatan refleksi yang dilakukan adalah:  



 

a. Mengumpulkan data peserta didik 

b. Menganalisis data yang diperoleh. 

c. Menyimpulkan hasil evaluasi tindakan siklus I 

Kekurangan dan hambatan dari hasil refleksi siklus I yaitu: 

1) Perencanaan: Hambatan yang didapat dari perencanaan yaitu  

sulit untuk menyiapkan LCD karena di ruang BK dan kelas 

tidak semua memiliki LCD. LCD ini dimaksudkan untuk 

menayangkan beberapa contoh perilaku membolos dan 

dampak akibat yang dirasakan terhadap peserta didik yang 

membolos.  

2) Tindakan : Dari tindakan yang diberikan kepada peserta 

didik, dirasa cukup baik, namun perlu adanya peningkatan 

agar reward dan punishment mampu diterima dengan layak 

oleh peserta didik.  

3) Observasi : Kelemahan dari observasi tidak begitu banyak, 

hanya saja perlu ditingkatkan kembali pemahaman guru BK 

melalui teknik-tenik konseling lainnya dalam menangani 

permasalahan peserta didik di dekolah. 

 Hasil evaluasi tindakan siklus II, dimana peserta didik dapat terlihat 

perubahan yang lebih baik dari siklus sebelumnya. Peserta didik yang menjadi 

fokus penelitian ini diantaranya MA, RM, SN, AJ, dan DZ  yang dari hasil 

sebelumnya RM dan SN belum menunjukan adanya perubahan pada prilaku 



 

membolosnya, kini setelah mendapatkan hasil evaluasi dari siklus II  peserta 

didik tersebut, dapat dinyatakan mereka telah mangalami perubahan yang 

baik. Kini mereka tidak lagi membolos dan dapat mematuhi peraturan tata 

tertib sekolah di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung.  

 Berdasarkan uraian diatas, dari ke-5 peserta didik yang diantaranya 

MA, RM, SN, AJ dan DZ sebelum diberikan penerapan konseling Behavioral 

dengan teknik Reward dan Punishment dalam menangani  peserta didik 

membolos kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung, tingkat membolos 

mereka masih cukup tinggi. Selanjutnya setelah diberikan penerapan 

konseling Behavioral dengan teknik reward berupa pujian dan hadiah  baik 

secara verbal dan non verbal, juga diberikannya punishment berupa hafalan 

sumpah pemuda, perilaku membolos mereka dapat berkurang dan mampu 

diatasi dengan baik. 

  Dengan demikian  dapat disimpulkan bahwa penerapan konseling 

Behavioral dengan teknik Reward dan Punishment dapat  menangani  peserta 

didik membolos kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2016/2017 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

C. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa 

―Melalui penerapan konseling Behavioral dengan teknik Reward dan Punishment 

dapat menangani  peserta didik membolos kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017‖ 

Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebelum dilakukan penerapan terdapat 

beberapa kasus yang sering terjadi pada proses pembelajaran peserta didik disekolah. 

Salah satu kasus yang sering terjadi yaitu perilaku membolos pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Terdapat 5 peserta didik yaitu MA, RM, SN, AJ, dan DZ yang 

menjadi fokus penelitian dapat mengubah perilaku membolos secara keseluruhan agar 

tidak mengulangi permasalahan membolosnya, dan mampu menaati tata tertib 

sekolah. Peneliti menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan Action research 

bersifat descpriptif. Pada penelitian action research terdapat 2 (dua) siklus dan empat 

komponen pokok yang juga menunjukkan langkah-langkah konseling, yaitu: 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam penelitian ini prneliti 

memberikan reward dan punishment terhadap peserta didik membolos kelas VIII di 

SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung.  
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 Pada siklus I terdapat empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan 

refleksi. Dalam siklus I diadakan pada pertemuan pertama. Sedangkan pada siklus II 

juga terdapat empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.  Dalam 

siklus II diadakan pertemuan kedua. Dalam penelitian action reseasrch ini peneliti 

memberikan reward dan punishment. Bentuk punishment yang diberikan kepada 

peserta didik, peneliti memberikan hafalan sumpah pemuda. Sedangkan pada reward, 

peneliti memberikan pujian dan hadiah. Bentuk pujian yang diberikan dapat secra 

verbal dan non verbal. Pada bentuk verbal yaitu bagus, pintar, baik, hebat dan lain 

sebagainya. Bentuk non verbal yaitu anggukan kepala, senyuman, acungan jempol 

dan sebagainya. Selanjutnya reward berupa hadiah, dapat diberikan berupa benda-

benda yang disenangi siswa misalnya, buku cerita yang berisikan ilmu pengetahuan 

dalam pembelajaran disekolah, alat tulis, makanan dan lain-lain. Dalam penelitian ini 

guru memberikan bentuk reward berupa pujian dan makanan. 

 

 

  

 

 

 



 

D. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

akan memberikan beberapa saran diantaranya : 

1. Bagi peserta didik hendaknya dapat mematuhi tata tertib yang ada disekolah 

guna menunjang proses belajar mengajar yang baik.  

2. Guru BK diharapkan dapat lebih memahami teknik reward dan punishment 

agar pelaksanaan konseling yang dibutuhkan dalam menangani permasalahan 

peserta didik dapat berjalan secara maksimal. Namun diharapkan pemberian 

punishment dapat diberikan secara baik dan aman bagi peserta didik. Tidak 

menimbulkan resiko yang berdampak negatif bagi peserta didik.  

3. Perlu adanya peningkatan dalam kerjasama yang baik anatara guru BK dan 

seluruh personil sekolah (kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik). 
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D. Transkrip Wawancara dengan Guru BK (Bpk. Yusuf Efendi, S.Pd) 

1. Pertanyaan dan Jawaban yang Berhubungan dengan Peran Guru BK 

a. Menurut Bapak bagaimana peran guru BK dalam menangani masalah 

peserta didik yang membolos ? 

Jawaban: 

Jadi disekolah kami di smp al-azhar 3 bandar lampung ini untuk peran 

guru BK sendiri dalam menangani masalah peserta didik yang membolos 

sudah cukup baik, dimana guru BK sendiri dalam penanganannya 

berkordinasi atau bekerja sama dengan wali kelas untuk mendapatkan 

data anak-anak yang membolos kemudian ditangani atau diproses dan 

dibina berdasarkan porsinya dan tahapan-tahapan dalam penyelesaian 

masalah yang ada didalam sekolah kami. 

b. Bagaimana proses pelaksanaan program konseling individu di sekolah ? 

Jawaban: 

Untuk konseling individu sendiri sering kami laksanakan di sekolah 

kami, adapun beberapa prosedurnya. Yang pertama kita bisa melihat dari 

data permasalahan anak yang kita dapat langsung dari kotak 

permasalahan (kotak curhat), lalu kami lihat dan kami pelajari 

permasalahannya. Dan menurut uji kelayakan kami anak tersebut sudah 

layak untuk kita adakan konseling individu, lalu anak tersebut akan 

dipanggil dan diarahkan menuju keruang bk untuk selanjutnya diadakan 
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konseling individu, namun sebelumnya kita bisa berkoordinasi dengan 

wali kelas untuk penanganan siswa tersebut namun tetap melakukannya 

dengan berpedoman dengan azas-azas yang ada diantaranya azas 

kerahasiaan. Yang kedua kita bisa mendapatkan murid atau klien untuk 

konseling individu ini melalui informasi dari wali kelas, guru – guru mata 

pelajaran, mungkin anak – anak yang mengalami masalah kesulitan 

belajar, sulit dalam bergaul dikelas sehingga perkembangannya menjadi 

terbatas, maka anak-anak tersebut kami panggil dan kami adakan 

konseling individu. 

c. Apa tujuan konseling individu menurut Bapak ? 

Jawaban: 

Menurut saya pribadi tujuan konseling individu itu sendiri, pendekatan 

kepada anak didik kita. kemudian dari konseling individu itu sendiri bisa 

mendapatkan data-data yang lebih luas lagi terkait penyelesaian 

permasalahan yang dialami oleh siswa tersebut atau peserta didik tersebut 

dan disitu lebih ada rasa keleluasaan dalam penanganan proses 

permasalahan yang juga tidak kita lupakan tentang kerahasiaan kita dan 

saling menghormati antara guru dan siswa. Tujuannya agar lebih baik 

dalam menangani permasalahan para siswa 

d. Bagaimana azas yang Bapak terapkan dalam membimbing peserta didik ? 

Jawaban: 



 

Azas yang saya terapkan dalam membimbing peserta didik seperti yang 

ada dalam teori dan pedoman bimbingan konseling. Ada beberapa azas 

seperti saat kita melaksanakan konseling individu kita menggunakan azas 

kerahasiaan, itu salah satu diantaranya 

2. Pertanyaan yang Berhubungan dengan Metode Reward dan Punishment  

a. Bagaimana pendapat Bapak mengenai metode reward dan punishment ? 

Jawaban: 

Untuk metode reward dan punishment ini memang kita gunakan 

disekolah kita untuk diterapkan kepada siswa yang membolos. contoh 

apa bila ada siswa kami yang membolos selanjutnya akan kami pantau, 

lalu kami adakan pembinaan serta monitoring siswa tersebut. Kemudian 

setelah siswa tersebut sudah berangsur membaik dan tidak 

mengulanginya lagi, maka siswa tersebut kita berikan reward, namun 

reward yang diberikan bukan berupa hadiah atau semacamnya, tetapi 

berupa pujian didalam kelas dan terkait penanganannya sendiripun 

bertahap melalui wali kelas, guru bk dan apabila siswa tersebut layak 

mendapatkan sanksi atau hukuman yang kita berikan, akan diberikan 

sanksi berdasarkan prosedurnya. Yang paling ringan adalah teguran 

secara lisan, kemudian bertahap menjadi pemanggilan orang tua, lalu kita 

lihat apakah orang tua siswa tersebut koperatif dengan pihak sekolah atau 

tidak, jika orang tua koperatif dan sekolah merasa anak ini masih layak 

untuk dibina maka kita akan melanjutkan pembinaannya. Tetapi jika 



 

orang tua tersebut tidak koperatif dan anak tersebut tidak dapat 

dikendalikan lagi maka anak tersebut akan kami berhentikan dari sekolah 

ini. 

b. Bagaimana penerapan metode reward dan punishment dalam bimbingan 

konseling ? 

Jawaban : 

Penerapan metode reward dan punishment dalam bimbingan konseling 

yang dilaksanakan di smp al azhar 3 mungkin jauh mendekati teori yang 

sebenarnya tetapi kami berusaha untuk lebih baik. Penerapan reward 

sendiri bagi anak-anak yang mendapatkan prestasi baik akademik 

maupun non akademik kami akan berikan pujian dan kami umumkan 

minimal didepan teman sekelasnya dan maksimalnya bisa kami 

umumkan pada saat upacara atau dalam event-event yang lain untuk 

menjadi kebanggan tersendiri untuk anak tersebut dan ini nanti akan kami 

usulkan kepada yayasan terkait dengan prestasi anak tersebut dan didata 

juga oleh guru bimbingan dan konseling anak yang mendapatkan prestasi 

ini. Tidak hanya prestasi saja, seperti yang sudah saya sebutkan diawal, 

anak yang mempunyai permasalahan ketika dia sudah berubah dan tidak 

melakukan permasalahan lagi, itupun akan kami berikan reward dengan 

pujian tadi angkat moral dia didepan teman-temannya supaya anak 

tersebut lebih semangat dan tidak mengalami kendur lagi dalam disiplin. 

Pada segi punishment sendiri tahapan-tahapannya dalam bimbingan 



 

konseling yang ada disini, pertama sebelum melakukan tindakan-

tindakan terlebih dahulu membuat sebuah program bimbingan konseling 

dan guru bk melaksanakan. Seperti adanya bimbingan klasikal, 

bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok dan 

sebagainya. Setiap permasalahan yang ada atau dialami oleh anak, kami 

tindak lanjuti dengan prosedur yang jelas dan mekanisme yang jelas 

secara bertahap tidak diselesaikan oleh guru bk secara individual namun 

terkoordinasi baik dengan wali kelas, dengan guru mata pelajaran, dan 

bisa meningkat lebih tinggilagi ke wakil kepala sekolah bagian kesiswaan 

dan meningkat lagi ke kepala sekolah dan akhirnya ada tahap 

pengambilan keputusan dengan konferensi kasus. 

c. Apakah terdapat kendala dalam menerapkan metode reward dan 

punishment dalam bimbingan dan konseling ? khususnya pada peserta 

didik yang membolos ! 

Jawaban : 

Kendala tetap ada, namun tidak terlalu serius. Contohnya mungkin 

seperti pada anak yang membolos tadi. Anak yang membolos itu kan bisa 

dilihat dari kasat mata adalah anak yang bermasalah. Mungkin banyak 

guru yang memandang atau menetapkan anak yang bermasalah. Mungkin 

banyak guru yang menetapkan seperti tu, panggil saja orang tuanya, dan 

lain sebagainya. Namun dalam pelayanan BK sendiri tidak seperti itu kita 

lihat perkembangannya atau perubahan. Jika kita melihat 



 

perkembangannya dan mungkin harus kita berikan pujian, harus kita 

berikan reward dan kita berikan penghargaan, namun pasti ada terdapat 

beberapa guru yang tidak dapat menerima hal tersebut, anak yang 

bermasalah kok dipuji, padahal disitu memuji tujuan kita untuk 

membangkitkan semangatnya. Mungkin itu kendala ringan yang ada 

disekolah ini.  

d. Bagaimana penerapan metode reward dan punishment terhadap peserta 

didik yang membolos ? 

Jawaban : 

Untuk peserta didik yang membolos seperti yang sudah disampaikan 

diawal, apabila ada anak yang membolos dan sudah kita dapatkan 

datanya dari wali kelas atau dari sekretaris kelasnya kemudian guru-guru 

bk mendata anak ini kita data berdasarkan porsinya kita bina, kita adakan 

pembinaan secara bertahap seperti mekanisme yang sudah dijelaskan 

sebelumnya yaitu teguran lisan, lalu naik lagi ke pemanggilan orang tua, 

membuat surat pernyataan atau surat perjanjian bahkan sampai diatas 

materai tujuannya supaya anak tersebut jera. Untuk rewardnya sendiri 

ketika dia sudah mulai mengalami  perubahan maka kita berikan mereka 

pujian tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membangkitkan 

semangatnya.  

 

 



 

e. Apa manfaat yang didapat setelah pemberian reward dan punishment 

terhadap peserta didik ? 

Jawaban : 

Manfaat yang kita dapat terkait pemberian reward dan punishment 

terhadap peserta didik. Yang pertama mekanisme kita bisa berjalan 

dengan jelas tidak keluar dari aturan sebenarnya terkait dengan 

punishment tadi, kita terkoordinasi semua berdasarkan tahapnya 

terselesaikan dan dalta pun menjadi lengkap. Untuk manfaat dari reward 

sendiri dapat diterapkan kedalam dua arah. Yang pertama dari gurunya 

sendiri tidak ada keraguan dalam proses pendidikan disekolah tidak kaku, 

tidak selalu anak yang bermasalah harus dihukum. Agar pendidikan tidak 

berjalan seperti monoton. Yang kedua untuk anaknya tersebut dia bisa 

mengagnkat moral dan semangatnya lagi. Tidak harus dididik dengan 

keras kita hanya memui dia didepan guru dan teman-temannya. Dengan 

cara yang mudah seperti itu anak-anak akan bangkit semangatnya, tidak 

harus kita pukul, atau berikan skors.  

f. Apakah Bapak pernah melakukan kunjungan rumah dalam menangani 

masalah peserta didik ? 

Jawaban : 

Untuk kunjungan rumah ini sering kami laksanakan baik untuk kelas 

tujuh, delapan dan sembilan. Kami melaksanakan kunjungan rumah 

tersebut sesuai prosedurnya. Kenapa kami lakukan kunjungan rumah, 



 

karena memang kondisi anak tersebut harus kami kunjungi biasanya 

karena kami mengalami lemahnya data dan data tersebut di nomor ponsel 

orang tua kami hanya punya satu, tetapi alamatnya jelas dan anak ini ada 

dirumah tidak kemana-mana, sebenarnya orang tua cukup koperatif. 

Tetapi kami ingin memastikan dalam kunjungan tersebut bagaimana anak 

ini ada dirumah, diketahui orang tuanya, tetapi dia membolos sekolah. 

ada masalah apa sebenarnya disitu, apakah masalah keluarga, atau ada 

tuntutan dari anak tersebut yang belum dikabulkan oleh orang tuanya dan 

masalah-masalah yang lain. Dengan home visit kita mendapatkan data 

yang jelas dan akurat yang untuk selanjutnya kita bisa mengambil 

tindakan yang tepat. 

 

  



 

 

 

E. Transkrip Wawancara kepada Peserta Didik yang diberikan Teknik Reward 

dan Punishment 

Wawancara dengan peserta didik berlangsung secara individu yang terdiri 

dari 5 peserta didik. Peserta didik yang mengalami prilaku membolos dan 

diberikan treatment punishment. Berikut adalah petikan wawancaranya: 

1. Peserta didik (MA) 

PD  : ―Assalamu‘alaikum Bu...‖ 

Peneliti & Guru BK  : ―Wa‘alaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh‖. 

Guru BK  : ―Silahkan masuk nak dan silahkan duduk‖  

PD : ―iya bu, terima kasih..‖ 

Guru BK  : Apa kabar hari ini nak ?  

PD  : ―Alhamdulillah baik Bu..‖ 

Guru BK  : ―Alhamdulillah... sebelumnya apakah kamu pernah 

   melakukan sesi konseling ?‖ 

PD  : ―Belum Bu.. Apa ya bu sesi konseling itu ?‖ 

Guru BK  : ―Baik, sebelum kita memulai sesi konseling ini, mari 

   kita berdo‘a agar sesi konseling kita ini berjalan    dengan 

   lancar. Berdo‘a mulai !‖ 

#Berdo‘a 
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Guru BK  : ―selesai.. Baik ibu akan menjelaskan secara    singkat apa itu  

yang dimaksud dengan sesi konseling. Sesi konseling adalah 

percakapan antara dua orang    atau lebih secara face to face, 

atau secara tatap muka, atau dapat dikatakan juga secara 

langsung antara konselor dan konseli guna membantu 

menyelesaikan  atau mengentaskan suatu permasalahan yang 

dialami  oleh konseli. Nah, tugas sebagai konselor yaitu 

 membantu dalam mengarahkan suatu permasalahan  tersebut 

agar secara terarah dengan baik. Dan perlu    kamu ketahui, 

bahwa suatu permasalahan itu dapat    terselesaikan melalui 

niat dan tujuan yang baik dari diri kamu sendiri. Karena setiap 

permasalahan itu hanya kita sendiri yang dapat menemukan 

solusinya yang baik untuk diri kita. Sampai sejauh ini apakah 

 kamu paham ?‖ 

PD  : ―Paham Bu..‖ 

Guru BK : ―Baik, dalam sesi konseling ini kita memiliki waktu    30 menit. 

Dan kamu tidak perlu khawatir, karena apapun permasalahan 

kamu disini itu tidak akan ada yang dapat membeberkannya, 

atau membocorkannya. Permasalahan kamu akan tersimpan 

disini dengan baik, dengan aman. Jadi kamu tidak perlu 

khawatir atau cemas, karena dalam sesi konseling terdapat asas 

kerahasian. Terdapat juga asas keterbukaan,    kesukarelaan, 



 

alih tangan kasus, dan kontrak perjanjian.    Dan jika sesi 

konseling pertama kita ini dirasa belum cukup dalam 

pengentasannya, atau  belum terselesaikan    dengan baik, kita 

dapat mengadakan sesi konseling yang ke dua.  Diharapkan 

kita semua disini dapat menyelesaikan permasalahan kamu 

dengan baik dan  tuntas. Apakah kamu paham ?‖  

PD  : ―Insya Allah paham Bu..‖ 

Guru BK  : ―Baik, Sebelumnya saya mau tanya kamu tinggal  dimana?‖ 

PD  : ―Saya tinggal di Sukabumi bu, deket kali balok‖ 

Guru BK  : ―Kamu tinggal sama orang tua atau saudara  terdekat ?‖ 

PD : ―Saya tinggal sama orang tua Bu‖ 

Peneliti  : ―Tinggal sama orang tua ya.. Dan kalau boleh saya  tahu  kamu 

berapa bersaudara ?‖ 

PD  :―Saya tiga bersaudara Bu.. saya anak pertama dan saya 

   memiliki dua orang adik‖ 

Peneliti  : ―Ooh.. Begitu.. Baik MA, mengapa kamu saya panggil ke ruang 

BK ini, karena setelah saya melihat dari data absensi   kamu, 

kamu  sangat banyak tertera tanda  Alfa atau tanpa 

keterangan. Mengapa hal itu bisa terjadi MA ?  

PD : ―Tidak ada apa-apa bu..‖ 

Peneliti  : ―Loh.. kenapa MA ? jika kamu mengalami suatu 

 permasalahan yang membuat kamu tidak masuk sekolah, baik 



 

itu permasalahan disekolah atau  dirumah, kamu ceritakan saja 

MA. Dan kamu tidak perlu khawatir, Kan sudah saya jelaskan 

diawal  sesi konseling  kita tadi, kamu jangan khawatir 

 atau cemas, karena kita disini akan membantu kamu 

 dalam menyelesaikan maslah kamu dan akan terjaga 

 kerahasiaanya. Bukankah begitu MA?‖  

PD  : ―Iya bu.. sebenernya saya ada masalah keluarga bu‖ 

Guru BK  : ―Masalah apa itu MA ? Bisa kamu ceritakan nak, 

   silahkan!‖ 

PD  : ―Jadi begini bu, orang tua saya pisah. Saya dan adik - adik 

tinggal dengan ayah saya. Ibu saya tinggal di Bogor. Dan 

kemarin itu saya tidak masuk karena ada kepentingan keluarga 

bu, yaitu saya ikut menghadiri perpisahan orang tua saya 

dipengadilan. Dan tidak ada yang bisa saya titipkan surat izin 

kesekolah. Ayah saya sedang sibuk karena kepentingan 

keluarga itu bu. Jadi    ayah atau ibu saya tidak sempat 

mengantarkan surat izin saya ke sekolah. Gitu bu ceritanya‖ 

Guru BK  : ―Ooh.. begitu ya masalahnya MA. Saya harap MA jangan 

cemas ya, semua masalah itu pasti ada solusi untuk 

menyelesaikannya. Sebelumnya saya mau tau nih, orang tua 

kamu kerja apa MA ? Baik itu ayah ataupun Ibu kamu ?‖ 

PD  : ―Ayah saya bekerja diekpedisi, ibu saya guru agama    bu..‖ 



 

Peneliti  : ―Ibu nya masih sering kesini MA ?‖ 

PD  : ―Masih bu, tapi jarang sekali bu‖ 

Peneliti  : ―Berapa hari sekali itu MA ?‖ 

PD  : ―Sebulan bisa hanya 2 sampai 3 kali bu‖ 

  Peneliti  : ―Baik.. Apakah ada kesulitan MA ketika kamu dirumah tidak 

ada ibu? Misalnya dengan pekerjaan  rumah begitu ?‖ 

PD  : ―Tidak bu.. Kalau masalah rumah ada pembantu bu yang 

mengurus‖  

Peneliti  : ―Ooh.. begitu.. MA suka merasa kangen tidak sama    ibu kalau 

lagi dibogor ibunya ?‖ 

PD  : ―Yaa kangen bu, tapi karena sama-sama sibuk jadi saya 

memahaminya saja bu‖ 

Peneliti  : ―Oh iyaa bagus MA jika pemikiran kamu seperti itu. Kamu 

harus bisa memahami kondisi orang tua kamu ya MA‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Tetapi MA, perlu pentingnya yang dapat kamu ketahui, bahwa 

didalam sekolah kita terdapat beberapa peraturan. Ya diantara 

salah satunya tidak boleh membolos. Atau tidak boleh tertera 

alfa yang terlalu sering. Kamu harus bisa untuk mematuhi 

 akan hal itu. Dan jika kamu tidak sempat untuk mengirim 

surat, kamu bisa meminta ayah atau ibu kamu menghubungi  

pihak sekolah dengan cara via telephone. Jika keterangan dan 



 

alasan nya jelas yang  disampaikan oleh orangtua kamu kepada 

pihak sekolah, Insya Allah kami juga akan mengijinkannya 

dengan catatan, jangan terlalu sering untuk tidak masuk. Jika 

kamu terus tidak masuk, atau  terlalu banyak tanpa keterangan 

lebih dari 12 kali, kamu akan dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi 

itu diantaranya kamu akan diberikan peringatan oleh guru wali 

kelas, jika masih belum adanya perubahan, kamu akan 

dilimpahkan kepada guru BK, dan jika masih  melanggar, 

orang tua kamu akan dipanggil untuk datang kesekolah, guna 

 mendapatkan keterangan yang  jelas dan diharapkan 

 memberikan bimbingan yang    ekstra terhadap kamu. 

 Dan jika dirasa hal-hal tersebut belum cukup, maka  kamu akan 

di skors terancam untuk tidak naik. Dan jika kesempatan yang 

semua itu sudah diberikan ternyata kamu masih belum adanya 

perubahan, dengan terpaksa dan berat hati, kamu tidak bisa 

kami naikan ke kelas sembilan. Sampai sini kamu  paham 

MA?‖  

PD  : ―Paham bu.. insya allah saya akan berusaha tidak 

   membolos lagi, dan berubah untuk menjadi lebih    baik‖. 

Peneliti  : ―Perubahan yang menjadi lebih baik itu yang seperti 

   apa MA menurut kamu ?‖ 



 

PD  : ―Yaaa.. saya akan lebih rajin lagi kesekolah bu, Saya 

   akan serius dalam belajar, dan saya akan memberikan 

   keterangan yang jelas jika saya tidak masuk sekolah‖. 

Peneliti  : ―Yaa baik jika kamu sudah memahami akan hal itu‖. 

Guru BK  : ―Nah.. sekarang kamu sudah paham ya MA, dan kamu masih 

ingat kan dengan peringatan Sumpah Pemuda  

PD : ―Insya Allah masih ingat bu..‖ 

Peneliti :―Iya baik, jika kamu masih ingat, coba saya  minta kamu untuk 

menghafalkan sumpah pemuda‖   

PD  : ―Iya bu.. SUMPAH PEMUDA. Satu, kami putra dan 

 putri indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah  air 

indonesia. Dua, kami putra dan putri indonesia, mengaku 

berbangsa yang satu, bangsa indonesia. Tiga, kami putra dan 

putri indonesia, menjunjung bahasa persatuan,bahasa 

indonesia. Sudah bu..‖ 

Peneliti  : ―Ya.. bagus kalau kamu hafal MA. Sekarang MA tau 

   tidak makna dari sumpah pemuda itu apa ?‖ 

PD  : ―Nggak tau bu..‖ 

Peneliti  : ―Baik.. saya akan menjelaskan sedikit dari makna    sumpah 

pemuda. Sebelumnya saya mau tanya, cita-cita    MA 

sendiri itu apa ya ?‖ 



 

PD  : ―Cita-cita saya ingin menjadi Akpol bu. Menjadi seorang 

polisi‖ 

Peneliti  : ―Waah.. cita-cita yang sangat bagus dan mulia itu.    Kamu 

bisa menjadi pelindung masyarakat kita, kamu bisa menjadi 

pemuda yang membanggakan bagi bangsa kita ya MA ?‖ 

PD  : ―Iya bu Insya Allah bu..‖ 

Peneliti  : ―Dari cita-cita kamu ini akan baik jika kamu bisa    mengerti 

makna singkat dari sumpah pemuda yang    kamu sebutkan 

tadi. Makna sumpah pemuda yang dapat membangun motivasi 

kamu, kamu bisa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan 

bangsa kita, kamu bisa membela dan melindungi bangsa 

kita.Diharapkan dapat terhindar dari orang-orang yang 

 ingin menghancurkan bangsa kita. Dan tentunya diperlukan 

bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh pemuda bangsa 

yang lainnya agar persatuan kita terarah dengan tujuan yang 

diharapkan. Jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, kira-kira 

menurut MA menjadi pemuda bangsa yang baik itu seperti 

apa?‖ 

PD  : ―Menurut saya bu.. ya kita harus bisa menjalin persatuan yang 

baik atau pertemanan yang baik terhadap teman-teman kita atau 

masyarakat yang lainnya, kita jangan mudah terpengaruh oleh 

ajakan  teman yang merugikan dan ingin melakukan hal 



 

yang  menyimpang terhadap diri kita. Dan kita menjaga  sopan 

santun bicara kita kepada yang lebih tua atau yang lebih muda, 

semangat untuk belajar, rajin  kesekolah, dan membanggakan 

orang tua. Itu aja bu menurut saya‖ 

Peneliti : ―Yaa.. bagus sekali MA. Saya harap semua itu bisa    tercapai 

dengan baik ya MA !‖ 

PD  : ―Iya bu.. Insya Allah‖ 

Peneliti  : ―Baik MA, Bagaimana sekarang perasaan kamu setelah kita 

melakukan sesi konseling ini ?‖ 

PD  : ―Saya merasa senang bu, bisa cerita dengan ibu.. saya 

   merasa beban saya sedikit berkurang. Dan seru juga ya 

   bu, kita seperti sedang berbagi cerita‖ 

Guru BK  : ―Iya MA, maka dari itu jika kamu terdapat permasalahan kamu 

bisa datang ke Ruang BK ini dan kamu bisa menceritakan apa 

masalah kamu yang dapat menghambat proses belajar kamu 

dan harapan cita-cita    kamu. Kamu harus selalu semangat 

untuk mengejar cita-cita kamu MA. Dan ingat ! jangan sering 

membolos lagi !‖ 

PD  : ―Iya bu.. Insya Allah‖ 

Guru BK  : ―Baik kita rasa cukup dalam sesi konseling kita ini,  dan kami 

akan melihat perkembangan kamu MA, mudah-mudahan kamu 

benar menjadi lebih baik lagi  ya‖ 



 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Yaa.. baiklah kita tutup sesi konseling ini dengan 

   melafaskan hamdalah‖ 

Guru BK, Peneliti, PD : ―Alhamdulillah... 

Guru BK  : ―Baik MA, terimakasih atas kerjasamanya, silahkan kamu 

kembali ke kelas‖ 

PD  : ―Iya bu.. Assalamualaikum..‖ 

Guru BK & Peneliti  : ―Wa‘allaikumsalam wr.wb 

 

2. Peserta didik (RM) 

PD  : ―Assalamu‘alaikum...‖ 

Peneliti & Guru BK : ―Wa‘alaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh‖ 

Guru BK  : ―Mari silahkan duduk  

PD  : ―iya bu..‖ 

Guru BK  : Apa kabarnya hari ini nak ?  

PD  : ―Baik Bu..‖ 

Guru BK  : ―Alhamdulilah.. ini yang bernama RM kelas VIIIF kan ?‖ 

PD  : ―Iya bu benar..‖ 

Peneliti  : ―Baik.. sebelumnya RM pernah melakukan sesi konseling ?‖ 



 

PD  : ―Belum Bu..‖ 

Peneliti  : ―Baik RM, sebelum kita memulai sesi konseling ini, mari kita 

   berdo‘a terlebih dahulu agar sesi konseling ini berjalan dengan 

   lancar. Berdo‘a mulai !‖ 

 

#Berdo‘a 

Peneliti  : ―Yaa selesai.. Baik ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu 

   yang dimaksud dengan sesi konseling. Sesi konseling adalah 

   percakapan antara dua orang atau lebih secara face to face, atau 

   secara tatap muka, atau dapat dikatakan juga secara langsung 

   antara konselor dan konseli guna membantu menyelesaikan 

   atau mengentaskan suatu permasalahan yang dialami oleh 

   konseli. Nah tugas sebagai konselor yaitu membantu dalam 

   mengarahkan suatu permasalahan tersebut agar secara terarah 

   dengan baik. Dan perlu RM ketahui, bahwa suatu permasalahan 

   itu dapat terselesaikan melalui niat dan tujuan yang baik dari 

   diri RM sendiri. Karena setiap permasalahan itu hanya kita 

   sendiri yang dapat menemukan solusinya yang baik untuk diri 

   kita. Sampai sejauh ini apakah RM paham ?‖ 

PD  : ―Paham Bu..‖ 



 

Guru BK  : ―Baik RM, dalam sesi konseling ini kita memiliki waktu 30 

   menit. Dan kamu tidak perlu khawatir, karena apapun 

   permasalahan kamu disini itu tidak akan ada yang dapat 

   membeberkannya, atau membocorkannya. Permasalahan kamu 

   akan tersimpan disini dengan baik, dengan aman. Jadi kamu 

   tidak perlu khawatir atau cemas, karena dalam sesi konseling 

   terdapat asas kerahasian tersebut. Terdapat juga asas 

   keterbukaan, kesukarelaan, alih tangn kasus, dan kontrak 

   perjanjian. Dan jika sesi konseling pertama kita ini dirasa 

   belum cukup dalam pengentasannya, atau belum terselesaikan 

   dengan baik, kita dapat mengadakan sesi konseling yang ke 

   dua. Diharapkan kita semua disini dapat menyelesaikan 

   permasalahan kamu dengan baik dan tutas. Apakah kamu 

   paham RM ?‖  

PD  : ―Iya paham bu..‖ 

Guru BK  : ―Kamu tinggal dimana RM ?‖ 

PD  : ―Saya tinggal di perum griya indah bu‖ 

Guru BK  : ―RM tinggal sama orang tua atau saudara terdekat ?‖ 

PD : ―Saya tinggal sama orang tua Bu‖ 



 

Peneliti  : ―RM berapa bersaudara ?‖ 

PD  : ―Saya lima bersaudara bu‖ 

Peneliti  : ―Kamu anak ke berapa RM ?‖ 

PD  : ―Saya anak ke dua bu‖ 

Guru BK  : ―Baik RM, kamu sebelumnya pernah tidak masuk sekolah 

   tanpa keterangan ?‖ 

PD  : ―Pernah bu‖ 

Peneliti  : ―Sudah berapa kali kamu jarang masuk sekolah RM ?‖ 

PD  : ―Sudah... 5 kalian kyaknya bu‖ 

Guru BK  : ―Yakin nih cuma 5 kali‖ 

PD  : ―Kayaknya lebih ya bu.. saya lupa bu hehehe‖ 

Peneliti  : ―Ya ampun sampai lupa ya RM. Ada apa RM ? Kenapa kamu 

   bisa jarang sekali masuk kesekolah tanpa keterangan ? Coba 

   kamu ceritakan masalahnya RM. Kan sudah saya jelaskan 

   diawal sesi konseling kita tadi, kamu jangan khawatir atau 

   cemas, karena kita disini akan membantu kamu dalam 

   menyelesaikan maslah kamu  

PD  : ―Gak kenapa-kenapa bu‖ 



 

Guru BK  : ―Gak kenapa-kenapa kok bolosnya sampai lebih dari 5 kali. 

   Kamu kemana aja RM kalau tidak masuk tanpa keterangan itu ? 

   ceritakan saja jangan takut RM. Kamu tidak akan disakiti kok 

   disini. Coba saya mau tau kenapa kamu jarang masuk itu ?‖ 

PD  : ―Emmm... saya sering kesiangan bu kalau mau berangkat ke 

   sekolah‖ 

Peneliti  : ―Kenapa bisa kesiangan RM ?‖ 

PD  : ―Ya karena saya sering begadang bu. Saya tidak bisa tidur cepat 

   bu. Karena terbiasa tidur larut malam. Jadi terbiasa begadang. 

   Akhirnya saya kalau mau berangkat kesekolah kesiangan bu. 

   Jadi saya bolos bu‖ 

Peneliti  : ―Dan jam tidur kamu biasa tidur jam berapa ?‖ 

PD  : ―Saya biasa tidur jam 1 keatas bu‖ 

Peneliti  : ―Orang tua kamu tau tidak kalau kamu sering tidur malam ?‖ 

PD  : ―Ya tau bu. Tapi mereka juga sudah paham kalau saya biasa 

   begadang‖ 

Peneliti : ―Kamu tau tidak kalau begadang itu membahayakan bagi 

   kesehatan ?‖ 



 

PD  : ―Tau bu..‖  

Peneliti  : ―Kalau kamu tau kenapa kamu tidak mengubah pola tidur sehat 

   kamu ?‖ 

PD  : ―Iya bu ini lagi saya coba mengubah pola tidur saya. Karena 

   terkadang saya lemes bu disekolah kalau abis begadang‖ 

Peneliti  : ―Nah... iya bener tuh. Terus gimana cara kamu bisa mengubah 

   pola tidur kamu itu RM ?‖ 

PD  : ―Ya saya coba untuk tidur lebih awal bu. Saya usahakan juga 

   agar aktivitas saya padat. Seperti saya main bola, atau 

   melakukan kegiatan lainnya yang membuat badan saya butuh 

   istirahat cukup. Jadi kalau badan saya kecapekan kan saya bisa 

   tidur lebih awal bu. Jadi saya tidak akan begadang lagi‖ 

Peneliti  : ―Iya bagus sekali RM. Tetapi tetap semua kegiatan yang kamu 

   lakukan harus diawali dengan asupan makanan atau gizi yang 

   baik. Agar badan kamu yang kecapekan itu bisa beristirahat 

   dengan layak. Dan tidur kamu sehat. Terus juga jangan abiskan 

   waktu kamu hanya dengan bermain. Luangkan waktu kamu 

   juga untuk belajar ya RM‖ 

PD  : ―Iya bu saya akan mengikuti saran ibu‖ 



 

Guru BK  : ―Oke sekarang RM sudah paham, dan perlu RM ketahui juga 

   bahwa didalam sekolah kita ini terdapat beberapa peraturan. Ya 

   diantaranya tidak boleh membolos. Atau tidak boleh tertera alfa 

   yang terlalu sering. Kamu harus bisa untuk mematuhi akan hal 

   itu. Dan jika kamu tidak sempat untuk mengirim surat, kamu 

   bisa meminta ayah atau ibu kamu menghubungi  pihak sekolah 

   dengan cara via telephone. Jika keterangan dan alasan nya jelas 

   yang disampaikan oleh orang tua kamu kepada pihak sekolah, 

   Insya Allah kami juga akan mengijinkannya dengan catatan, 

   jangan terlalu sering untuk tidak masuk. Jika kamu terus tidak 

   masuk, atau terlalu banyak tanpa keterangan lebih dari 12 kali, 

   kamu akan dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi itu diantaranya 

   kamu akan diberikan peringatan oleh guru wali kelas, jika 

   masih belum adanya perubahan, kamu akan dilimpahkan 

   kepada guru BK, dan jika masih melanggar, orang tua kamu 

   akan dipanggil untuk datang kesekolah, guna mendapatkan 

   keterangan yang jelas dan diharapkan memberikan bimbingan 

   yang ekstra terhadap kamu. Dan jika dirasa hal-hal tersebut 

   belum cukup, maka kamu akan di skors terancam untuk tidak 

   naik. Dan jika kesempatan yang semua itu sudah diberikan 

   ternyata kamu masih belum adanya perubahan, dengan terpaksa 



 

   dan berat hati, kamu tidak bisa kami naikan ke kelas sembilan. 

   Apakah RM paham ?‖  

PD  : ―Paham bu.. insya allah saya tidak akan membolos lagi bu‖. 

Peneliti  : ―Iya amiin.. mudah-mudahn kamu menjadi lebih baik lagi 

   RM‖. 

Guru BK  : ―Nah.. sekarang kamu sudah paham, dan coba saya minta kamu 

   untuk menghafalkan sumpah pemuda sebagai hukuman kamu 

   karena sudah tidak masuk tanpa adanya keterangan yang lebih 

   dari 3 kali. Ayuk coba kamu hafalkan !‖ 

PD  : ―Sumpah pemuda bu ??‖ 

Peneliti  : ―Iya RM sumpah pemuda. Hafal kan sumpah pemuda ?‖ 

PD  : ―Tidak hafal saya bu hehehe..‖ 

Peneliti  : ―Bukannya kamu sudah belajar kan tentang sumpah pemuda ?‖ 

PD  : ―Iya bu, tapi saya lupa bu‖ 

Guru BK  : ―Yasudah nih saya ada teks nya, coba kamu hafalkan dalam 

   waktu 2 menit‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

 



 

#Dua menit berjalan 

Guru BK  : ―Sudah hafal RM ?‖ 

PD  : ―Iya bu sudah..‖ 

Guru BK : ―Iya silahkan kamu hafalkan saya yang akan mendengarkan 

   RM‖ 

PD  : ―Iya bu.. SUMPAH PEMUDA.. Satu, kami putra dan putri 

   indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air indonesia. 

   Dua, kami putra dan putri indonesia, mengaku berbangsa yang 

   satu, bangsa indonesia. Tiga, kami putra dan putri indonesia, 

   menjunjung bahasa persatuan,bahasa indonesia. Sudah bu..‖ 

Peneliti  : ―Ya.. bagus kalau kamu hafal RM. Sekarang RM tau tidak 

   makna dari sumpah pemuda itu apa ?‖ 

PD  : ―Nggak tau bu..‖ 

Peneliti  : ―Baik.. saya akan menjelaskan sedikit dari makna sumpah 

   pemuda. Sebelumnya saya mau tanya, cita-cita RM apa ya ?‖ 

PD  : ―Cita-cita saya ingin menjadi pemain sepak bola terkenal bu‖ 

Peneliti  : ―Waah.. cita-cita yang sangat bagus RM, kamu bisa menjadi 

   pemuda yang membanggakan bagi bangsa kita ya RM ?‖ 



 

PD  : ―Iya bu Insya Allah bu..‖ 

Peneliti  : ―Cita-cita kamu sangat bagus RM. Dari cita-cita kamu bisa kita 

   maknai dalam sumpah pemuda yang sudah kamu sebutkan tadi. 

   Menjadi pemain sepak bola tentunya menjadi pemuda yang 

   membanggakan dan dapat membela atau mempertaruhkan jiwa 

   raga kita dalam membangun bangsa indonesia menjadi citra 

   yang lebih baik dimata dunia. Menjunjung tinggi kekompakan 

   antar anak bangsa yang sama-sama berjuang dalam 

   mengharumkan nama bangsa kita ini dimata dunia. Dan saling 

   menjaga persatuan dan kesatuan dalam bertumpah darah 

   memperjuangkan nama bangsa kita menjadi lebih baik. Bertutur 

   kata yang baik dan santun dalam bahasa persatuan yaitu bahasa 

   indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman antar sesama anak 

   bangsa yang membanggakan ini. Jika dilihat dari kehidupan 

   sehari-hari nih, menurut RM menjadi pemuda bangsa yang baik 

   itu seperti apa sih ?‖ 

PD  : ―Menurut saya.. kita harus terus semangat dalam belajar, 

   semangat ke sekolah, memiliki banyak teman, tidak 

   terpengaruh ajakan teman yang tidak baik, saling menjalin 

   kekompakan, berbahasa yang sopan dan santun antar sesama 

   teman ataupun masyarakat‖ 



 

Peneliti  : ―Yaa.. bagus sekali RM. Saya harap semua itu bisa tercapai 

   dengan baik ya RM !‖ 

PD  : ―Iya bu.. Insya Allah‖ 

Peneliti  : ―Baik RM, Bagaimana sekarang perasaan kamu setelah kita 

   melakukan sesi konseling ini ?‖ 

PD  : ―Saya merasa senang bu, saya merasa menjadi lebih baik. Dan 

   saya bisa menemukan solusi supaya tidak membolos lagi‖ 

Guru BK  : ―Iya RM, maka dari itu jika kamu terdapat permasalahan kamu 

   bisa datang ke Ruang BK ini dan kamu bisa menceritakan apa 

   masalah kamu yang dapat menghambat proses belajar kamu 

   dan harapan cita-cita kamu. Kamu harus selalu semangat untuk 

   mengejar cita-cita kamu RM. Dan ingat ! jangan sering 

   membolos lagi !‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Baik kita rasa cukup dalam sesi konseling kita ini, dan kami 

   akan melihat perkembangan kamu RM, mudah-mudahan kamu 

   benar menjadi lebih baik lagi ya‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 



 

Guru BK  : ―Yaa.. baiklah kita tutup sesi konseling ini dengan melafaskan 

   Hamdalah‖ 

Guru BK, Peneliti, PD : ―Alhamdulillah... 

Guru BK  : ―Baik RM, terimakasih atas kerjasamanya, silahkan kamu 

   kembali ke kelas‖ 

PD  : ―Iya bu.. Assalamualaikum..‖ 

Guru BK & Peneliti  : ―Wa‘allaikumsalam wr.wb 

3. Peserta didik (SN) 

PD  : ―Assalamu‘alaikum permisi ibu...‖ 

Peneliti & Guru BK : ―Wa‘alaikumsalam..‖ 

Guru BK  : ―Mari silahkan masuk‖ 

PD  : ―iya bu..‖ 

Peneliti  : ―Silahkan duduk nak‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Kamu yang bernama SN kelas VIIIE kan ?‖ 

PD  : ―Iya bu benar..‖ 

Peneliti : ―Apa kabarnya SN hari ini ?‖ 



 

PD  : ―Alhamdulillah, Baik bu..‖ 

Peneliti  : ―Baik.. sebelumnya SN pernah melakukan sesi konseling ?‖ 

PD  : ―Belum Bu..‖ 

Peneliti  : ―Baik SN, sebelum kita memulai sesi konseling ini, mari kita 

   berdo‘a terlebih dahulu agar sesi konseling ini berjalan dengan 

   lancar. Berdo‘a mulai !‖ 

 

#Berdo‘a 

Peneliti  : ―Yaa selesai.. Baik ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu 

   yang dimaksud dengan sesi konseling. Sesi konseling adalah 

   percakapan antara dua orang atau lebih secara face to face, atau 

   secara tatap muka, atau dapat dikatakan juga secara langsung 

   antara konselor dan konseli guna membantu menyelesaikan 

   atau mengentaskan suatu permasalahan yang dialami oleh 

   konseli. Nah tugas sebagai konselor yaitu membantu dalam 

   mengarahkan suatu permasalahan tersebut agar secara terarah 

   dengan baik. Dan perlu SN ketahui, bahwa suatu permasalahan 

   itu dapat terselesaikan melalui niat dan tujuan yang baik dari 

   diri SN sendiri. Karena setiap permasalahan itu hanya kita 



 

   sendiri yang dapat menemukan solusinya yang baik untuk diri 

   kita. Sampai sejauh ini apakah SN paham ?‖ 

PD  : ―Paham Bu..‖ 

Guru BK  : ―Baik SN, dalam sesi konseling ini kita memiliki waktu 30 

   menit. Dan kamu tidak perlu khawatir, karena apapun 

   permasalahan kamu disini itu tidak akan ada yang dapat 

   membeberkannya, atau membocorkannya. Permasalahan kamu 

   akan tersimpan disini dengan baik, dengan aman. Jadi kamu 

   tidak perlu khawatir atau cemas, karena dalam sesi konseling 

   terdapat asas kerahasian tersebut. Terdapat juga asas 

   keterbukaan, kesukarelaan, alih tangn kasus, dan kontrak 

   perjanjian. Dan jika sesi konseling pertama kita ini dirasa 

   belum cukup dalam pengentasannya, atau belum terselesaikan 

   dengan baik, kita dapat mengadakan sesi konseling yang ke 

   dua. Diharapkan kita semua disini dapat menyelesaikan 

   permasalahan kamu dengan baik dan tutas. Apakah kamu 

   paham SN ?‖  

PD  : ―Iya paham bu..‖ 

Guru BK  : ―Kamu tinggal dimana SN ?‖ 

PD  : ―Saya tinggal di Jl. Cendrawasih I no.30 bu‖ 



 

Guru BK  : ―SN tinggal sama orang tua atau saudara terdekat ?‖ 

PD : ―Saya tinggal sama nenek dan kakek saya bu‖ 

Peneliti  : ―Ooh.. tinggal sama nenek. Memangnya orang tua kamu 

   dimana SN ?‖ 

PD  : ―Ayah saya sudah meninggal bu, ibu saya bekerja  

   dipalembang‖ 

Peneliti  : ―Terus SN berapa bersaudara ?‖ 

PD  : ―Dua bu‖ 

Guru BK  : ―Kamu sebagai kakak atau adik ?‖ 

PD  : ―Saya sebagai kakak bu‖ 

Peneliti  : ―Adik kamu tinggal sama kamu dan nenek, atau ikut ibu 

   dipalembang ?‖ 

PD  : ―Tinggal sama saya dan nenek bu‖ 

Peneliti  : ―Ibu suka pulang ke lampung nggak SN ?‖ 

PD  : ―Pulang bu, kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali 

   bu‖ 

Peneliti  : ―Ooh.. begitu. Nenek nya bekerja atau nggak ?‖ 



 

PD  : ―Nggak bu, dirumah aja sama kakek‖ 

Peneliti  : ―Terus yang biayain sekolah kamu ibu ya ?‖ 

PD  : ―Iya bu. Kadang sama ngasih duit jajan juga ke saya sama adik, 

   sama ngasih duit nenek‖ 

Peneliti  : ―Baik SN, kamu sebelumnya pernah tidak masuk sekolah tanpa 

   keterangan ?‖ 

PD  : ―Pernah kayaknya bu‖ 

Guru BK  : ―Kok kayaknya SN ? bukannya sering ya ?‖ 

PD  : ―Hehehe iya bu..‖ 

Peneliti  : ―Sudah berapa kali kamu tidak masuk sekolah tanpa keterangan 

   SN ?‖ 

PD  : ―Sudah... Berapa kali ya bu.. lupa saya‖ 

Guru BK  : ―Lupa karena terlalu banyak bolosnya ya SN ?!‖ 

PD  : ―Hehehe iya ya bu..‖ 

Peneliti  : ―Yasudah SN kenapa kamu saya panggil ke ruang BK, karena 

   dari data absensi kamu saya melihat banyak sekali keterangan 

   kamu tidak pernah masuk ke sekolah. Ada apa SN ? Ada 

   masalah apa kamu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan 



 

   SN ? ceritakan saja masalah kamu secara terbuka, seperti 

   beberapa asas yang sudah saya jelaskan tadi sama kamu, asas 

   keterbukaan, kesukarelaan, asas kerahasian. Jadi diharapkan 

   kamu dapat terbuka dan sukarela menceritakan masalah kamu. 

   Dan terdapat asas kerahasiaan tersebut, jadi kamu jangan 

   khawatir, masalah kamu akan terjaga dengan aman. Apa 

   sekarang SN paham ? ‖ 

PD  : ―Iya bu paham.. sebnernya saya ni bosan kesekolah bu‖ 

Peneliti  : ―Bosan yang seperti apa SN ? Coba bisa dijelaskan ?‖ 

PD  : ―Ya bosan aja bu disekolah. Bosan belajar terus. Saya merasa 

   lebih senang bermain dengan teman-teman saya‖ 

Peneliti  : ―Memangnya kalau sama teman-teman kamu suka main apa SN 

   ? dan kalau main sukanya kemana ?‖ 

PD  : ―Saya suka main skateboard bu sama teman-teman saya 

   disaburai‖ 

Peneliti  : ―Jadi kamu kalau bolos maen skateboard sama temen-temen 

   kamu disaburai ?‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Menurut kamu membolos itu baik tidak SN?‖ 



 

PD  : ―Tidak bu..‖ 

Guru BK  : ―Kenapa masih kamu lakukan?‖ 

PD  : ―Iya maaf bu..‖  

Peneliti  : ―SN menurut kamu sekolah itu penting nggak?‖ 

PD  : ―Ya penting bu..‖ 

Peneliti  : ―Coba saya mau tau seberapa penting sekolah ini menurut 

   kamu ?‖ 

PD  : ―Ya penting bu, biar saya pinter‖ 

Peneliti  : ―Selain itu SN ?‖ 

PD  : ―Ya biar saya bisa mencapai cita-cita saya‖ 

Peneliti  : ―Memangnya cita-cita SN apa ?‖ 

PD  : ―Cita-cita saya menjadi orang sukses bu. Supaya orang tua saya 

   bangga‖ 

Peneliti  : ―Nah, agar cita-cita kamu tercapai itu yang harus kamu lakukan 

   apa sih SN ? ― 

PD  : ―Yaaa.. saya harus rajin belajar bu‖ 



 

Guru BK  : ―Bagaimana cita-cita kamu tercapai kalau kamunya aja malas 

   ke sekolah. bosan dalam belajar ?!‖ 

Peneliti  : ―Jadi begini ya SN, setiap seseorang itu pasti mempunyai cita-

   cita. Pasti ingin menjadi orang sukses. Pasti ingin 

   membanggakan orang-orang yang ia sayangi. Tapi itu semua 

   butuh proses SN. Nah.. yang dimaksud dalam proses itu adalah 

   dengan belajar. Kalau kita kesekolahnya saja malas, dan 

   belajarnya lebih malas, kira-kira dapat tercapai tidak cita-

   citanya ?‖ 

PD  : ―Tidak bu..‖ 

Peneliti  : ―Pasti tidak kan SN.. Jadi apa yang harus SN lakukan agar cita-

   citanya tercapai ?‖ 

PD  : ―Saya harus rajin belajar bu. Saya tidak boleh malas dalam 

   belajar. Saya juga harus rajin ke sekolah. Dan saya akan 

   mengurangi waktu bermain saya bu‖ 

Guru BK  : ―Iya SN memang harus begitu. Sekarang kamu tau kan apa arti 

   pentingnya belajar. Dan kamu juga akan memahami mengapa 

   kamu harus belajar nantinya. Jangan membuang-buang 

   waktumu untuk hal yang sia-sia SN. Karena belajar itu sangat 

   penting dan sangat dibutuhkan dimasa yang akan datang kelak 



 

   kamu dewasa. Dan belajar juga akan memberikan wawasan 

   yang luas dalam ilmu pengetahuan kamu SN. Jadi kamu harus 

   terus belajar untuk menjadi orang yang sukses dan 

   membanggakan. Seperti yang sudah kamu harapkan tadi. Benar 

   tidak SN ?‖ 

PD  : ―Iya benar bu..‖ 

Guru BK  : ―Oke sekarang SN sudah paham, dan perlu SN ketahui juga 

   bahwa didalam sekolah kita ini terdapat beberapa peraturan. Ya 

   diantaranya tidak boleh membolos. Atau tidak boleh tertera alfa 

   yang terlalu sering. Kamu harus bisa untuk mematuhi akan hal 

   itu. Dan jika kamu tidak sempat untuk mengirim surat, kamu 

   bisa meminta ayah atau ibu kamu menghubungi  pihak sekolah 

   dengan cara via telephone. Jika keterangan dan alasan nya jelas 

   yang disampaikan oleh orang tua kamu kepada pihak sekolah, 

   Insya Allah kami juga akan mengijinkannya dengan catatan, 

   jangan terlalu sering untuk tidak masuk. Jika kamu terus tidak 

   masuk, atau terlalu banyak tanpa keterangan lebih dari 12 kali, 

   kamu akan dikenakan sanksi. Sanksi-sanksi itu diantaranya 

   kamu akan diberikan peringatan oleh guru wali kelas, jika 

   masih belum adanya perubahan, kamu akan dilimpahkan 

   kepada guru BK, dan jika masih melanggar, orang tua kamu 



 

   akan dipanggil untuk datang kesekolah, guna mendapatkan 

   keterangan yang jelas dan diharapkan memberikan bimbingan 

   yang ekstra terhadap kamu. Dan jika dirasa hal-hal tersebut 

   belum cukup, maka kamu akan di skors terancam untuk tidak 

   naik. Dan jika kesempatan yang semua itu sudah diberikan 

   ternyata kamu masih belum adanya perubahan, dengan terpaksa 

   dan berat hati, kamu tidak bisa kami naikan ke kelas sembilan. 

   Apakah SN paham ?‖  

PD  : ―Paham bu.. Saya janji saya tidak akan bolos lagi‖. 

Peneliti : ―Iya semoga kamu bisa menepati janji kamu, dan mudah-

   mudahn kamu menjadi lebih baik lagi SN‖. 

PD  : ―Iya bu Insya Allah.. 

Guru BK  : ―Nah.. sekarang kamu sudah paham, dan coba saya minta kamu 

   untuk menghafalkan sumpah pemuda sebagai hukuman kamu 

   karena sudah tidak masuk tanpa adanya keterangan yang lebih 

   dari 3 kali. Ayuk coba kamu hafalkan !‖ 

PD  : ―Sumpah pemuda bu ??‖ 

Peneliti  : ―Iya SN sumpah pemuda. Hafal kan SN ?‖ 

PD  : ―Hafal bu sedikit..‖ 



 

Peneliti  : ―Coba sedikitnya semana SN ?‖ 

PD  : ―Sumpah pemuda satu, saya putra dan putri indonesia...‖ 

Peneliti  : ―Terus.. ?! kok macet hafalnya ?‖ 

PD  : ―Hehehe saya lupa bu..‖ 

Peneliti  : ―Yasudah nih saya ada teks nya, coba kamu hafalkan dalam 

   waktu 2 menit‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

 

#Dua menit berjalan 

Guru BK  : ―Sudah hafal SN ?‖ 

PD  : ―Iya bu sudah..‖ 

Guru BK  : ―Iya silahkan kamu hafalkan SN saya yang mendengarkan‖ 

PD  : ―Iya bu.. SUMPAH PEMUDA.. Satu, kami putra dan putri 

   indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air indonesia. 

   Dua, kami putra dan putri indonesia, mengaku berbangsa yang 

   satu, bangsa indonesia. Tiga, kami putra dan putri indonesia, 

   menjunjung bahasa persatuan,bahasa indonesia. Sudah bu..‖ 



 

Peneliti  : ―Ya.. bagus kalau kamu hafal SN. Sekarang SN tau tidak 

   makna dari sumpah pemuda itu apa ?‖ 

PD  : ―Nggak tau bu..‖ 

Peneliti  : ―Baik.. saya akan menjelaskan sedikit dari makna sumpah 

   pemuda. Sumpah pemuda itu SN, sudah sering kita dengar akan 

   tanggal yang dikhusukan dalam memperingati sumpah pemuda. 

   Kira-kira tanggal berapa tuh SN ?‖ 

PD  : ―Lupa bu..‖ 

Peneliti  : ―Lain kali harus dipahami ya SN. Sumpah pemuda itu 

   diperingati pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para 

   pemuda bangsa indonesia memperjuangkan kemerdekaan 

   bangsa indonesia. Yang didasari oleh ketiga sumpah yang kamu 

   sudah hafalkan tadi. Mereka bersatu menjaga kekompakan 

   dalam membela bangsa indonesia kita. Mereka menjunjung 

   tinggi persatuan dan kesatuan. Mereka rela bertumbah darah 

   kepada bangsa indonesia, dan mereka menjunjung tinggi bahasa 

   persatuan yaitu bahasa indonesia. Nah.. melihat semangat 

   mereka setidaknya kita sebagai generasi penerus bangsa 

   diharapkan bisa menjadi bagian dari mereka. Kita bisa 

   mencontoh semangat mereka dan termotivasi akan perjuangan 



 

   mereka. Kita sebagai generasi penerusnya disuruh sekolah saja 

   sudah malas. Apalagi menjadi bagian dari mereka. Banyak dari 

   kita juga terpengaruh dengan zaman yang sebagian besar 

   merugikan kita. Salah satunya ya ini, terpengaruh dengan 

   permainan yang secara berlebihan sehingga mempengaruhi 

   proses belajar kita. Dengan begitu apa bisa kita meraih prestasi 

   kita. Apa bisa kita menggapai cita-cita kita. Tentu akan sulit 

   SN. Karena dengan semangat para pemuda pejuang bangsa kita 

   terdahulu diharapkan kita bisa menjadi penerus mereka. 

   Setidaknya kita tidak melakukan hal yang merugikan diri kita 

   dan juga merugikan orang lain. Memang kita bukan berada 

   pada masa perjuangan seperti mereka yang dahulu, tetapi 

   perjuangan yang dimaksud saat ini adalah kita mampu bersaing 

   dalam prestasi guna untuk memberikan kebanggaan bagi 

   indonesia kita. kita bisa menunjukan kepada dunia bahwa 

   bangsa indonesia patut diberikan apresiasi yang baik dimata 

   dunia melalui kita sebagai generasi penerus bangsa. Dan semua 

   itu butuh prosesnya SN, kita butuh belajar, kita butuh sekolah, 

   kita butuh menjadi orang yang berprestasi. Dan kita harus 

   selalu semnagat dalam belajar agar dapat meraih cita-cita kita. 

   sampai sini apa SN paham ?‖ 



 

PD  : ―Paham bu.. saya jadi terpacu semangat untuk menjadi lebih 

   baik, agar cita-cita saya tercapai. Cita-cita saya sesungguhnya 

   yaitu saya ingin menjadi marinir bu‖ 

Peneliti  : ―Wah.. itu cita-cita yang sangat bagus SN. Mudah-mudahan 

   kamu bisa menggapainya dengan baik. Dan mampu menjadi 

   bagian dari pemuda yang membanggakan bagi bangsa kita ini 

  ya SN ?‖ 

PD  : ―Iya bu.. Insya Allah Amiinn..‖ 

Peneliti  : ―Baik SN, Bagaimana sekarang perasaan kamu setelah kita 

   melakukan sesi konseling ini ?‖ 

PD  : ―Saya senang bu.. saya merasa lega bisa bercerita dengan ibu 

   tentang masalah saya. Saya merasa lebih baik dan termotivasi 

   untuk menjadi pemuda yang membanggakan bu‖ 

Guru BK  : ―Iya bagus kalau seperti itu SN. Semua itu berawal dari kamu 

   yang harus rajin ke sekolah. Dan ingat ! jangan sering 

   membolos lagi !‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 



 

Guru BK  : ―Baik kita rasa cukup dalam sesi konseling kita ini, dan kami 

   akan melihat perkembangan kamu SN, mudah-mudahan kamu 

   benar menjadi lebih baik lagi ya‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Yaa.. baiklah kita tutup sesi konseling ini dengan melafaskan 

   Hamdalah‖ 

Guru BK, Peneliti, PD : ―Alhamdulillah... 

Guru BK  : ―Baik SN, terimakasih atas kerjasamanya, silahkan kamu 

   kembali ke kelas‖ 

PD  : ―Iya bu.. Assalamualaikum..‖ 

Guru BK & Peneliti : ―Wa‘allaikumsalam wr.wb 

 

4. Peserta didik (AJ) 

PD  : ―Assalamu‘alaikum...‖ 

Peneliti & Guru BK : ―Wa‘alaikumsalam..‖ 

Guru BK  : ―Silahkan masuk‖ 

PD  : ―iya bu..‖ 

Peneliti  : ―Silahkan duduk..‖ 



 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Peneliti  : ―Kamu yang bernama AJ kelas VIIIE kan ?‖ 

PD  : ―Iya bu benar..‖ 

Peneliti : ―Apa kabar hari ini AJ ?‖ 

PD  : ―Alhamdulillah, Baik bu..‖ 

Peneliti  : ―Alhamdulillah.. sebelumnya AJ pernah melakukan sesi 

   konseling ?‖ 

PD  : ―Belum Bu.. apa ya bu sesi konseling ?‖ 

Peneliti  : ―Baik AJ, sebelum kita memulai sesi konseling ini, mari kita 

   berdo‘a terlebih dahulu agar sesi konseling ini berjalan dengan 

   lancar. Berdo‘a mulai !‖ 

 

#Berdo‘a 

Peneliti  : ―Yaa selesai.. Baik ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu 

   yang dimaksud dengan sesi konseling. Sesi konseling adalah 

   percakapan antara dua orang atau lebih secara face to face, atau 

   secara tatap muka, atau dapat dikatakan juga secara langsung 

   antara konselor dan konseli guna membantu menyelesaikan 



 

   atau mengentaskan suatu permasalahan yang dialami oleh 

   konseli. Nah tugas sebagai konselor yaitu membantu dalam 

   mengarahkan suatu permasalahan tersebut agar secara terarah 

   dengan baik. Dan perlu AJ ketahui, bahwa suatu permasalahan 

   itu dapat terselesaikan melalui niat dan tujuan yang baik dari 

   diri AJ sendiri. Karena setiap permasalahan itu hanya kita 

   sendiri yang dapat menemukan solusinya yang baik untuk diri 

   kita. Apakah AJ paham ?‖ 

PD  : ―Paham Bu..‖ 

Guru BK  : ―Baik AJ, dalam sesi konseling ini kita memiliki waktu 30 

   menit. Dan kamu tidak perlu khawatir, karena apapun 

   permasalahan kamu disini itu tidak akan ada yang dapat 

   membeberkannya, atau membocorkannya. Permasalahan kamu 

   akan tersimpan disini dengan baik, dengan aman. Jadi kamu 

   tidak perlu khawatir atau cemas, karena dalam sesi konseling 

   terdapat asas kerahasian tersebut. Terdapat juga asas 

   keterbukaan, kesukarelaan, alih tangn kasus, dan kontrak 

   perjanjian. Dan jika sesi konseling pertama kita ini dirasa 

   belum cukup dalam pengentasannya, atau belum terselesaikan 

   dengan baik, kita dapat mengadakan sesi konseling yang ke 

   dua. Diharapkan kita semua disini dapat menyelesaikan 



 

   permasalahan kamu dengan baik dan tutas. Apakah kamu 

   paham ?‖  

PD  : ―Iya paham bu..‖ 

Guru BK  : ―Tempat tinggal AJ dimana ?‖ 

PD  : ―Saya tinggal diukarame bu‖ 

Guru BK  : ―AJ tinggal sama orang tua atau saudara terdekat ?‖ 

PD : ―Saya tinggal sama orang tua bu‖ 

Peneliti  : ―Ooh.. berapa bersaudara AJ ?‖ 

PD  : ―Saya anak tunggal bu‖ 

Peneliti  : ―Wah.. anak kesayangan ayah dan ibu AJ ya ?‖ 

PD  : ―Hehehe.. gitu deh bu‖ 

Guru BK  : ―Anak satu-satunya adalah anak yang sangat diharapkan orang 

   tua ya AJ?‖ 

PD  : ―Nggak tau bu..‖ 

Guru BK  : ―Kok nggak tau.. mustinya tau dong AJ. Coba tanya ayah dan 

   ibu AJ dirumah‖ 



 

PD  : ―Hehehe.. iya bu. Bu, kalau saya boleh tau saya dipanggil ke 

   ruang BK kenapa ya bu ?‖ 

Peneliti  : ―Kira-kira kenapa AJ ?‖ 

PD  : ―Nggak tau saya bu..‖ 

Peneliti  : ―Baik AJ, kamu sebelumnya pernah tidak bermasalah lalu 

   masuk ruang BK ?‖ 

PD  : ―Pernah kayaknya bu‖ 

Guru BK  : ―Masalahnya apa pada saat itu?‖ 

PD  : ―Terlambat, bolos, teruus.. berantem bu‖ 

Peneliti  : ―Wah.. sedikit terkejut saya AJ‖ 

Gurru BK  : ―Langganan AJ mah masuk BK‖ 

Peneliti  : ―Begitu ya AJ. Baik AJ sudah berapa kali masuk BK karena 

   membolos ?‖ 

PD  : ―Emmm.. berapa kali yaa. Lupa bu waktu itu terakhir sekitar 

   satu minggu yang lalu bu‖ 

Guru BK  : ― Baru satu minggu yang lalu kamu masih saja tidak ada 

   perubahan ya AJ ?!‖ 



 

PD  : ―Hehehe maaf bu..‖ 

Peneliti  : ―Yasudah AJ kenapa kamu saya panggil ke ruang BK, karena 

   dari data absensi kamu saya melihat banyak sekali keterangan 

   kamu tidak pernah masuk ke sekolah. Ada apa AJ ? Ada 

   masalah apa kamu sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan 

   ? ceritakan saja masalah kamu secara terbuka, seperti beberapa 

   asas yang sudah saya jelaskan tadi sama kamu, asas 

   keterbukaan, kesukarelaan, asas kerahasian. Jadi diharapkan 

   kamu dapat terbuka dan sukarela menceritakan masalah kamu. 

   Dan terdapat asas kerahasiaan tersebut, jadi kamu jangan 

   khawatir, masalah kamu akan terjaga dengan aman. Coba 

   sekarang saya mau tau kenapa kamu sering tidak masuk sekolah 

   ? dan kemana kalau kamu suka membolos itu ? ‖ 

PD  : ―Saya suka main warnet bu‖ 

Peneliti  : ―Main warnet dimana AJ ?‖ 

PD  : ―Ya ada bu deket simpang empat situ‖ 

Peneliti  : ―Terus kamu kalau main warnet sama siapa AJ ?‖ 

PD  : ―Sama temen-temen bu..‖ 

Peneliti  : ―Temen-temen sekolah maksudnya ?‖ 



 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Siapa aja itu temen-temen AJ yang suka ikut main warnet?‖ 

PD  : ―Ada bu anak kelas delapan sama kelas tujuh‖ 

Guru BK  : ―Terus gimana tuh ceritanya temen-temen bisa ikut AJ main 

   warnet juga ?‖ 

PD  : ―Yaa membolos juga bu‖  

Peneliti  : ―Bisa kompak begitu apa memang sudah janjian atau 

   bagaimana ?‖ 

PD  : ―Iya bu, janjian dulu sebelum berangkat kesekolah. Kan kami 

   rumahnya deketan bu‖ 

Peneliti  : ―Ooh.. jadi dari rumah pas berangkat ke sekolah memang sudah 

   janjian..?!‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Peneliti  : ―Terus selain ke warnet, sukanya kemana lagi AJ sama temen-

   temennya ?‖ 

PD  : ―Nggak kemana-mana lagi bu, Cuma kewarnet aja. Kalau 

   nggak main kerumah temen saya bu‖ 



 

Peneliti   : ―Kok boleh maen kerumah temen AJ ? kan masih jam sekolah 

   ?‖ 

PD  : ―Ya kan ibu sama ayah nya kerja bu. Pulangnya siang‖ 

Peneliti : ―Ooh.. begitu toh rupanya.. Terus AJ saya mau tanya nih, 

   menurut AJ membolos itu perilaku yang baik tidak‖ 

PD  : ―Tidak baik bu..‖ 

Guru BK  : ―Kalau tau tidak baik, kenapa masih kamu lakukan AJ ?!‖ 

PD  : ―Ya karena temen-temen saya juga suka ngajakin bu‖ 

Guru BK  : ―Ya ngapain kamu mau. Kan kamu sendiri yang bilang kalau 

   membolos itu tidak baik. Kamu yang diajak mereka atau kamu 

   yang ngajakin ?‖ 

PD  : ―Saya yang diajakin bu..‖ 

Guru BK  : ―Berarti kamu itu orang nya mudah terpengaruh AJ. Kalau 

   kamu terpengaruhnya yang positif mah nggak apa-apa. Tapi 

   kalau yang negatif ya jangan. Itu akan merugikan kamu AJ. 

   Paham nggak ?‖ 

PD  : ―Paham bu..‖ 



 

Peneliti  : ―Jadi begini AJ, saya harap kamu tidak perlu khawatir atau 

   tidak perlu cemas disini, rileks saja.. dan saya mau tanya 

   sebelumnya apa kamu ada masalah disekolah AJ ? atau ada 

   masalah dirumah ?‖ 

PD  : ―Tidak bu..‖ 

Peneliti  : ―Apa AJ yakin ? saya harap kamu bisa menceritakan sesuatu 

   yang membuat kamu menjadi lebih baik. Maka tidak ada hal 

   yang membebani fikiranmu AJ‖ 

PD  : ―Iya bu.. tapi sebenarnya saya resah bu‖ 

Peneliti  : ―Resah ? keresahan apa itu AJ ? bisa kamu ceritakan dengan 

   saya ?‖  

PD  : ―Iya bu.. saya sebenarnya marah dengan orang tua saya. 

   Mereka itu tidak perhatian sama saya bu. Mereka hanya sibuk 

   bekerja. Terkadang saya sendirian dengan sepupu saya 

   dirumah. Dan itu membuat saya kesepian bu..‖ 

Guru BK : ―Apa kamu sudah pernah membicarakan hal ini sebelumnya 

   dengan orang tua kamu AJ ?‖ 

PD  : ―Belum bu.. saya tidak berani‖ 



 

Guru BK : ―Kenapa kamu tidak berani AJ ? ceritakan saja yang 

   sebenarnya dengan orang tua kamu. Keinginan kamu terhadap 

   mereka. Dengan begitu mereka akan lebih memperhatikan 

   kamu kan‖ 

PD  : ―Iya bu.. tapi saya tidak tau caranya‖ 

Peneliti  : ―Berbicara kepada orang tua yang baik, memang ada waktu saat 

   yang tepat. Jangan terlalu terburu-buru dan terlalu memaksakan 

   kehendakmu terhadap mereka dengan cara yang berlebihan AJ. 

   Pilihlah waktu yang tepat, dan dengan cara yang baik. berusaha 

   lah membuat mereka mengerti dengan cara bicara yang sopan 

   dan santun terhadap mereka. Dan tunggu lah dengan sabar 

   bagaimana orang tuamu akan bertindak. Dan serahkan 

   semuanya kepada Allah yang maha mengetahui segala isi hati 

   seseorang AJ. Karena sesungguhnya hanya Dia lah yang 

   mampu membolak balikan isi hati seseorang AJ. Apakah AJ 

   paham ?‖ 

PD    : ―Paham bu..‖ 

Peneliti    : ―Apa kamu ingin mencobanya AJ untuk berbicara kepada 

   orang tua kamu ?‖ 



 

PD  : ―Iya bu saya akan mencobanya untuk berbicara kepada orang 

   tua saya‖ 

Peneliti  : ―Bagus sekali AJ. Saya harap kamu bisa melakukannya dengan 

   baik. Dan semoga kamu berhasil untuk meyakinkan orang tua 

   kamu ya‖ 

PD  : ―Iya bu.. Insya Allah saya bisa melakukannya dengan baik‖ 

PD  : ―Iya bagus sekali AJ..‖ 

Guru BK  : ―Baiklah, karena sekarang AJ sudah paham, ada yang perlu AJ 

   ketahui juga bahwa didalam sekolah kita ini terdapat beberapa 

   peraturan. Ya diantaranya tidak boleh membolos. Atau tidak 

   boleh tertera alfa yang terlalu sering. Kamu harus bisa untuk 

   mematuhi akan hal itu. Dan jika kamu tidak sempat untuk 

   mengirim surat, kamu bisa meminta ayah atau ibu kamu 

   menghubungi  pihak sekolah dengan cara via telephone. Jika 

   keterangan dan alasan nya jelas yang disampaikan oleh orang 

   tua kamu kepada pihak sekolah, Insya Allah kami juga akan 

   mengijinkannya dengan catatan, jangan terlalu sering untuk 

   tidak masuk. Jika kamu terus tidak masuk, atau terlalu banyak 

   tanpa keterangan lebih dari 12 kali, kamu akan dikenakan 

   sanksi. Sanksi-sanksi itu diantaranya kamu akan diberikan 



 

   peringatan oleh guru wali kelas, jika masih belum adanya 

   perubahan, kamu akan dilimpahkan kepada guru BK, dan jika 

   masih melanggar, orang tua kamu akan dipanggil untuk datang 

   kesekolah, guna mendapatkan keterangan yang jelas dan 

   diharapkan memberikan bimbingan yang ekstra terhadap kamu. 

   Dan jika dirasa hal-hal tersebut belum cukup, maka kamu akan 

   di skors terancam untuk tidak naik. Dan jika kesempatan yang 

   semua itu sudah diberikan ternyata kamu masih belum adanya 

   perubahan, dengan terpaksa dan berat hati, kamu tidak bisa 

   kami naikan ke kelas sembilan. Apakah AJ paham ?‖  

PD  : ―Paham bu.. Saya janji tidak akan bolos lagi‖. 

Peneliti : ―Iya semoga kamu bisa menepati janji kamu, dan mudah-

   mudahn kamu menjadi lebih baik lagi AJ‖. 

PD  : ―Iya bu Insya Allah.. 

Guru BK  : ―Nah.. sekarang kamu sudah paham, dan coba saya minta kamu 

   untuk menghafalkan sumpah pemuda sebagai hukuman kamu 

   karena sudah tidak masuk tanpa adanya keterangan yang lebih 

   dari 3 kali. Ayuk coba kamu hafalkan !‖ 

PD  : ―Iya bu.. SUMPAH PEMUDA.. Satu, kami putra dan putri 

   indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air indonesia. 



 

   Dua, kami putra dan putri indonesia, mengaku berbangsa yang 

   satu, bangsa indonesia. Tiga, kami putra dan putri indonesia, 

   menjunjung bahasa persatuan,bahasa indonesia. Sudah bu..‖ 

Peneliti  : ―Ya.. bagus sekali kamu juga hafal dengan sumpah pemuda. 

   Dan kamu bisa jelaskan sedikit maksud dari sumpah pemuda itu 

   apa AJ ?‖ 

PD  : ―Sumpah pemuda itu kita harus menjaga kesatuan bangsa, kita 

   harus rela bertumpah darah untuk indonesia, dan kita bisa 

   berbahasa satu yaitu bahasa indonesia. Itu bu..‖ 

Peneliti  : ―Pintar sekali  AJ. Dan kamu tau sumpah pemuda itu 

   diperingati pada tanggal berapa ?‖ 

PD  : ―Pada tanggal 28 Oktober bu..‖ 

Peneliti  : ―Yaa.. benar sekali. Terus AJ sebenarnya bercita-cita ingin 

   menjadi apa sih ?‖ 

PD  : ―Saya ingin menjadi pengusaha sukses seperti ayah saya bu..‖ 

Peneliti  : ―Memangnya ayah AJ pengusaha apa ?‖ 

PD  : ―Pengusaha membuat keramik-keramik gitu bu..‖ 



 

Peneliti  : ―Waah.. bagus tuh. AJ bisa belajar dari ayah. Semoga cita-cita 

   AJ tercapai yaa. Dan agar cita-cita itu tercapai, apa yang harus 

   AJ lakukan ?‖ 

PD  : ―Yaa.. untuk sekarang saya harus lulus sekolah dulu bu sampai 

   saya bisa bekerja, dan saya ingin bekerja seperti ayah‖ 

Guru BK  : ―Iya AJ, kamu masih harus banyak belajar, masih harus rajin 

   kesekolah sampai kamu bisa lulus. Dan kelak kamu akan layak 

   nanti mendapatkan pekerjaan sesuai cita-cita kamu. Dan ingat.. 

   jangan membolos lagi. Karena kalau kamu sekarang aja masih 

   suka membolos, bagaimana kamu akan menggapai cita-cita 

   kamu. Benar tidak AJ ?‖ 

PD  : ―Iya benar bu..‖ 

Peneliti  : ―Baik AJ, Bagaimana sekarang perasaan kamu setelah kita 

   melakukan sesi konseling ini ?‖ 

PD  : ―Senang bu.. karena ibu bisa mendengarkan cerita saya. Dan 

   saya jadi merasa lega sekarang bu karena mendapatkan saran 

   dari ibu‖ 

Guru BK  : ―Iya baik AJ, mudah-mudahan kamu bisa menjadi lebih baik 

   lagi setelah ini. Dan kamu bisa menggapai cita-cita kamu. Tetap 



 

   semangat AJ, samakan semangatmu seperti para pemuda 

   bangsa indonesia kita pada jaman dahulu untuk 

   memperjuangkan harapan mereka. Dan mereka bergerak 

   bersatu dalam membela negara kita. Dan ibu harap semangatmu 

   sama perti mereka AJ. Perjuangkan keinginanmu dan gapailah 

   cita-citamu setinggi langit. Kelak kamu akan mendapatkan 

   keberhasilan atas apa yang sudah kamu perjuangkan dengan 

   baik‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Baik kita rasa cukup dalam sesi konseling kita ini, dan kami 

   akan melihat perkembangan kamu AJ, mudah-mudahan kamu 

   benar menjadi lebih baik lagi ya‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Yaa.. baiklah kita tutup sesi konseling ini dengan melafaskan 

   Hamdalah‖ 

Guru BK, Peneliti, PD : ―Alhamdulillah... 

Guru BK  : ―Baik AJ, terimakasih atas kerjasamanya, silahkan kamu 

   kembali ke kelas‖ 

PD  : ―Iya bu.. Assalamualaikum..‖ 



 

Guru BK & Peneliti : ―Wa‘allaikumsalam wr.wb 

 

5. Peserta Didik (Dz) 

PD  : ―Assalamu‘alaikum...‖ 

Peneliti & Guru BK : ―Wa‘alaikumsalam warohmatullahi wabarokatuh‖ 

Guru BK  : ―Silahkan masuk‖ 

PD  : ―iya bu..‖ 

Peneliti  : ―Silahkan duduk..‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Peneliti  : ―Kamu yang bernama DZ kelas VIIIF kan ?‖ 

PD  : ―Iya bu benar..‖ 

Peneliti : ―Apa kabar hari ini DZ ?‖ 

PD  : ―Alhamdulillah, Baik bu..‖ 

Peneliti  : ―Alhamdulillah.. sebelumnya DZ pernah melakukan sesi 

   konseling ?‖ 

PD  : ―Belum Bu.. apa bu sesi konseling itu ?‖ 



 

Peneliti  : ―Baik DZ, sebelum kita memulai sesi konseling ini, mari kita 

   berdo‘a terlebih dahulu agar sesi konseling ini berjalan dengan 

   lancar. Berdo‘a mulai !‖ 

 

#Berdo‘a 

Peneliti  : ―Yaa selesai.. Baik ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu 

   yang dimaksud dengan sesi konseling. Sesi konseling adalah 

   percakapan antara dua orang atau lebih secara face to face, atau 

   secara tatap muka, atau dapat dikatakan juga secara langsung 

   antara konselor dan konseli guna membantu menyelesaikan 

   atau mengentaskan suatu permasalahan yang dialami oleh 

   konseli. Nah tugas sebagai konselor yaitu membantu dalam 

   mengarahkan suatu permasalahan tersebut agar secara terarah 

   dengan baik. Dan perlu DZ ketahui, bahwa suatu permasalahan 

   itu dapat terselesaikan melalui niat dan tujuan yang baik dari 

   diri DZ sendiri. Karena setiap permasalahan itu hanya kita 

   sendiri yang dapat menemukan solusinya yang baik untuk diri 

   kita. Apakah DZ paham ?‖ 

PD  : ―Paham Bu..‖ 



 

Guru BK  : ―Baik DZ, dalam sesi konseling ini kita memiliki waktu 30 

   menit. Dan kamu tidak perlu khawatir, karena apapun 

   permasalahan kamu disini itu tidak akan ada yang dapat 

   membeberkannya, atau membocorkannya. Permasalahan kamu 

   akan tersimpan disini dengan baik, dengan aman. Jadi kamu 

   tidak perlu khawatir atau cemas, karena dalam sesi konseling 

   terdapat asas kerahasian tersebut. Terdapat juga asas 

   keterbukaan, kesukarelaan, alih tangn kasus, dan kontrak 

   perjanjian. Dan jika sesi konseling pertama kita ini dirasa 

   belum cukup dalam pengentasannya, atau belum terselesaikan 

   dengan baik, kita dapat mengadakan sesi konseling yang ke 

   dua. Diharapkan kita semua disini dapat menyelesaikan 

   permasalahan kamu dengan baik dan tutas. Apakah kamu 

   paham ?‖  

PD  : ―Iya paham bu..‖ 

Guru BK  : ―Kamu tinggal dimana DZ ?‖ 

PD  : ―Saya tinggal Jl. Galunggung II Perumnas way halim bu‖ 

Guru BK  : ―DZ tinggal sama orang tua atau saudara terdekat ?‖ 

PD : ―Saya tinggal sama orang tua Bu‖ 



 

Peneliti  : ―DZ berapa bersaudara ?‖ 

PD  : ―Saya tiga bersaudara bu‖ 

Peneliti  : ―Kamu anak ke berapa DZ ?‖ 

PD  : ―Saya anak ke tiga, anak terakhir bu‖ 

Guru BK : ―Baik DZ, kamu sebelumnya pernah tidak masuk sekolah tanpa 

   keterangan ?‖ 

PD  : ―Pernah bu‖ 

Peneliti  : ―Sudah berapa kali kamu jarang masuk sekolah tanpa 

   keterangan ?‖ 

PD  : ―Sudah... 6 kalian kyaknya bu‖ 

Guru BK  : ―Banyak juga ya DZ bolosnya‖ 

PD  : ―Hehehe iya bu..‖ 

Peneliti  : ―Kenapa kamu bisa jarang sekali masuk kesekolah tanpa 

   keterangan DZ ? Coba kamu ceritakan masalahnya. Kan sudah 

   saya jelaskan diawal sesi konseling kita tadi, kamu jangan 

   khawatir atau cemas, karena kita disini akan membantu kamu 

   dalam menyelesaikan masalah kamu‖  

PD  : ―Gak kenapa-kenapa bu‖ 



 

Guru BK  : ―Gak kenapa-kenapa kok bolosnya banyak, sampai lebih dari  6 

   kali. Kamu kemana aja DZ kalau tidak masuk tanpa keterangan 

   itu ? ceritakan saja jangan takut DZ. Kamu tidak akan disakiti 

   kok disini. Coba saya mau tau kenapa kamu jarang masuk itu ?‖ 

PD  : ―Emmm... saya sering dikata-katain bu sama mereka dikelas. 

   Saya sering dijailin bu‖ 

Peneliti  : ―Memangnya mereka suka ngatain apa ke kamu DZ ?‖ 

PD  : ―Ya ngatain saya item lah, ngatain nama orangtua saya lah, 

   ngatain saya gendut lah‖ 

Peneliti  : ―Terus kamu menanggapi mereka gimana pada saat mereka 

   ngatain kamu ?‖ 

PD  : ―Ya saya diam saja bu. Karena kalau saya tanggepin saya 

   berantem bu sama mereka. Berapa kali aja saya berantem sama 

   si DN itu. Karena dia sih bu yang suka ngatain saya duluan. 

   Terus mereka jadi ikut-ikutan‖ 

Peneliti  : ―Terus kalau DN atau mereka-mereka itu ngatain kamu dan 

   kamu diam, reaksi mereka gimana ?‖ 

PD  : ―Ya lama-lama capek sendiri bu mereka. Akhirnya nggak 

   ngatain saya lagi‖ 



 

Peneliti  : ―Nah.. jadi solusinya udah ketemu belum kira-kira untuk 

   masalah kamu ini ?‖ 

PD  : ―Sudah bu..‖  

Peneliti  : ―Apa kira-kira DZ ?‖ 

PD  : ―Saya diemin mereka bu. Nggak saya ladenin. Soalnya kalau 

   saya ladenin saya bisa capek sendiri juga bu..‖ 

Peneliti  : ―Baik.. sudah ketemu kan solusinya ?‖ 

PD  : ―Iya bu sudah..‖ 

Peneliti  : ―Terus kamu masih mau membolos gara-gara masalah ini 

   nggak ?‖ 

PD  : ―Tidak bu..‖ 

Peneliti  : ―Iya bagus sekali DZ. Setiap seseorang itu yang tidak 

   memahami kita dengan baik, mereka akan salah menilai kita. 

   Dan begitu pula dengan kita, kalau kita menanggapinya juga 

   dengan tidak baik, maka akan terjadi kesalahpahaman anatara 

   diri kita dan orang-orang tersebut. Apa dengan adanya masalah 

   ini DZ memiliki rasa dendam ?‖ 

PD  : ―Ada sih bu sedikit..‖ 



 

Guru BK  : ―Waah.. dendam itu tidak baik DZ. Hindari itu.. karena tidak 

   memberikan keuntungan apapun untuk diri kamu, terlebih lagi 

   untuk orang lain. Malah akan merugikan diri kamu dan orang 

   lain. Dan dendam itu sangat berbahaya, akan memicu kamu 

   untuk melakukan sebuah kejahatan DZ. Apa itu baik menurut 

   kamu ?‖ 

PD  : ―Tidak baik bu..‖ 

Guru BK  : ―Naah.. tidak baik kan DZ.. terus bagaimana cara kamu supaya 

   tidak timbul dendam dengan mereka ?‖ 

PD  : ―Yaa.. saya memafkan mereka bu‖ 

Guru BK  : ―Selain itu apa lagi ?‖ 

PD  : ―Ya saya melupakan perbuatan mereka terhadap saya‖ 

Guru BK  : ―Ya.. bagus sekali jika pemikiran kamu menjadi positif seperti 

   itu. Saya harap itu benar-benar tumbuh dalam hati kecil kamu 

   dan terealisasikan secara benar. Bukan hanya saat ini saja kamu 

   berbicara disini. Tetapi ketika nanti kamu keluar dari sini, 

   masuk kelas,dan melihat wajah mereka terutama DN itu tadi, 

   saya harap kamu bisa menghilangkan dendam kamu. Tidak 

   perduli itu besar atau kecil, tidak perduli itu banyak atau 



 

   sedikit. Karena sekecil apapun dendam itu, akan 

   membahayakan diri kamu dan orang lain DZ. Kira-kira gimana 

   cara kamu agar mereka dapat memahami kamu DZ ?‖ 

PD  : ―Yaa.. saya akan memberikan pengertian bu kalau saya tidak 

   suka dikata-katain. Saya tidak suka dijailin itu aja sih bu‖ 

Guru BK  : ―Terus gimana lagi ? apa dengan cara berantam ?‖ 

PD  : ―Nggak bu..‖ 

Guru BK  : ―Baik nggak berantem itu menurut kamu DZ ?‖ 

PD  : ―Tidak baik bu..‖ 

Guru BK  : ―Naah.. tidak baik kan.. Kamu boleh marah, tetapi marah lah 

   sewajarnya, dan katakan apa mau kamu terhadap mereka. 

   Berikan pengertian kepada mereka bahwa kamu tidak suka 

   untuk dibully seperti itu. Kamu tidak suka dikata-katain, dijaili, 

   atau lain sebagainya yang menurut kamu itu meresahkan. Bisa 

   juga kamu menganggap mereka hanya becanda, agar kamu bisa 

   lebih dekat dengan mereka. Agar kamu bisa menjadi teman 

   mereka‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 



 

Peneliti  : ―Yaa yang jelas kamu tanggapi mereka dengan cara kamu yang 

   baik DZ, dan tidak dengan cara yang negatif. Apa DZ paham ?‖ 

PD  : ―Paham bu..‖ 

Guru BK  : ―Baiklah, karena sekarang DZ sudah paham, ada yang perlu DZ 

   ketahui juga bahwa didalam sekolah kita ini terdapat beberapa 

   peraturan. Ya diantaranya tidak boleh membolos. Atau tidak 

   boleh tertera alfa yang terlalu sering. Kamu harus bisa untuk 

   mematuhi akan hal itu. Dan jika kamu tidak sempat untuk 

   mengirim surat, kamu bisa meminta ayah atau ibu kamu 

   menghubungi  pihak sekolah dengan cara via telephone. Jika 

   keterangan dan alasan nya jelas yang disampaikan oleh orang 

   tua kamu kepada pihak sekolah, Insya Allah kami juga akan 

   mengijinkannya dengan catatan, jangan terlalu sering untuk 

   tidak masuk. Jika kamu terus tidak masuk, atau terlalu banyak 

   tanpa keterangan lebih dari 12 kali, kamu akan dikenakan 

   sanksi. Sanksi-sanksi itu diantaranya kamu akan diberikan 

   peringatan oleh guru wali kelas, jika masih belum adanya 

   perubahan, kamu akan dilimpahkan kepada guru BK, dan jika 

   masih melanggar, orang tua kamu akan dipanggil untuk datang 

   kesekolah, guna mendapatkan keterangan yang jelas dan 

   diharapkan memberikan bimbingan yang ekstra terhadap kamu. 



 

   Dan jika dirasa hal-hal tersebut belum cukup, maka kamu akan 

   di skors terancam untuk tidak naik. Dan jika kesempatan yang 

   semua itu sudah diberikan ternyata kamu masih belum adanya 

   perubahan, dengan terpaksa dan berat hati, kamu tidak bisa 

   kami naikan ke kelas sembilan. Apakah DZ paham ?‖  

PD  : ―Paham bu.. Saya janji tidak akan bolos lagi‖. 

Peneliti  : ―Iya semoga kamu bisa menepati janji kamu, dan mudah-

   mudahn kamu menjadi lebih baik lagi DZ‖. 

PD  : ―Iya bu Insya Allah..‖ 

Guru BK  : ―Nah.. sekarang kamu sudah paham, dan coba saya minta kamu 

   untuk menghafalkan sumpah pemuda sebagai hukuman kamu 

   karena sudah tidak masuk tanpa adanya keterangan yang lebih 

   dari 3 kali. Ayuk coba kamu hafalkan !‖ 

PD  : ―Sumpah pemuda yang gimana ya bu ?‖ 

Guru BK  : ―Waah.. tanda-tanda tidak hafal nih..!‖ 

PD  : ―Iya bu, tidak hafal saya..‖ 

Guru BK  : ―Yasudah ini saya ada teksnya coba kamu hafalin dulu selama 

   dua menit, nanti kalau sudah hafal, saya akan tanya kan 

   kembali‖ 



 

PD  : ―Baik bu..‖ 

 

#Dua menit berjalan 

PD  : ―Sudah bu..‖ 

Peneliti  : ―Ya coba kamu hafalkan..‖ 

PD  :  ―Iya bu.. SUMPAH PEMUDA.. Satu, kami putra dan putri 

   indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air indonesia. 

   Dua, kami putra dan putri indonesia, mengaku berbangsa yang 

   satu, bangsa indonesia. Tiga, kami putra dan putri indonesia, 

   menjunjung bahasa persatuan,bahasa indonesia. Sudah bu..‖ 

Peneliti  : ―Ya.. bagus DZ kamu sudah menghafalkannya dengan baik. 

   Sekarang DZ tau tidak makna dari sumpah pemuda ?‖ 

PD  : ―Tidak tau sya bu..‖ 

Peneliti  : ―Baiklah.. ibu akan jelaskan secara singkat apa itu makna dari 

   sumpah pemuda. Sumpah pemuda itu biasa yang sering kita 

   peringati setiap tanggal 28 Oktober DZ. Dan makna yang 

   terkandung dalam sumpah pemuda itu, para pemuda bangsa 

   indonesia saat itu bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan 

   bangsa indonesia. Yang didasari oleh ketiga sumpah yang kamu 



 

   sudah hafalkan tadi. Mereka bersatu menjaga kekompakan 

   dalam membela bangsa indonesia kita. Mereka menjunjung 

   tinggi persatuan dan kesatuan. Mereka rela bertumpah darah 

   kepada bangsa indonesia, dan mereka menjunjung tinggi bahasa 

   persatuan yaitu bahasa indonesia. Nah.. melihat semangat 

   mereka setidaknya kita sebagai generasi penerus bangsa 

   diharapkan bisa menjadi bagian dari mereka. Kita bisa 

   mencontoh semangat mereka dan termotivasi akan perjuangan 

   mereka. Saat ini kita sebagai generasi penerusnya disuruh 

   sekolah saja sudah malas. Apalagi menjadi bagian dari mereka. 

   Sebelum itu ibu mau tanya cita-cita DZ ingin menjadi apa ?‖ 

PD  : ―Cita-cita saya ingin menjadi dokter bu‖ 

Peneliti  : ―Waah.. cita-cita yang sangat bagus sekali DZ. Teruslah kamu 

   perjuangkan cita-cita kamu dengan baik DZ. Dengan kamu 

   mempelajari dari para pemuda bangsa kita yang terdahulu 

   saling semangat untuk memperjuangkan semangat mereka 

   merebut kemerdekaan bangsa indonesia kita ini. Kamu sebagai 

   generasi penerus bangsa, jadilah pemuda atau anak bangsa yang 

   membanggakan dan mengharumkan bangsa indonesia kita ini 

   layaknya seperti semangat para pemuda bangsa kita yang 

   dahulu memperjuangkan keharuman bangsa kita. jadilah 



 

   pemuda yang mampu bersaing dan tunjukan kepada dunia 

   bahwa kita bisa menjadi anak bangsa yang membanggakan dan 

   mampu bersaing dalam ilmu yang dapat mensejahterakan 

   bangsa kita. tanamkan tekat dan motivasi yang baik sejak dini 

   DZ, agar kelak dewasa nanti kamu akan mengerti apa itu arti 

   pentingnya sekolah dan belajar. Jadi dengan begitu kamu akan 

   selalu termotivasi untuk mengejar cita-cita kamu dengan baik. 

   Paham DZ ?‖ 

PD  : ―Insya Allah paham bu.. saya akan berusaha melakukan yang 

  terbaik. Dan saya akan terus rajin belajar agar cita-cita saya 

   tercapai‖ 

Peneliti  : ―Amiin.. semoga DZ‖ 

Peneliti  : ―Baik DZ, Bagaimana sekarang perasaan kamu setelah kita 

   melakukan sesi konseling ini ?‖ 

PD  : ―Saya senang bu.. saya termotivasi untuk menjadi lebih baik 

   lagi bu. Dan saya juga bisa tau bagaimana cara saya 

   menghadapi teman-teman saya yang sudah membuat saya 

   resah. Dan saya akan mengikuti saran ibu yang sudah ibu 

   katakan tadi. Saya tidak boleh pendendam, dan saya juga harus 

   bisa memperlakukan mereka dengan baik. Mungkin dengan 



 

   jalan salah satunya saya diam bu agar tidak menjadi lebih 

   buruk. Dan saya merasa lega sudah menceritakan dan berbagi 

   masalah saya dengan ibu. Terima kasih ya bu..!‖ 

Guru BK & Peneliti : ―Iya.. sam-sama..‖ 

Guru BK    : ―Iya bagus kalau seperti itu DZ. Semua itu berawal dari kamu 

   yang bisa menyikapinya dengan baik ! dan ingat, jangan 

   membolos lagi !‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Baik kita rasa cukup dalam sesi konseling kita ini, dan kami 

   akan melihat perkembangan kamu DZ, mudah-mudahan kamu 

   benar menjadi lebih baik lagi ya‖ 

PD  : ―Iya bu..‖ 

Guru BK  : ―Yaa.. baiklah kita tutup sesi konseling ini dengan melafaskan 

   Hamdalah‖ 

Guru BK, Peneliti, PD : ―Alhamdulillah... 

Guru BK  : ―Baik DZ, terimakasih atas kerjasamanya, silahkan kamu 

   kembali ke kelas‖ 

PD  : ―Iya bu.. Assalamualaikum..‖ 



 

Guru BK & Peneliti : ―Wa‘allaikumsalam wr.wb 

 

Wawancara dengan peserta didik berlangsung secara kelompok yang terdiri 

dari 5 peserta didik. Peserta didik yang mengalami prilaku membolos dan diberikan 

teknik reward Berikut adalah petikan wawancaranya: 

 

Guru BK & Peneliti  : ―Assalamu‘alaikum Wr. Wb‖ 

Peserta konseling  : ―Wa‘allaikumsalam Wr.Wb 

Peneliti  : ―Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena adik-adik 

   semua telah berkenan hadir di ruang BK ini. Bagaimana kabar 

   kalian semua?‖ 

Peserta konseling  : ―Baik...‖ 

Peneliti  : ―Sebelumnya bagaimana sekolahnya, masih semangat?‖ 

Peserta konseling  : ―Semangat bu..!!!‖ 

Peneliti  : ―Mudah-mudahan benar semangatnya terealisasi dengan baik 

   ya... dan  juga membolosnya sudah berkurang. Dari data yang 

   sudah saya dapatkan, terdapat perubahan terhadap perilaku 

   membolos kalian untuk saat ini, dari yang kemarin sudah saya 

   sesi konseling awal dan itu saya lihat perkembangannya. Dan 



 

   sekarang kalian sudah banyak perubahan, sudah tidak 

   membolos lagi dan untuk keaktifan lainnya saya harap bisa 

   dikurangi. Bukan hanya membolos saja tetapi juga keaktifan 

   lain misalnya suka ribut dikelas, suka berkelahi, suka melawan 

   sama guru atau yang lain sebagainya. Jika orang yang tidak 

   begitu memahami mungkin bisa dikatakan itu kenakalan-

   kenalakan peserta didik. Tetapi  bagi kami sebagai konselor itu 

   adalah keagresifan yang harus diminimalisir. Saya harap kalian 

   bisa mengurangi itu semua, dan juga kalian saat ini sudah 

   masuk ke tahap ujian semester, jadi saya harap kalian bisa 

   menjadi lebih baik dan bisa naik ke kelas sembilan. Apakah 

   paham semuanya?‖ 

Peserta konseling  : ―Paham Bu..‖ 

Peneliti  : ―Ya.. terima kasih. Pesan-pesan saya kalian harus tetap 

   semangat, mematuhi tata tertib sekolah ini dengan baik dan 

   kurangi semua hal-hal yang menyimpang atau negatif dan hal 

   itu yang dapat merugikan bagi diri kalian sendiri maupun bagi 

   orang lain, dan orang lain ini bisa menjadi pihak sekolah 

   maupun lingkungan masyarakat. Jadi saya harap kalian bisa 

   merubah pola pikir atau pribadi kalian itu menjadi jauh lebih 

   baik lagi. Sekarang karena kalian sudah memiliki banyak 



 

   perubahan, kemarin juga saya sudah memberi konseling awal 

   dan saya sudah kasih kalian treatment berupa hukuman  yang 

   kemarin kita lakukan, dan sekarang mengalami banyak 

   perubahan. Sekarang saya akan memberikan kalian treatment 

   yang kedua yaitu reward. Ada yang tahu reward itu apa?‖ 

Peserta konseling  : ―Tidak tahu bu..‖ 

Peneliti  : Baiklah saya aka menjelaskan secara singkat mengenai reward. 

   Reward adalah sebuah penghargaan, dalam reward itu bisa 

   berupa pujian, ucapan selamat, bisa berupa nasihat baik, juga 

   berupa hadiah. Disini saya menerapkan rewardnya berupa 

   pujian dan juga memberikan sebuah hadiah kepada kalian, 

   karena kalian sudah banyak mengalami perkembangan dan 

   perubahan sudah tidak membolos kembali. Disini saya dengan 

   ibu suci akan memberikan kalian treatment yang terakhir dan 

   mudah-mudahan treatment ini bukan hanya menjadi kepuasan 

   sementara. Saya harap dengan penghargaan ini kalian benar-

   benar bisa memegang teguh penghargaan dan ini berarti kalian 

   sudah menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak untuk 

   mengulangi kesalahan yang kedua kalinya atau kesalahan yang 

   lainnya. Sekarang saya berikan sebuah hadiah penghargaan, 

   mungkin hadiah ini tidak seberapa jika diukur dengan materi, 



 

   tetapi saya harap kalian tidak mengharap dari bentuk 

   penghargaannya tapi dari diri kalian sendiri itu memang tidak 

   hanya terpacu dengan penghargaan ini. Tentunya kalian 

   memiliki rasa benar-benar ingin adanya perubahan didalam diri 

   kalian untuk tidak membolos kembali untuk tidak melakukan 

   hal-hal yang tidak baik kembali seperti itu. Silahkan diterima 

   hadiahnya. Masih pada semangat? 

Peserta konseling  : ―Masih bu..‖ 

Peneliti  : ―Untuk bu Suci adakah yang ingin disampaikan? 

Guru BK  : ―Yang ingin saya sampaikan kepada kalian, jadi kalian selain 

   mengalami perubahan kalian juga harus berterima kasih kepada 

   ibu Nur, karena dengan adanya ibu Nur ini kalian bisa berubah, 

   yang tadinya membolos jadi sekarang tidak membolos. Saya 

   harapkan dengan diberikannya treatment dari ibu Nur, kalian 

   memang benar-benar akan berubah kedepannya. Jadi tidak 

   membolos lagi, benar-benar tobat, benar-benar ingin berubah, 

   itu saja.‖ 

Peneliti  : ―Terima kasih untuk ibu Suci, saya harap semua ini memang 

   benar-benar kalian jalani dan kalian realisasikan dengan baik, 

   dan tetap semangat untuk sekolahnya semoga kalian semua 



 

   naik kelas. Dan saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah 

   berpartisipasi dalam penelitian saya, mudah-mudahan kalian 

   menjadi lebih baik lagi.‖ 

Peserta konseling  : ―Amin...‖ 

Peneliti  : ―Baik.. saya akhiri, wassallamualaikum wr. wb‖ 

Peserta konseling  : ―Wa‘alaikum salam wr. wb‖ 

 

F. Traskrip Wawancara Peserta Didik  

Wawancara ini merupakan sebagai bentuk evaluasi setelah diberikan 

penerapan konseling behavioral dengan teknik reward dan punishment dalam kasus 

prilaku membolos kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Bandar lampung. Berikut petikan 

wawancaranya : 

Peserta Didik  : ―Assalamualaikum...‖ 

Peneliti  : ―Wa‘alaikumsalam... silahkan masuk !!‖ 

Peserta Didik  : ―Iya Bu..‖ 

Peneliti  : ―Silahkan Duduk‖ 

Peserta Didik  : ―Iya Bu‖ 



 

Peneliti  : ―Terima kasih sebelumnya karena kamu sudah berkenan untuk 

   datang ke ruang bk ini, dan juga karena waktu kita terbatas jadi 

   saya dengan singkat akan menjelaskan apa tujuan kita diruang BK 

   ini. Disini saya ingin melakukan wawancara kepada kamu, ini 

   merupakan agenda terakhir kita dari yang sudah kita lakukan 

   kemarin kita melakukan sebuah treatment yaitu sesi konseling 

   dengan menggunakan treatment punishment dan juga 

   menggunakan teknik reward dan saya juga sudah mengamati kamu 

   secara langsung perubahan apa yang terjadi dan perkembangan 

   apa yang terjadi juga didalam diri kamu. Disini karena kemarin 

   kita sudah melakukannya dengan baik dan kamu juga sudah 

   terbukti tidak membolos kembali dan kamu sudah menerima 

   punishment dari saya dan kamu juga sudah menerima reward dari 

   saya dan mudah-mudahan ini semua berjalan dengan baik, ini 

   semua berjalan dan bermanfaat bagi kamu. Wawancara yang kita 

   lakukan ini merupakan wawancara mengenai treatment kita 

   kemarin, tentang membolos dan memberikan punishment kepada 

   kamu atau hukuman dan memberikan penghargaan kepada kamu. 

   Apa kamu paham?‖ 

Peserta Didik  : ―Paham Bu‖ 



 

Peneliti  : ―Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kamu mengenai kasus 

   membolos?‖ 

Peserta Didik  : ―Membolos itu tidak baik karena dapat merugikan diri sendiri dan 

   menghambat pelajaran disekolah‖ 

Peneliti  : ―Baik, itu pendapat dari kamu, jadi kamu sudah paham membolos 

   itu apa dan dampaknya seperti apa. Bukan begitu?‖ 

Peserta Didik  : ―Iya bu‖ 

Peneliti  : ―Pertanyaan kedua, apakah kamu pernah melakukan konseling 

   individu kepada guru BK?‖ 

Peserta Didik  : ―Pernah bu..‖ 

Peneliti  : ―Kamu melakukan konseling individu dalam hal apa?‖ 

Peserta Didik  : ―Tentang membolos bu‖ 

Peneliti  : ―Pertanyaan yang ketiga, apa pendapat kamu mengenai metode 

   reward dan punishment yang sudah kita lakukan kemarin?‖ 

Peserta Didik  : ‗Bagus sekali dapat mengurangi perilaku membolos dan merubah 

   diri sendiri menjadi lebih baik‖  

Peneliti  : ―Pertanyaan yang ke empat, bagaimana penerapan teknik reward 

   dan punishment yang dilakukan oleh guru BK?‖ 



 

Peserta Didik  : ―Secara punishment sudah dilakukan dengan baik dan memiliki 

   perubahan terhadap saya, begitupun rewardnya tetapi jarang 

   diberikan guru kepada anak yang bermasalah‖ 

Peneliti  : ―Untuk yang punishment atau hukuman sering diberikan oleh guru 

   BK tetapi yang rewardnya jarang?‖  

Peserta Didik  : ―Iya Bu‖ 

Peneliti  : Pertanyaan yang terakhir, apa manfaat yang dirasakan setelah 

   pemberian reward dan punishment dari guru BK khususnya 

   kepada siswa membolos?  

Peserta Didik  : ―Dapat merubah perilaku membolos, berjanji tidak membolos lagi, 

   dan  menjadi lebih baik‖ 

Peneliti  : ―Benar ya berjanji menjadi lebih baik?‖ 

Peserta Didik  :  ―Iya Bu‖ 

Peneliti  : ―Saya kira itu saja wawancara yang saya berikan kepada kamu, 

   mudah-mudahan semua terealisasi dengan baik, kamu tidak 

   membolos lagi dan karena kemarin saya sudah melihat perubahan 

   kamu juga dan saya sudah memberikan reward kepada kamu. Itu 

   menjadi salah satu kebanggan bagi saya dan juga pihak sekolah 

   bahwa kamu benar memiliki perubahan yang menjadi lebih baik‖ 



 

Peserta Didik  :  ―Iya Bu‖ 

Peneliti  : ―Terima kasih kamu sudah berpartisipasi dengan baik, sekarang 

   silahkan kamu kembali ke kelas‖ 

Peserta Didik  :  ―Iya Bu, Wassalamualaikum...‖ 

Peneliti  : ―Wa‘alaikumsalam.. wr.wb‖ 

  

  



 

 
 

 

 

 

PROGRAM TAHUNAN PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SMP AL-AZHAR 3 BANDARLAMPUNGTAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

No Kegiatan 

Materi Bidang Pengembangan 

Pribadi Sosial Belajar Karier 

1 2 3 4 5 6 

1. Layanan Orientasi 

Obyek-obyek pengembangan 

pribadi 

1. Pemahaman Diri 

2. Pencegahan terhadap 

pergaulan Bebas 

(1) 

Obyek-obyek pengembangan 

hubungan sosial 

1. Pengendalian pola hidup 

sederhana 

2. Berperilaku sopan santun 

(2) 

Obyek-obyek pengembangan 

kemampuan belajar 

1. Fasilitas Belajar disekolah 

2. Lembaga bimbingan belajar 

 

(3) 

Obyek-obyek implementasi karier 

1. Pengembangan diri siswa 

2. Informasi pekerjaan / studi 

lanjut 

(4) 

2. Layanan Informasi 

Informasi tentang 

Perkembangan, potensi, 

kemampuan dan kondisi diri 

1. Pemahaman diri 

2. Pencegahan penyalah 

gunaan narkoba 

 

(5) 

Informasi tentang Potensi, 

kemampuan dan kondisi 

hubungan  sosial 

1. Hubungan pergaulan antar 

teman sebaya 

2. Psikologi remaja 

 

(6) 

Informasi tentang Potensi, 

kemampuan, kegiatan dan hasil 

belajar 

1. Mengembangkan cara 

belajar 

2. Masalah belajar dan upaya 

mengatasinya 

(7) 

Informasi tentang Potensi, 

kemampuan, arah dan kondisi 

karir 

1. Pengembangan bakat dan 

minat 

2. Perbedaan karir saat ini dan 

yang akan datang 

(8) 

Lampiran III 



 

 
 

3. 
Layanan 

Penempatan/Penyaluran 

Penempatan dan Penyaluran 

untuk pengembangan 

kemampuan pribadi  

1. Penempatan kelas dan 

tempat duduk siswa 

2. Kemampuan dalam memilih 

teman 

(9) 

Penempatan dan Penyaluran 

untuk pengembangan 

kemampuan sosial 

1. Pemahaman tentang 

peraturan sekolah 

2. Mengtasi konflik antar 

siswa/ studi kasus 

(10) 

Penempatan dan Penyaluran 

untuk pengembangan 

kemampuan belajar 

1. Belajar secara efektif dan 

efisien 

2. Masalah belajar dan upaya 

mengatasinya 

(11) 

Penempatan dan Penyaluran 

untuk pengembangan 

kemampuan karier 

1. Siswa mengenal bakat dan 

minat  

2. Pemilihan karir 

 

(12) 

4. 
Layanan Penguasaan 

Konten 

Kompetensi dan kebiasaan dalam 

kehidupan pribadi 

1. Etika pergaulan dan disiplin 

sekolah 

2. Pemahaman diri 

 

 

(13) 

Kompetensi dan kebiasaan dalam  

kehidupan sosial 

1. Menghindari pergaulan 

bebas 

2. Hubungan dengan teman 

sebaya 

 

(14) 

Kompetensi dan kebiasaan dalam  

kegiatan  serta penguasaab 

bahan belajar:  

1. Membuat catatan dalam 

kegiatan belajar 

2. Mengembangkan 

keterampilan belajar 

(15) 

Kompetensi dan kebiasaan dalam  

pengembangan karier 

1. nilai kehidupan yang berlaku 

dimasyarakat 

2. Pemilihan karir 

 

 

(16) 

5. 
Layanan Konseling 

Perorangan 

Masalah pribadi: dalam 

kehidupan pribadi 

1 & 2 Insidental 

(17) 

Masalah pribadi: dalam 

kehidupan sosial 

1 & 2 Insidental 

(18) 

Masalah pribadi: dalam kegiatan 

belajar 

1 & 2 Insidental 

(19) 

Masalah pribadi: dalam 

kehidupan karier 

1 & 2 Insidental 

(20) 

6. 
Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Topik tentang: Kemampuan dan 

kondisi pribadi 

1. Menghargai persaaan hak 

pria dan wanita 

2. Etika dan sopan santun 

dalam kehidupan 

(21) 

Topik tentang: Kemampuan dan 

kondisi hubungan sosial 

1. Etika pergaulan antara pria 

dan wanita 

2. Perkembangan interaksi 

sosial remaja 

(22) 

Topik tentang: Kemampuan, 

kegiatan dan hasil belajar 

1. Persiapan ulangan / ujian 

semester 

2. Sikap terhadap hasil ujian 

 

(23) 

Topik tentang: Kemampuan dan 

arah karier 

1. Patuh terhadap peraturan 

yang berlaku 

2. Mempraktikan sesuai etika 

kerja 

(24) 

7. 
Layanan Konseling 

Kelompok 

Masalah pribadi: dalam 

kehidupan pribadi 

1 & 2 Insidental 

(25) 

Masalah pribadi: dalam 

kehidupan sosial 

1 & 2 Insidental 

(26) 

Masalah pribadi: dalam kegiatan 

belajar 

1 & 2 Insidental 

(27) 

Masalah pribadi: dalam 

kehidupan karier 

1 & 2 Insidental 

(28) 



 

 
 

 

8. 

 

Layanan Konsultasi 

Pemberdayaan pihak tertentu 

untuk dapat membantu peserta 

didik dalam pengembangan 

pribadi 

1 & 2 Insidental  

(29) 

Pemberdayaan pihak tertentu 

untuk dapat membantu peserta 

didikdalam pengembangan 

kemampuan sosial 

1 & 2 Insidental 

(30) 

Pemberdayaan pihak tertentu 

untuk dapat membantu peserta 

didik dalam pengembangan 

kemampuan belajar 

1 & 2 Insidental 

(31) 

Pemberdayaan pihak tertentu 

untuk dapat membantu peserta 

didik dalam  pengembangan  

karier 

1 & 2 Insidental 

(32) 

9. Layanan Mediasi Upaya mendamaikan pihak-pihak 

tertentu (peserta didik) yang 

berselisih 

(33) 

Upaya mendamaikan pihak-pihak 

tertentu (peserta didik) yang 

berselisih 

 (34) 

Upaya mendamaikan pihak-pihak 

tertentu (peserta didik) yang 

berselisih 

(35) 

Upaya mendamaikan pihak-pihak 

tertentu (peserta didik) yang 

berselisih 

(36) 

10. Aplikasi Instrumentasi Intrument tes dan non tes untuk 

mengungkapkan kondisi dan 

masalah pribadi peserta didik 

1. Tes IQ 

2. Sosiometri 

 

(37) 

Intrument tes dan non tes untuk 

mengungkapkan kondisi dan 

masalah hubungan sosial peserta 

didik  

1. Inventori hubungan sosial 

2. Inventori tahap 

perkembangan 

(38) 

Intrument tes dan non tes untuk 

mengungkapkan kondisi dan 

masalah belajar  peserta didik 

1. AUM Belajar 

2. Tes hasil belajar 

 

 

(39) 

Intrument tes dan non tes untuk 

mengungkapkan kondisi dan 

permasalahan peserta didik 

1. Inventori minat dan karir 

2. Inventori kreativiitas 

 

(40) 

11. Himpunan Data Data perkembangan, kondisi dan 

lingkungan diri pribadi 

1. Masalah Pribadi 

2. Catatan Anekdot / 

permasalahan siswa 

 

 

(41) 

Data Perkembangan, kondisi 

hubungan dan lingkungan sosial 

1. Hubungan antar temasn 

sebaya 

2. Sosiometri dan hubungan 

sosial 

(42) 

Data Kemampuan, kegiatan dan 

hasil belajar 

1. Masalah belajar yang 

dihadapi siswa 

2. Kemampuan mengerjakan 

tugas dalam belajar 

 

(43) 

Data Kemampuan arah dan 

persiapan karir 

1. Pelatihan dan keterampilan 

2. Bakat dan minat siswa 

 

 

 

(44) 

12. Konferensi Kasus Pembahasan kasus-kasus 

masalah pribadi tertentu yang 

dialami peseta didik 

1 & 2 Insidental 

(45) 

Pembahasan kasus-kasus 

Masalah sosial tertentu yang 

dialami peseta didik 

1 & 2 Insidental 

(46) 

Pembahasan kasus-kasus 

masalah belajar tertentu yang 

dialami peseta didik 

1 & 2 Insidental 

(47) 

Pembahasan kasus-kasus 

masalah karir tertentu yang 

dialami peseta didik 

1 & 2 Insidental 

(48) 



 

 
 

              Bandar Lampung,    Februari 2017 

   Mengetahui,       

     Kepala SMP Al-Azhar 3          Guru pembimbing,  

 

 

 

     MUHDINI, S.Pd           RISDAWATI  Z,  S.Pd 

        NIP. 196504211987031009  

13. Kunjungan Rumah Pertemuan dengan orang tua, 

keluarga, peserta didik yang 

mengalami masalah 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(49) 

Pertemuan dengan orang tua, 

keluarga, peserta didik yang 

mengalami masalah 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(50) 

Pertemuan dengan orang tua, 

keluarga, peserta didik yang 

mengalami masalah 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(51) 

Pertemuan dengan orang tua, 

keluarga, peserta didik yang 

mengalami masalah 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(52) 

14. Tampilan Kepustakaan Bacaan dan rekaman tentang 

perkembangan dan kehidupan 

pribadi 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(53) 

Bacaan dan rekaman tentang 

perkembangan dan  kemampuan 

sosial 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(54) 

Bacaan  dan rekaman tentang 

kemampuan dan kegiatan belajar 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

 

(55) 

Bacaan dan rekaman tentangarah 

dan kehidupan karir 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(56) 

15. Alih Tangan Kasus Pendalaman  penanganan 

masalah pribadi 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(57) 

Pendalaman  penanganan 

masalah sosial 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(58) 

Pendalaman  penanganan 

masalah belajar 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(59) 

Pendalaman  penanganan 

masalah karir 

1 & 2 Sesuai Kebutuhan 

(60) 



 

 
 

PROGRAM SEMESTER 1 PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

SMP AL-AZHAR 3 BANDAR LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2016/2017 

 

NO. KEGIATAN 

MATERI BIDANG PENGEMBANGAN 

SEMESTER 1 (JULI – DESEMBER 2016) 

PRIBADI SOSIAL BELAJAR KARIR 

1 2 3 4 5 6 

1 Layanan orientasi Pemahaman diri siswa Pemahaman  pola hidup 
sederhana 

Fasilitas belajar di sekolah Pemahaman  tentang 
keterampilan 
/pengembangan diri siswa 

2 Layanan informasi Pemahaman diri siswa Hubungan antar teman sebaya Mengembangkan 
keterampilan dalam belajar 

Pengembangan bakat dan 
minat 

3 Layanan penempatan dan 
penyaluran 

Penempatan kelas dan 
tempat duduk 

Peraturan yang berlaku 
disekolah 

Belajar secara efektif dan 
efisen  

Siswa mengenal bakat dan 
minatnya 

4 Layanan penguasaan konten Etika dalam bergaul dan 
disiplin 

Menghindari pergaulan bebas Membuat perencanaan dalam 
belajar 

Peraturan yang berlaku 

5 Layanan konseling perorangan  Insidental  Insidental  Insidental  Insidental  

6 Layanan bimbingan kelompok  Menghargai persamaan hak 
manusia  

Etika pergaulan antar pria dan 
wanita 

Persiapan dalam menghadapi 
ujian 

Patuh terhadap peraturan 
yang berlaku 

7 Layanan konseling kelompok  Insidental/Terjadwal Insidental/Terjadwal Insidental/Terjadwal Insidental/Terjadwal 

8 Layanan konsultasi Insidental Insidental Insidental Insidental 

9 Layanan mediasi  - Insidental - - 

10 Aplikasi instrumentasi Tes IQ siswa Inventori hubungan sosial AUM belajar Inventori bakat dan minat 

11 Himpunan data Masalah pribadi/catatan 
permasalahan 

Hubungan dengan teman 
sebaya 

Masalah dalam kegiatan 
belajar 

Pelatihan 
keterampilan/peng. Diri  

12 Konferensi kasus Insidental Insidental Insidental Insidental 



 

 
 

13 Kunjungan rumah Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan 

14 Tampilan kepustakaan Sesuai 
kebutuhan/diprogramkan 

Sesuai 
kebutuhan/diprogramkan 

Sesuai 
kebutuhan/diprogramkan 

Sesuai 
kebutuhan/diprogramkan 

15 Alih tangan kasus Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan 
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     Kepala SMP Al-Azhar 3          Guru pembimbing,  
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SATUAN LAYANAN 

BIMBINGAN DAN KONSELING 

  

Kelas/Semester : VIII (delapan) / I (Satu) 

Tahun Pelajaran : 2016/2017 

A. Bidang Layanan   : Bimbingan pribadi 

B. Topik Permasalahan  : Prilaku membolos 

C. Rumusan Kompetensi  : Siswa mampu mematuhi tata tertib sekolah 

D. Jenis layanan   : Layanan Konseling Perorangan (non klasikal) 

E. Fungsi Layanan   : Pengentasan 

F. Tujuan Layanan   : Siswa dapat rajin masuk kesekolah dan menaati tata  

        tertib sekolah 

G. Sasaran layanan   : Siswa kelas VIII 

H. Materi / uraian kegiatan   : 1. Pengertian tentang membolos 

       2. Pentingnya mematuhi peraturan sekolah 

I. Strategi penyajian   : Individual 

J. Tempat penyelenggaraan   : Ruang BK  

K. Waktu     : 1 (JP) x 30 Menit  

L. Setting dan pengalaman belajar :  

a Guru    :- Guru pembimbing mengucapkan salam pembuka 

- Guru pembimbing mengungkapkan ekspresi empati           

secara verbal dan nonverbal 

- Tanya jawab 

b Siswa   :- Sikap siswa yang terbuka 

- Siswa mampu mengeksplorasi masalah 

- Siswa mampu menemukan masalah yang dihadapi 

- Siswa  mampu menetapkan dan menilai alternatif terbaik 

atas pemecahan masalahnya 

- Siswa mampu memegang teguh alternatif pemecahan 

masalahnya 

Lampiran IV 



 

 
 

M. Menyelenggara    : Guru pembimbing 

N. Alat Perlengkapan   : Buku tentang materi dan absensi siswa 

O. Biaya    : -  

P. Evaluasi    : Observasi pada siswa kelas VIII dan melihat   

        perkembangannya 

Q. Rencana tindak lanjut  : Konsultasi atau memberikan pengarahan bagi siswa  

         yang masih membolos 

 

Bandar lampung,    Februari 2017 

 

   Mengetahui,       

  Kepala SMP Al-Azhar 3     Guru pembimbing,  

 

 

 

 

   

    MUHDINI, S.Pd      RISDAWATI  Z,  S.Pd 
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Materi/uraian kegiatan : 

 

A PENGERTIAN MEMBOLOS       

Membolos dapat diartikan sebagai perilaku siswa yang tidak masuk sekolah dengan 

alasan yang tidak tepat, atau membolos juga dapat dikatakan sebagai ketidakhadiran siswa tanpa 

adanya suatu alasan yang jelas. Membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan siswa, 

yang jika tidak segera diselesaikan atau dicari solusinnya dapat menimbulkan dampak yang lebih 

parah. 

B FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB SISWA MEMBOLOS        

Penyebab siswa membolos dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor - 

faktor penyebab siswa membolos dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yakni faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa bisa berupa 

karakter siswa yang memang suka membolos, sekolah hanya dijadikan tempat mangkal dari 

rutinitas - rutinitas yang membosankan di rumah. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor 

yang dipengaruhi dari luar siswa, misalnya kebijakan sekolah yg tidak berdamai dengan 

kepentingan siswa, guru yang tidak profesional, fasilitas penunjang sekolah misal laboratorium 

dan perpustakaan yang tidak memadai, bisa juga kurikulum yang kurang bersahabat sehingga 

mempengaruhi proses belajar di sekolah. 

Adapun faktor lainnya yang menyebabkan siswa membolos, diantaranya yaitu: 

1. Faktor Keluarga 

2. Kurangnya Kepercayaan Diri 

3. Perasaan yang Tersisihkan, dll.  

C SOLUSI 

1. Guru melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada siswa, memposisikan siswa 

sebagai teman bicara dan bukan sebagai terdakwa 

2. Guru memberikan teladan yang baik kepada siswa, jangan sampai siswa terlambat 

dihukum sedangkan guru yang sering terlambat dibiarkan saja. 

3. Guru selalu berkreasi, berinovasi agar suasana kelas tercipta ceria menyenangkan dan 

hidup. 



 

 
 

4. Guru hendaknya merefleksi dan mengevaluasi diri apakah siswa dapat menerima dan 

memahami yang telah diajarkan guru. 

5. Guru harus memberikan penilaian kepada siswa dengan adil, transparan, jujur dan tidak 

merekayasa. 

 

D PENTINGNYA MENAATI TATA TERTIB TERDAPAT 10 MANFAAT. 

DIANTARANYA YAITU : 

 

1. Melatih kedisiplinan 

 Tentu saja tujuan utama dari pembuatan tata tertib yaitu untuk melatih kedisiplinan para 

siswa. Dengan menjadi siswa yang disiplin, maka kegiatan belajar mengajar akan 

berlangsung dengan efektif dan nyaman. Misalnya saja, waktu masuk sekolah dimulai pukul 

07.30 pagi. Dengan mewajibkan siswa datang sebelum bel masuk berbunyi maka kegiatan 

belajar mengajar akan dapat dimulai tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

2. Melatih tanggung jawab 

 Apabila guru memberi tugas atau pekerjaan rumah maka siswa wajib mengerjakannya. 

Hal ini dapat melatih rasa tanggung jawab siswa terhadap apa yang diamanatkan kepadanya. 

Dan ingat, siswa pun akan belajar tentang adanya konsekuensi apabila tidak melaksanakan 

apa yang ditugaskan kepadanya. Di lain pihak, siswa akan belajar bahwa akan ada reward 

apabila mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. 

3. Mengefektifkan kegiatan 

 Ketidak teraturan tentu saja menyababkan semua kegiatan menjadi tidak efektif. 

Bayangkan apabila para siswa datang terlambat dan masuk ke dalam kelas secara bergantian 

padahal kelas telah dimulai. Pastilah kegiatan belajar mengajar akan terpotong dan akhirnya 

terganggu. Begitu pula apabila ada suara telepon ketika kegiatan belajar. Dengan demikian, 

peraturan agar tidak telat dan tidak mengaktifkan telepon di kelas akan membantu 

keefektifan kegiatan belajar. 

4. Mengingatkan tugas sebagai pelajar 



 

 
 

 Siswa diharuskan memakai seragam tidak lain dan tidak bukan agar orang-orang dapat 

mengidentifikasi bahwa mereka adalah pelajar. Hal ini memudahkan guru untuk mengenal 

para siswa, begitupun dengan masyarakat. Bagi siswa sendiri, memakai seragam akan 

mengingatkan mereka bahwa mereka adalah pelajar yang memiliki tugas utama belajar. 

5. Melatih kejujuran 

 Setiap siswa yang tidak masuk harus memberikan surat keterangan mengapa mereka 

tidak dapat mengikuti pelajaran. Apabila mereka sakit mereka harus memberi surat sakit atau 

apabila mereka izin maka surat iyin dibutuhkan. Hal ini untuk melatih kejujuran dan 

mengindarkan para siswa dari bolos dan berbohong apabila mereka tidak hadir di kelas. 

Tentu saja ketidakhadiran yang tidak beralasan akan berbuah pada suatu konsekuensi. 

6. Menjaga kenyamanan lingkungan 

 Di sekolah, siswa diajarkan untuk menjaga kebersihan seperti membuang sampah pada 

tempatnya dan tidak mencorat-coret tembok atau meja. Hal ini ditujukan agar lingkungan 

terjaga keasriannya dan membuat kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman. Tambahan 

pula, dengan tata tertib ini maka siswa akan belajar untuk merawat lingkungan sekitarnya. 

7. Melatih kemandirian 

 Ketika ujian berlangsung tentu saja siswa dituntut untuk bekerja sendiri dan peraturan 

tidak memperbolehkan para siswa bekerja sama. Dengan demikian, siswa dituntut untuk 

percaya pada kemampuannya sendiri dan berusaha mepersiapkan yang terbaik untuk ujian 

tersebut. Kejujuran para siswa pun dilatih karena siswa tidak diperkenankan membuka buku 

atau mencontek pada saat ujian. 

8. Melatih keterampilan sosial dan soft skills 

 Kecuali home schooling, siswa tentu saja akan berbaur dengan sesamanya dan para guru 

untuk berinteraksi secara sosial. Tata tertib pun berlaku di sini, misalnya saja peraturan untuk 

menghormati para guru dan pelarangan untuk berkelahi di sekolah. Apabila siswa mengikuti 

peraturan maka ketika ereka siap untu terjun di masyarakat, mereka akan belajar untuk 

menghormati sesama dan tahu bahwa membuat kericuhan itu adalah hal yang tidak terpuji. 

 



 

 
 

9. Menghilangkan kecemburuan sosial 

 Para siswa terutama murid perempuan pada umunya dilarang untuk memakai perhiasan. 

Selain untuk masalah keamanan karena perhiasan yang mencolok akan mengundang 

kejahatan, hal ini ditujukan untuk menghindarkan siswa dari kecemburuan sosial. 

Penggunaan seragam pun mendukung hal ini. Bisa dibayangkan bila seragam tidak 

diwajibakn maka baju-baju para siswa akan berbeda beda tegantung kemampuan sosial 

keluarga mereka dan ini akan memicu kecemburuan sosial. 

10. Meningkatkan rasa kebersamaan 

 Hal yang mungkin tidak terasa bagi para siswa dalam menjalani tata tertib sekolah adalah 

rasa kebersamaan antara siswa. Dengan kegiatan yang sama peraturannya bagi setiap siswa 

setiap hari, maka akan tumbuh suatu rasa kebersamaan sebagai pelajar. Dengan demikian, 

ketika lulus nanti maka relasi akan terjalin dan ini terbukti dengan banyaknya ikatan alumni 

di Indonesia. 

 Terlepas dari itu, semua manfaat tersebut akan terasa apabila siswa mau menaati tata 

tertib. Setelah mengetahui manfaatnya, maka stigma dalam benak masing-masing siswa 

harus diubah. Stigma yang berbunyi aturan dibuat untuk dilanggar harus diubah menjadi 

aturan dibuat untuk di ikuti. 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

DOKUMENTASI  
 


