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Membolos Siswa Di MTs Miftahul Ulum Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten 
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Menanggulangi berarti menahan kesukaran, serangan. Jadi menanggulangi atau 

penanggulangan yang dimaksud penulis adalah tindakan untuk mengatasi kesukaran 

dengan mengerahakan tenaga, pikiran agar tercapai maksud atau tujuan serta hasil yang 

optimal. membolos adalah bentuk perilaku meninggalkan aktivitas yang seharusnya 

dilakukan dalam waktu tertentu dan tugas/ peranan tertentu tanpa pemberitahuan yang 

jelas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap Upaya Guru PPKn Dalam 

Pencegahan Dan Penanggulangan Perilaku Membolos Siswa Di MTs Miftahul Ulum Desa 

Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, maka data yang dapat diperoleh 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti secara terstruktur 

terhadap narasumber yang berkenaan dengan judul peneliti. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian dengan Pendekatan naturalistik kualitatif, dengan pendekatan ini, 

peneliti bersifat aktif dalam melakukan interaksi dengan subjek penelitian dalam situasi 

apa adanya tanpa adanya rekayasa, sehingga data yang diperoleh dari suatu fenomena 

bersifat  asli dan natural. Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

wawancara langsung yang melibatkan Guru Mata Pelajaran, Kepala sekolah, dan Siswa 

MTs Miftahul Ulum Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Di samping itu, 

prosedur yang digunakan adalah adalah observasi dan dokumentasi. Dalam hal ini, 

peneliti mengatur dan menyusun data yang sudah tersusun secara sistematis kemudian 

memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian tersebut.        

Dari Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membolos sekolah merupakan 

salah satu bentuk perilaku menyimpang atau kenakalan remaja yang setiapkali 

dilakukan oleh siswa dalam bentuk yang bervariasi, misalnya tidak masuk sekolah tanpa 

ada keterangan serta keluar dari sekolah ketika jam sekolah masih berlangsung. Perilaku 

membolos merupakan titik awal perubahan seseorang ke arah yang kurang baik, karena 

selama aktivitasnya siswa cenderung melakukan hal-hal yang kebermanfaatannya 

minim bahkan mengarah pada hal-hal negatif.   

Tindakan/penanggulangan dalam hal ini merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh guru dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi siswa membolos, Jadi 

yang dimaksud dengan menanggulangi kenakalan siswa adalah upaya-upaya atau 

tindakan yang dilakukan oleh guru pendidikan sekolah untuk mencagah/mengatasi atau 

menanggulangi siswa yang bolos. 
 


