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EFEKTIFITAS COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY (CBT) UNTUK 

MENURUNKAN PERILAKU MEMBOLOS PADA SISWA SMK 

MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA 

Sekarwati Sudarno 

Lisnawati 

INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Cognitive Behavior 

Therapy (CBT) untuk menurunkan perilaku membolos pada siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Desain yang 

digunakan adalah one group pre-test – post-test design. Jumlah Subyek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 7 orang siswa kelas X Teknik Sepeda 

Motor (TSM) 2. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Inventori 

Perilaku Membolos. Metode analisis data yang digunakan adalah uji non-

parametrik dengan menggunakan teknik Wilcoxon Signed-Rank untuk menguji 

perbedaan skor dari dua sampel yang berpasangan yaitu data pre-test – post-test 

dan post-test-followup. Hasil analisis pre-test dan post-test menggunakan 

Wilcoxon Signed-Rank menunjukan nilai t sebesar -2.366 dan nilai p = 0,018 

(p<0.05), menunjukkan adanya penurunan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah perlakuan. Sedangkan hasil analisis post-test dan followup menunjukkan 

nilai t sebesar -0,447 dan nilai p = 0,655 (p>0.05), menunjukkan tidak adanya 

perbedaan antara sesudah perlakuan dalam jangka waktu 2 minggu. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa cognitive behavior therapy (CBT) efektif 

untuk menurunkan perilaku membolos. 

 

Kata kunci : cognitive behavior therapy (CBT), perilaku membolos 
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EFFECTIVENESS OF COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY (CBT) TO 

REDUCE THE TRUANCY AT STUDENT OF  SMK MUHAMMADIYAH 3 

YOGYAKARTA 

Sekarwati Sudarno 

Lisnawati 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the effectiveness of Cognitive Behavior 

Therapy (CBT) to reduce the truancy at students of  Vocational High School 

(Sekolah Menengah Kejuruan) Muhammadiyah 3 Yogyakarta. The experiment 

design was one group pre-test – post-test design. Total  of Subyeks that 

particepated in this study were 7 students of class X Motorcycle Engineering 

(TSM) cluster 2. Measurement in this study using Behavior Inventory Truancy. 

The method of data  analysis used is a non-parametric tests using the techniques 

Wilcoxon Signed-Rank test score difference of two paired samples is data pre-

test-post-test and post-test-followup. The results of the analysis of the pre-test and 

post-test using the Wilcoxon Signed-Rank shows t value is -2.366 and the value of 

p = 0.018 (p <0.05). Shows a significant decline between before and after 

treatment. While the post-test and followup analysis results indicate t values is -

0.447 and p = 0.655 (p> 0.05), indicating no difference between the treatment 

after a period of 2 weeks. Therefore, it could be concluded that cognitive behavior 

therapy (CBT) is effective for reduce the truancy. 

 

 

Keywords: cognitive behavior therapy (CBT), truancy 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Untuk mencapai kesuksesan di masa depan, pendidikan merupakan hal 

yang sangat penting, meskipun pendidikan bukan satu-satunya penentu 

keberhasilannya. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional, pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi diri di kembangkan 

untuk memiliki kekuatan spriritual keagaaman, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya dan masyarakat.  

Berdasarkan tujuan tersebut idealnya sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal mampu mengembangkan potensi siswa seperti yang telah 

disebutkan di atas. Usaha dalam mengembangkan potensi siswa tentunya 

harus di dukung penuh dengan kehadiran siswa di sekolah. Idealnya siswa di 

sekolah seharusnya mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dan mematuhi segala peraturan sekolah. Namun 

dalam kenyataannya hal tersebut tampaknya akan sulit di capai jika siswa 

kurang aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar atau membolos. Membolos 

adalah bentuk perilaku meninggalkan aktivitas yang seharusnya dilakukan 
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dalam waktu tertentu dan tugas atau peranan tertentu tanpa pemberitahuan 

yang jelas (Surya, 2001).  

Perilaku membolos masih banyak ditemukan pada masyarakat sekitar. 

Mengutip berita pada Kedaulatan Rakyat (03/15), diberitahukan bahwa tim 

gabungan berhasil menangkap 16 siswa membolos sekolah, siswa tertangkap 

di sejumlah tempat game online. Sedangkan pada Harian Jogja (02/16), 

diberitahukan bahwa tim gabungan berhasil menangkap 34 siswa membolos 

sekolah, siswa tertangkap di sejumlah tempat warung internet (warnet),  

warung makan, dan game online. Pada berita Tribun Jogja (02/16), gabungan 

Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta bersama Dinas Pendidikan, Kantor 

Kesatuan Bangsa berserta kepolisian mengadakan razia terhadap pelajar yang 

bolos, operasi ketertiban ini berhasil merazia 17 pelajar yang membolos di 

jam sekolah.  

Fenomena membolos juga ditemukan peneliti melalui studi 

pendahuluan. Berdasarkan data observasi yang telah dilakukan pada tanggal 

12 Februari 2016, ada beberapa siswa yang terlihat sedang berkumpul 

bersama di warung makan sekitar sekolahannya di SMK X Yogyakarta pada 

waktu jam sekolah berlangsung. Siswa-siswa tersebut ada yang sedang 

bercanda dengan teman lainnya, ada yang sedang memesan minum dan makan 

di warung makan tersebut. Mereka terlihat santai dan senang, walaupun  tidak 

masuk jam pelajaran dan masih berada disekitar sekolahan. 
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Fenomena tersebut tidak sejalan dengan tujuan dan visi misi yang ada 

di sekolah tersebut. Visi yang dimiliki yaitu “Mewujudkan Tamatan yang 

Islami, Berjiwa Nasionalis, Bertintelektualitas Tinggi, Berorientasi 

Internasional dan Berwawasan Lingkungan”. Sedangkan misinya “(1) 

Memperkokoh Akidah dan Budaya Hidup Agamis, (2) Mengembangkan 

Semangat Nasionalisme, (3) Mengembangkan Penguasaan Iptek dan 

Kecakapan Hidup, (4) Mengembangkan Kemampuan Berkompetisi Secara 

Internasional, (5) Mengembangkan Peran Serta dalam Pelestarian 

Lingkungan. Visi dan misi yang ada di sekolah tersebut tidak akan berjalan 

dengan sesuai jika masih ada siswa yang membolos. 

Perilaku membolos membawa dampak terhadap perkembangan 

prestasi belajar siswa (Handoko, 2008). Selain itu menurut Kartono  (2011) 

dampak dari perilaku membolos adalah kegagalan dalam pelajaran, tidak naik 

kelas, bergaul dengan teman yang tidak baik dan akan terjerumus kepada 

kenakalan remaja yang lainnya.  

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada guru BK, siswa yang sering membolos mempunyai prestasi belajar 

yang berada dibawah rata-rata. Terlihat dari sejumlah nilai hasil ulangan 

harian siswa yang dibawah presentase rata-rata kelas. Rendahnya prestasi 

belajar terjadi karena siswa yang membolos tidak menguasai materi pelajaran 

yang disampaikan. Melihat dampak negatif yang muncul dari perilaku 

membolos, tentunya hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perilaku 
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membolos termasuk ke dalam perilaku maladaptif yang seharusnya ditangani 

dengan serius.  

Fenomena adanya siswa yang membolos memiliki latar belakang yang 

berbeda-beda. Menurut Kartono (2011) menyatakan bahwa penyebab siswa 

membolos ada dua, yaitu: sebab dalam diri sendiri dan lingkungan. Yang 

terungkap sebagai sebab yaitu berasal dari dalam diri sendiri yaitu: 1) siswa 

takut akan kegagalan; 2) siswa merasa ditolak dan tidak disukai lingkungan. 

Sedangkan yang menyebabkan dari lingkungan yaitu: 1) keluarga tidak 

memotivasi dan tidak mengetahui pentingnya sekolah; 2) masyarakat 

beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting. Kartono menyebutkan 

bahwa penyebab membolos yang berasal dari dalam diri sendiri atau faktor 

internal terjadi karena pada masa remaja adalah masa yang penuh gelora dan 

semangat kreativitas dalam usaha pencarian jati diri. Apabila kurang 

mendapat perhatian dan bimbingan maka ia akan merasa rendah diri, takut 

gagal membawa dirinya, dan akan merasa ditolak di lingkungan tempat 

tinggalnya. 

Berdasarkan hasil temuan studi pendahuluan melalui wawancara 

kepada salah satu guru bimbingan konseling pada tanggal 12 Februari 2016, 

di peroleh data bahwa siswa yang membolos disebabkan kurangnya perhatian 

dari orang tua atau tinggal terpisah dengan orang tua, tidak menyukai 

peraturan dan jadwal pelajaran yang padat, dan susah mengikuti mata 

pelajaran yang kurang di sukai siswa tersebut. Sedangkan dari hasil  
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wawancara dan siswa, di peroleh hasil bahwa mereka membolos dikarenakan 

tidak menyukai mata pelajaran sekolah yang padat, merasa diremehkan ketika 

tidak ikut membolos temannya  dan kurangnya perhatian dari orangtua. 

Fermont (2003) mengemukakan bahwa perlakuan pada anak-anak 

yang memiliki perilaku membolos harus ditujukan untuk mengembalikan 

mereka ke sekolah seawal mungkin. Perlakuan yang efektif sebaiknya 

dilakukan untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang akan muncul di 

kemudian hari. Fermont (2003) menyebutkan bahwa pemilihan perlakuan 

antara lain meliputi edukasi dan konsultasi, pendekatan perilaku, intervensi 

yang melibatkan keluarga dan mungkin dengan cara farmakoterapi. Dari 

penelitian sebelumnya, ada berbagai perlakuan yang dilakukan untuk 

menurunkan perilakumembolos, yaitu konseling individu dan konseling 

kelompok.  

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya 

penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2008) dalam penelitiannya 

mengenai konseling individual dalam mengatasi perilaku membolos dengan 

menggunakan pendekatan behavior dengan teknik self management. Hasil 

mengatakan bahwa konseling individu teknik self management dapat 

mengatasi perilaku membolos siswa. Kelemahan dalam metode konseling 

individu ini adalah membutuhkan banyak waktu dan tenaga dalam menjalani 

konseling individu. Sedangkan Agustina (2013) dalam penelitiannya 
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mengenai pengaruh konseling kelompok melalui teknik assertive training 

terhadap pengentasan perilaku membolos, mendapatkan hasil bahwa 

konseling kelompok dengan teknik assertive training berpengaruh dalam 

mengatasi perilaku membolos. Dalam konsep behavioral, perilaku manusia 

merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah melalui manipulasi dan 

mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Selain itu, adapun kelemahan metode 

konseling kelompok ini adalah bagi konselor akan lebih sulit memberikan 

perhatian penuh secara rata kepada masing-masing konseli dalam kelompok. 

Hasil penelitian Indri Astuti (2009) yang bertujuan untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang usaha mengurangi 

perilaku membolos siswa,  menunjukkan bahwa 1) Adanya faktor intrinsik 

dan ekstrinsik seperti ajakan teman untuk membolos dan pikiran irasional 

siswa yang merasa dirinya tidak diterima lingkungannya, 2) bentuk perilaku 

membolos siswa berupa sering keluar saat jam pelajaran, karena malas 

belajar, tidak masuk sekolah berselang - seling hari dengan bermain game, 3) 

alternatif  penanganan yang dilakukan dalam menurunkan perilakumembolos 

antara lain menggunakan pendekatan behavior melalui teknik asertif training 

dan teknik rational emotif.  

Salah satu terapi perilaku yang menggunakan kognisi sebagai “kunci” 

dari perubahan perilaku adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT). 

Menurut Somers (2007) CBT membantu individu mengindentifikasi pola 
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kognitif atau pemikiran serta emosi yang berkaitan dengan perilaku. Peran 

kognisi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan tertentu 

menjadi fokus perhatian dalam pendekatan Cognitive Behavioral Therapy 

(Sarandria, 2012). Cognitive Behavioral Therapy (CBT) membantu individu 

mengidentifikasi pola kognitif atau pemikiran serta emosi yang berkaitan 

dengan perilaku (Somers, 2007). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Heyne,et.al (2011) 

mengenai School refusal and anxiety in adolescence: Non-randomized trial of 

a developmentally sensitive cognitive behavioral therapy. Tujuan dalam 

penelitian ini yaitu mengevaluasi efikasi dari perkembangan Cognitive 

Behavior Therapy (CBT) untuk mengatasi perilaku mogok sekolah pada 

remaja. Penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan dari post-treatment 

dan 2 bulan-follow up pada perbaikan perilaku mogok sekolah. Treatment 

dalam penelitian ini juga didukung oleh kesediaan subyek mengikuti 

treatment, orang tua dan pihak sekolah sehingga dapat membantu 

keberhasilan dalam penelitian ini. Kesediaan subyek dalam mengikuti 

program, materi yang diberikan secara struktur dan bertahap, dan 

pembangunan rapport yang baik sehingga meningkatkan kepercayaan 

partisipan terhadap terapis. Terapis biasanya dapat membantu subyek dengan 

cara membuang pikiran dan keyakinan buruk, untuk kemudian diganti dengan 

konstruksi pola pikir yang lebih baik. CBT merupakan sebuah perlakuan 
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psikologis yang ditujukan pada interaksi antara cara individu berpikir, merasa 

dan berperilaku. CBT membantu individu mengidentifikasi pola kognitif atau 

pemikiran serta emosi yang berkaitan dengan perlaku (Somers, 2007).  

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, berdasarkan hasil studi 

pendahuluan salah satu penyebab siswa berperilaku membolos adalah adanya 

pemikiran yang irasional. Berpikir irasional yang berlangsung lama akan 

berpengaruh pada keyakinan negatif dan berperilaku negatif.   Oleh karena itu 

CBT dianggap efektif dalam mengubah perilaku membolos. Cognitive 

Behavioral Therapy (CBT)  dapat mengubah pemikiran dan keyakinan yang 

irasional menjadi lebih rasional. Tipe intervensi ini memfokuskan pada 

identifikasi belief (keyakinan) yang disfungsional dan mengubahnya menjadi 

lebih realistis (Emler, dalam Bos, Murris, Molkens, 2006).  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

efektivitas cognitive behavioral therapy untuk menurunkan perilaku 

membolos pada siswa SMK X Yogyakarta. Adapun dasar pemilihan CBT 

sebagai penanganan perilaku membolos karena adanya pemikiran irasional 

pada siswa yang memiliki perilaku membolos. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah Cognitive Behavior Therapy efektif untuk menurunkan 

perilaku membolos. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagimenjadi dua,yaitu manfaat secara teoritis 

dan manfaat secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

literature psikologi mengenai teknik Cognitive Behavior Therapy  

yang dapat digunakan untuk menurunkan perilaku membolos. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pihak sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

cara efektif dalam menurunkan perilaku membolos, yaitu dengan 

metode Cognitive Behavioral Therapy. 

b. Siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat mencegah atau mengatasi 

pola pikir menyimpang dengan metode Cogintive Behavioral Therapy. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengadaptasi dari penelitian-

penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian-penelitian yang akan digunakan 

penulis sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarandria (2012) dengan judul 

“Efektifitas Coginitive Behavioural Therapy (CBT) Untuk Meningkatkan Self 

Esteem Pada Dewasa Muda”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 

keefektifitasan CBT dalam meningkatkan self esteem pada dewasa muda yang 
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memiliki self esteem rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah One Group Pre test- Post testDesign atau Befaore After Design. 

Jumlah partisipan penelitian termasuk penelitian N=1 yang memiliki 

karakteristik partisipan hanya satu atau sedikit. Hasil penelitian ini adalah 

cognitive behavioural therapy efektif dalam meningkatkan self esteem pada 

dewasa muda. 

Penelitian yang telah dilakukan Astuti Indri (2009) dengan judul 

“Mengurangi Perilaku Membolos Dengan MenggunakanLayanan Konseling 

Individual (Studi Kasus Pada Siswa Kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 1 

Purbalingga)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku 

membolos siswa, bagaimana perilaku membolos siswa, dan penanganan yang 

dapat dilakukan dalam menangani perilaku membolos siswa di sekolah 

tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). 

Adanya faktor internal dan eksternal seperti ajakan teman untuk membolos 

dan pikiran irasional siswa yang merasa dirinya tidak diterima lingkungannya. 

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

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

bermain game. 3). alternatif  penanganan yang dilakukan dalam mengatasi 

perilaku membolos antara lain menggunakan pendekatan behavior melalui 

teknik asertif training dan teknik rational emotif. 
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Selanjutnya ada penelitian yang telah dilakukan Aris Handoko (2008) 

dengan judul “Mengatasi perilaku Membolos Melalui Konseling Individu 

Menggunakan Pendekatan Behavior Dengan Teknik Self Management Pada 

Siswa Kelas X TKJ SMK Bina Nusantara Ungaran Tahun Ajaran 2012/2013”. 

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan masalah perilaku membolos 

siswa-siswa kelas X TKJ SMK Bina Nusantara Ungaran sebelum dan sesudah 

dilakukan konseling individual menggunakan pendekatan behavior dengan 

teknik self management. Metode penelitian yang digunakan adalah Pre 

Eksperiment Design atau Quasi Eksperiment. Teknik analisis menggunakan 

deskriptif presentase. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa konseling 

individu teknik self management dapat menurukan perilaku membolos siswa 

kelas X TKJ SMK Bina Nusantara Ungaran. 

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Sarah Farida 

Agustina (2013) dengan judul “Pengaruh Konseling Kelompok Melalui 

Teknik Assertive Training Terhadap Pengentasan Perilaku Membolos Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh konseling kelompok dengan teknik assertive training 

dalam mengentas perilaku membolos. Metode penelitian menggunakan 

kuantitatif pre eksperimen One Group Pre test - Post test. Penelitian ini 

mendapatkan hasil bahwa konseling kelompok dengan teknik assertive 
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training berpengaruh terhadap pengetasan perilaku membolos siswa kelas 

VIII SMP Negeri 3 Ungaran. 

Pada penelitian selanjutnya yang telah dilakukan Akbar Zulkifli 

Osman (2008) dengan judul “Keefektifan Cognitive Behavior Therapy Untuk 

Menurunkan Tingkat Kecemasan Dan Meningkatkan Kualitas Hidup 

Tahanan/Narapidana Penyalahgunaan NAPZA di Rumah Tahanan Kelas 1 

Surakarta. Penelitian ini menggunakan rancangan Eksperimental Random 

Control Trial. Teknik analisis data menggunakan uji t, Chi Square. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa Cognitive Behavioral Therapy feketif dalam 

menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup 

tahanan/narapidana penyalahguna NAPZA.  

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Wardani (2014) 

dengan judul “Cogintive Behavior Therapy Untuk Meningkatkan 

Kesejahteraan Psikologis Remaja Gay”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh CBT untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis 

remaja gay. Partisipan dalam penelitian ini mengalami perubahan dalam hal 

positif mengenai kesejahteraan psikologis. 

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan Nazwa Manurung (2012) 

dengan judul “School Refusal Pada Anak Sekolah Dasar”. Metode penelitian 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe collective case study 

yang merupakan model dari studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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anak yang mengalami school refusal masih bisa terus sekolah asalkan 

orangtua dan guru mau bekerjasama untuk mengetahui penyebabnya dan 

membantu anak yang mengalami school refusal untuk dapat mengatasi 

masalahnya. 

Penelitian yang akan dilakukan mempunyai perbedaan dan persamaan 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, adapun persamaan dan 

perbedaannya antara lain : 

a) Berdasarkan Topik/Tema 

 Topik yang digunakan dalam penelitian Sarandria (2012) 

memiliki variabel tergantung Self Esteem dan variabel bebas Cognitive 

behavioural Therapy (CBT). Perbedaan pada variabel tergantung yaitu 

perilaku membolos, dan memiliki persamaan untuk variabel bebas 

yakni Cognitive behavioural Therapy (CBT). 

 Topik penelitian kedua yang dilakukan oleh Indri (2009) 

memiliki variabel tergantung perilaku membolos dan variabel bebas 

layanan konseling individual. Penelitian ini memiliki persamaan pada 

variabel tergantung yakni perilaku membolos. Perbedaan untuk 

variabel bebas yakni dalam penelitian Indri menggunakan layanan 

konseling individual. 

 Kemudian untuk penelitian ketiga yang dilakukan oleh 

Handoko (2008), memiliki variabel tergantung perilaku membolos dan 
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variabel bebas konseling individu menggunakan pendekatan behavior 

teknik self management. Penelitian ini memiliki persamaan pada 

variabel tergantung yakni perilaku membolos. Akan tetapi memiliki 

perbedaan variabel bebas konseling individu menggunakan 

pendekatan behavior teknik self management. 

 Penelitian keempat yang dilakukan oleh Agustina (2013) 

memiliki variabel tergantung perilaku membolos dan variabel bebas 

konseling kelompok melalui teknik Assertive Training. Penelitian ini 

memiliki persamaan variabel tergantung yakni perilaku membolos. 

Memiliki perbedaan variabel bebas yang pada penelitian ini 

menggunakan konseling kelompok melalui teknik Assertive Training. 

 Penelitian kelima yang dilakukan oleh Osman (2008) memiliki 

variabel tergantung tingkat kecemasan dan variabel bebas Cognitive 

Behavior Therapy (CBT). Penelitian ini memiliki persamaan variabel 

bebas yakni Cognitive Behavior Therapy (CBT), dan memiliki 

perbedaan pada variabel tergantung yakni tingkat kecemasan.  

 Penelitian selanjutnya, penelitian keenam yang dilakukan oleh 

Wardani (2014) yang memiliki variabel tergantung kesejahteraan 

psikologis. Variabel bebas penelitian ini adalah Cognitive Behavior 

Therapy (CBT). Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel 

bebas yaitu Cognitive Behavior Therapy (CBT), akan tetapi memiliki 
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perbedaan untuk variabel tergantung yakni pada penelitian Wardani 

meningkatkan kesejahteraan psikologis. 

 Berdasarkan pemaparan perbedaan dan persamaan topik 

penelitian dari beberapa penelitian diatas, hal inilah yang menjadi 

penentu keaslian dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

b) Berdasarkan Teori 

 Pada ketujuh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

memiliki persamaan dan perbedaan. Untuk penelitian Indri (2009) 

menggunakan teori dari Azwar (2003) terkait dengan perilaku 

membolos. Kemudian pada penelitian Handoko (2008) menggunakan 

teori dari Gunarsa (1981) terkait dengan pada pengertian perilaku 

membolos. Pada penelitian selanjutnya, penelitian Agustina (2013) 

menggunakan teori dari Surya (2001) terkait tentang penyebab 

perilaku membolos. Kemudian pada teori variabel bebas yakni 

Cognitive Behavior Therapy (CBT), penelitian yang dilakukan oleh 

Osman (2008) menggunakan teori dari Sudiyanto (2007) terkait 

pengertian dan proses Cognitive Behavior Therapy (CBT). kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2014) menggunakan teori 

dari Caroll (1998) terkait pengertian Cognitive Behavior Therapy 

(CBT). Penelitian selanjutnya dari Sarandria (2012) menggunakan 

teori pengertian dari Somers (2007) dan teknik teknik pelaksanaan dari 

Wetsbrook, et, al (2007) terkait Cognitive Behavior Therapy (CBT). 
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 Berdasarkan pemaparan diatas, antara teori yang akan 

digunakan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya memiliki 

persamaan. Yakni sama-sama menggunakan teori gejala perilaku 

membolos dari Prayitno dan Amti (2004)  tetapi juga menambahkan 

teori perilaku membolos dari Gunarsa (2006). Selain itu pada variabel 

bebas yakni terkait Cognitive Behavior Therapy (CBT). memiliki 

persamaan dengan menggunakan teori dari Somers (2007) terkait 

definisi serta terori dari Wetsbrook, et.al, 2007) tentang prinsip-prinsip 

Cognitive Behavior Therapy (CBT). 

c) Keaslian subjek 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarandria menggunakan subjek 

sebanyak 3 orang dengan kriteria subjek yang masuk usia dewasa 

muda. Kemudian penelitian oleh Indri menggunakan subjek sebanyak 

8 siswa dengan criteria subjek yang sudah ditentukan. Selanjutnya 

penelitian Handoko, menggunakan subjek sebanyak 6 orang dengan 

kriteria yang sudah ditentukan. Kemudian pada penelitian Agustina, 

meggunakan 22 subjek dengan criteria subjek yang sudah ditentukan. 

Penelitian oleh Osman meggunakan 2 kelompok yakni eksperimen dan 

control dengan masing masing 25 orang dengan criteria subjek yang 

sudah ditentukan.  Penelitian Wardani menggunakan subjek sebanyak 

2 oarng dengan kriteria yang sudah ditentukan. 
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Subjek yang digunakan dalam penelitian ini hampir sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa penelitian tersebut 

diatas. Ada perbedaan penelitian terdapat pada desain penelitian. Pada 

penelitian tersebut di atas ada yang menggunakan dua kelompok 

penelitian, yakni kelompok eksperimen dan control, pada penelitian 

yang akan dilakukan menggunakan satu kelompok penelitian yakni 

kelompok eksperimen. Kemudian instrument yang digunakan peneliti 

hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina (2013) 

yang digunakan antara lain skala perilaku membolos, absensi siswa, 

observasi kelas (pengamatan), interview dengan guru BK, dan 

dokumentasi. 

Hal ini yang membuat adanya perbedaan pada subjek yang 

akan peneliti tentukan dalam penelitian. Peneliti menggunakan subjek 

sebanyak 5 orang untuk diberikan perlakuan. 

d) Metodologi 

 Pada penelitian Sarandria (2012) menggunakan metode One 

Group pre test post testdesign. sedangkan penelitian Indri (2009) 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Penelitian Handoko (2008) menggunakan metide Pre eksperiment 

design atau Quasi eksperiment. Metode penelitian Agustina (2013) 

menggunakan kuantitatif pre eksperiment One Group pre test post 

testdesign. selanjutnya pada penelitian Osman (2008) menggunakan 
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rancangan eskperimental random control trial. Terakhir penelitian 

Wardani (2014) menggunakan metode pendekatan kualitatif.  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test 

dan post-test with one group design. Pada kelompok eksperimen akan 

diberikan intervensi Cognitive Behavior Therapy (CBT) dengan pre 

test dan post testmenggunakan skala perilaku membolos dan hasil 

absensi siswa. 

e) Keaslian alat ukur 

 Alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan skala perilaku membolos, absensi siswa, 

observasi kelas, wawancara dengan guru BK dan dokumentasi sama 

seperti penelitian Agustina (2013).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah 

dilakukan dan pembahasan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

“Cognitive Behavior Therapy (CBT) efektif  untuk 

menurunkan perilaku membolos pada subyek penelitian.” 

Hasil ini didasarkan pada keberhasilan ketujuh subyek yaitu 

menurunkan perilaku membolos sebanyak minimal 11%. 

Selain itu terdapat perubahan yang positif yaitu 

berupa penurunan yang signifikan pada perilaku membolos 

setelah diberi treatment intervensi cognitive behavior therapy 

(CBT). Hal ini terbukti dari hasil uji wilcoxon didapatkan Z -

2,366 dan P 0,018. Jadi hipotesis penelitian ini diterima. 

Maka dengan demikian cognitive behavior therapy (CBT) 

dapat menurunkan perilaku membolos siswa. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di SMK 3 

Yogyakarta  di atas, maka peneliti memberikan saran yang 

diharapkan dapat  bermanfaat untuk sekolah : 
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1) Bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) 

Guru BK dapat menggunakan treatment cognitive 

behavior therapy sebagai salah satu referensi untuk untuk 

menurunkan perilaku membolos dengan mengundang 

tenaga Profesional. 

2) Bagi Sekolah 

Dalam proses menurunkan perilaku membolos 

siswa, pihak sekolah perlu menambahkan program 

cognitive behavior therapy (CBT) yang dilakukan oleh 

terapis ahli. 

3) Bagi Subyek Penelitian 

Agar dapat melakukan latihan CBT yang sudah 

dijalani dalam program intervensi ini, ketika menyadari 

pikiran-pikiran negatif muncul terkait dengan perilaku 

membolos. 
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SURAT PERSETUJUAN 

(INFORMED CONSENT) 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : 

Umur  : 

Alamat : 

Menyatakan bahwa: 

1. Saya telah mendapat penjelasan segala sesuatu menganai penelitian : 

Efektifitas Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Untuk Menurunkan Perilaku 

Membolos Pada Siswa SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

2. Setelah saya memahami penjelasan tersebut, dengan penuh kesadaran dan 

tanpa paksaan dari siapapun bersedia ikut serta dalam penelitian ini 

dengan kondisi: 

a) Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya dan 

hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah. 

b) Apabila saya inginkan, saya boleh memutuskan untuk keluar/tidak 

berpartisipasi lagi dalam penelitian ini tanpa harus menyampaikan 

alasan  apapun. 

Peneliti       Yogyakarta,  

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

(......................................)    (.................................................) 

 

http://fk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/Blanko-Informed-Consent.pdf#page=1
http://fk.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2012/06/Blanko-Informed-Consent.pdf#page=1


MODUL INTERVENSI  

COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY 

 

SESI ASESMEN AWAL 

Tujuan  Melakukan asesmen awal untuk mengetahui permasalahan subyek dan apakah subyek memenuhi karakteristik 

partisipan penelitian. 

Tahapan 

kegiatan 

1. Membangun rapport 

 Menyapa dan menanyakan kabar subyek hari ini 

 Memberi tahu kepada subyek bahwa lembar kesediaan mengikuti program (informed consent) akan 

diberikan pada sesi intervensi pertama 

 Meminta subyek mengisi data diri secara umum (nama, alamat, umur, agama, suku bangsa, pendidikan, 

pekerjaan dan nomor kontak) 

2. Melakukan wawancara awal pada subyek. 

1) Menggali data mengenai subyek secara umum 

 Meminta subyek menceritakan tentang dirinya 

 Menanyakan pada subyek tentang keadaan keluarganya 

 Menanyakan pada subyek kegiatannya saat ini 

       Cat : untuk setiap pertanyaan,terapis melakukan probing untuk penggalian lebih lanjut tergantung dari 

jawaban subyek. 

2) Menggali data mengenai perilaku membolos subyek 

 Memberikan form “Apa yang saya pikirkan tentang sekolah?” kepada subyek dan meminta untuk 

menuliskan lanjutan dari kalimat tersebut sebanyak mungkin.  

 Setelah itu terapis melakukan inquiry terhadap jawaban-jawaban subyek. 

 Memberikan form “Saya membolos karena…” kepada subyek dan meminta untuk menuliskan apa 

kalimat selanjutnya yang dipikirkannya. 

3. Melakukan pengukuran menggunakan kuesioner perilaku membolos sebagai pre test 

Memberikan informasi pada klien bahwa ia akan diminta mengisi kuesioner untuk melengkapi data 

wawancara. 

 Memberikan kuesioner perilaku membolos yang digabung dengan informed consent secara tertulis. 

 Meminta subyek menandatangi informed consent kuesioner. 

 Setelah selesai mengisi kuesioner, terapis mengadakan sesi evaluasi mengenai yang sudah 



dilakukan hari ini. 

 Setelah evaluasi selesai, terapis mendiskusikan pada subyek mengenai rencana tempat dan waktu 

untuk sesi selanjutnya. 

 Terapis mengucapkan terimakasih atas partisipasi subyek pada hari ini dan subyek diperbolehkan 

meninggalkan tempat. 

Waktu +/- 2 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESI INTERVENSI 1 

Tujuan  Membantu subyek mengatasi permasalahan membolos. 

a. Membantu subyek mengidentifikasi negative automatic thoughts (NATs) atau pikiran-pikiran otomatis 

yang negative mengenai membolos pada dirinya. 

b. Membantu subyek mengindentifikasi Disfunctional Assumption (DAs) atau aturan dan asumsi yang tidak 

bermanfaat pada dirinya. 

Tahapan 

kegiatan 

1. Membangun rapport 

 Menyapa dan menanyakan kabar subyek hari ini 

 Memberikan informed consent secara tertulis mengenai program intervensi yang akan dilakukan, 

menyangkut tempat, waktu dan manfaat yang akan di dapat subyek. 

 Mennayakan pada subyek apakah ia siap berkomitmen untuk mengikuti program sampai selesai. 

 Meminta subyek memberikan tanda tangan pada lembar pernyataan yang telah disediakan. 

 Memberitahu kepada subyek tema sesi hari ini yaitu pikiran otomatis serta aturan dan asumsi yang ada 

pada diri. 

 

2. Menggali pikiran-pikiran otomatis pada subyek. 

 Memberitahu subyek bahwa latihan pertama adalah mencari tahu perasaan apa saja yang subyek 

rasakan ketika membolos sekolah. 

 Memberikan form: “Tidak masuk sekolah membuat saya…” 

(“Sekarang dihadapan anda ada selembar kertas yang didalamnya ada tiga kolom. Judulnya 

“Tidak masuk sekolah membuat saya …”. Di setiap kolom ada gambar ekspresi seseorang. Coba 

beritahu saya perasaan apa saja yang ada di setiap kolom.”) 

 Meminta subyek mengisi form “Tidak masuk sekolah membuat saya…” 

 Setelah subyek selesai mengerjakan, subyek diberikan form “Catatan pikiran” yang berisi tiga 

kolom yaitu A (kolom situasi), B (kolom pikiran) dan C (kolom perasaan). 

 Subyek diminta memilih salah satu dari perasaan yang sudah ia tuliskan pada form “Tidak masuk 

sekolah membuat saya…” dan memindahkannya ke kolom A. 

 Subyek diminta mengisi kolom B dengan pikiran-pikiran yang segera muncul pada dirinya saat 

mengalami situasi kolom A. subyek diminta mengisi kolom C dengan perasaan yang timbul pada 

saat itu serta memberikan rating untuk seberapa kuat perasaan tersebut ada pada dirinya (skala 1-

10). 

 Setelah selesai, terapis menanyakan beberapa pertanyaan kepada subyek. 

(Q: “Bagaimana perasaan anda ketika mengisi kolom ABC ini?”, “Apa yang anda temukan?”) 



Subyek diminta untuk melihat setiap pikiran otomatis yang telah ia tulis dan memintanya untuk 

memberikan tanda (+) untuk pikiran positif dan (-) untuk  pikiran negative. Subyek juga ditanyakan 

alasan ia memberikan tanda tersebut. 

 Meminta subyek untuk memberikan skala untuk setiap pikiran otomatis yang muncul. 

 Menanyakan pada subyek mengenai reaksi yang muncul akibat pikiran otomatis dan perasaan 

tersebut. 

(Q: menurut anda ketika memiliki dan mempercayai pikiran seperti ini, apa efeknya bagi anda? 

Kira-kira perilaku apa yang anda lakukan di masa depan?”) 

(Q: menurut anda, perilaku tersebut bermanfaat atau tidak?) 

 Menanyakan pada subyek apakah jika ia memiliki pikiran otomatis yang berbeda maka reaksinya 

akan berbeda pula. 

(Q: kira-kira, jika anda memiliki pikiran otomatis yang berbeda, apakah reaksi anda akan berbeda 

pula?) 

 

       Cat : jika waktu memungkinkan, maka latihan diulang satu atau dua kali lagi untuk situasi yang 

berbeda. Jika tidak, maka subyek langsung diberikan tugas rumah. 

TUGAS RUMAH : 

Subyek diberikan beberapa lembar “Catatan pikiran” dan ia harus mengisi catatan tersebut dengan cara 

yang sama dengan latihan sebelumnya. Subyek diminta memilih dua buah situasi dari masing-masing 

perasaan yang sudah dituliskan pada form: “Tidak masuk sekolah membuat saya…” 

 

3) Menggali asumsi dan aturan yang ada di dalam diri subyek. 

 Menanyakan pada subyek menurutnya apa yang dimaksud dengan aturan dan asumsi. 

 Membantu subyek untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan aturan dan asumsi dengan 

memberikan form “Aturan dan Asumsi” yang berisi kumpulan kalimat-kalimat yang harus 

diteruskan pada subyek. Kalimat-kalimat tersebut antara lain: 

“Saya harus…” (aturan) 

“Saya harus… agar …” (aturan) 

“Jika saya… maka…” (asumsi) 

“Jika saya tidak… maka …” (asumsi) 

(“Aturan dan asumsi dalam diri adalah aturan-aturan yang kita buat sendiri dan menjadi panduan 

diri kita dalam bertingkah laku sehari-hari. Untuk lebih memahaminya, saya memberikan anda 

selembara kertas yang berisi kalimat ini. Sekarang coba anda lengkapi kelimat-kalimat ini hingga 



menjadi kalimat yang utuh. Usahakan semua kalimat terisi.”) 

 Mengambil salah satu aturan dan asumsi yang telah ditulis subyek (yang berhubungan dengan 

perilaku membolos) dan menanyakan pada subyek apa efeknya jika ia memiliki aturan dan asumsi 

seperti itu. 

 Menanyakan pada subyek bagaimana perilaku sehari-hari dalam memenuhi aturan atau asumsi 

tersebut. 

(“Sekarang berdasarkan daftar aturan dan asumsi yang sudah anda buat, coba anda tuliskan apa-

apa saja yang biasanya anda lakukan untuk memenuhi atau melaksanakan aturan-aturan dan 

asumsi ini”) 

4. Mengindentifikasi aturan dan asumsi yang tidak bermanfaat pada subyek. 

 Memberitahu pada subyek bahwa aturan dan asumsi ada yang bermanfaat ada pula yang tidak 

bermanfaat. 

(“seperti yang sudah kita bahas, aturan dan asumsi akan menuntun perilaku kita dalam 

menghadapi permasalahan hidup kita sehari-hari. Jadi memiliki aturan dan asumsi tidaklah salah. 

Tetapi tidak semua aturan dan asumsi yang kita miliki tersebut bermanfaat. Ada pula aturan dan 

asumsi yang tidak bermanfaat.”) 

 Meminta subyek untuk menyebutkan dari semua kalimat-kalimat aturan dan asumsi yang telah ia 

buat, mana yang menurutnya bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kemudian subyek 

ditanyakan apa alasannya berpendapat seperti itu. 

 Mennayakan pada subyek apa yang akan terjadi jika ia tidak mampu memnuhi kriteria dari aturan 

dan asumsi tersebut. 

5. Evaluasi sesi pertama 

 Mennayakan kepada subyek pertanyaan-pertanyaan berikut: 

(Q: bagaimana perasaan anda seletah mengikuti sesi pertama?) 

(Q: apakah ada manfaat yang didapat setelah mengikuti semua latihan-latihan dalam sesi 

pertama?) 

(Q: penemuan-penemuan baru apa saja yang anda temukan selama mengikuti sesi pertama?) 

 Mengingkatkan kembali pada subyek agar mengerjakan tugas rumah yang telah diberikan. 

 Memberitahu subyek bahwa pada sesi berikutnya akan diadakan latihan-latihan untuk mengubah 

atau menantang: 

- Pikiran-pikiran otomatis yang negative yang ada pada diri subyek (terutama mengenai perilaku 

membolos). 

- Serta aturan dan asumsi yang tidak bermanfaat pada dirinya (terutama mengenai perilaku 



membolos). 

 Mengatur jadwal pertemuan selanjutnya yang disesuaikan dengan kondisi dan waktu subyek. 

 Mengucapkan terima kasih pada subyek atas partisipasinya mengikuti sesi hari ini dan 

mempersilahkan subyek meninggalkan tempat pertemuan. 

Waktu +/- 2 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESI INTERVENSI 2 

Tujuan  Membantu subyek mengatasi permasalahan membolos. 

c. Menantang negative automatic thoughts (NATs) pada subyek terutama mengenai perilaku membolos. 

d. Menantang aturan dan asumsi tidak bermanfaat yang dimiliki subyek terutama yang mempengaruhi 

perilaku membolos. 

Tahapan 

kegiatan 

1. Membangun rapport dan evaluasi tugas rumah 

 Menyapa dan menanyakan kabar subyek hari ini. 

 Menanyakan pada subyek apakah ia sudah mengerjakan tugas rumah yang diberikan pada sesi 

sebelumnya. 

 Menanyakan pada subyek bagaimana perasaannya saat mengerjakan tugas rumah serta kesulitan-

kesulitan yang mungkin muncul. 

(Q: “Bagaimana perasaan anda ketika anda mengerjakan tugas-tugas ini? Adakah kesulitan yang anda 

rasakan?”) 

 Meminta subyek menyerahkan tugas rumah kepada terapis. 

 Meminta subyek menjelaskan kepada terapis tahapan-tahapan ABC yang telah ia buat untuk menilai 

apakah subyek sudah mampu mengidentifikasi pikiran-pikiran otomatisnya. 

 Memberitahu pada subyek bahwa pada sesi ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah mencoba 

menantang pikiran otomatis serta aturan dan asumsi tidak bermanfaat yang dimiliki subyek. 

 

2. Menantang pikiran otomatis negatif pada subyek (terutama mengenai perilaku membolos) 

(Pada sesi sebelumnya, anda sudah bisa mengindentifikasi pikiran otomatis yang sering muncul pada diri 

anda. Ini merupakan sebuah awal yang baik. Anda juga sudah bisa mengidentifikasi mana pikiran otomatis 

yang positif dan mana yang negative. Seperti yang sudah pernah kita diskusikan, ternyata pikiran otomatis 

yang negatif bisa membuat anda memberikan reaksi yang kurang bijaksana dalam berbagai situasi. 

Bagaimana menurut anda?”) 

 Menanyakan pada subyek menurutnya apakah pikiran otomatis negatif dapat diubah menjadi 

pikiran yang lebih positif. 

 (Q: “menurut anda, mungkin tidak pikiran otomatis yang negative diubah menjadi pikiran otomatis 

yang lebih positif?”) 

 Menanyakan pada subyek jika pikirannya diubah menjadi positif, apa efek yang akan timbul 

dengan perasaan atau tingkah lakunya. 



(Q: “apa yang mungkin terjadi ketika pikran otomatis negative pada diri anda diubah menjadi 

lebih positif?, kira-kira apa pengaruhnya terhadap perasaan anda?, apakah pengaruhnya terhadap 

perilaku anda?”) 

Mengambil salah satu “Catatan pikiran” (kolom ABC) yang sudah dikerjakan subyek yang 

berkaitan dengan perilaku membolos (pemilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan terapis). 

 Memberikan form “Catatan pikiran” bagian dua (kolom D dan E) dan mengajak subyek mengisi 

kolom-kolom tersebut. 

 Dari salah satu pikiran otomatis yang terpilih , terapis mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti: 

(Q: “Apakah menurut anda pikiran tersebut opini atau fakta?”, “Menurut anda adakah yang 

kurang sesuai dari pemikiran ini?”, “Apa bukti yang mendukung pemikiran seperti ini?”, “Apa 

keuntungan yang anda dapatkan dengan berpikirseperti ini?”, “Sebaliknya, apa kerugian yang 

anda dapatkan?”) 

Meminta subyek untuk memikirkan sebuah pikiran alternative dalam memandang situasi tersebut. 

(“Coba pikirkan sebuah pikiran alternative yang lebih positif dalam memandang situasi seperti 

ini.”) 

(Q: “Bayangkan jika teman anda yang mengalami situasi seperti ini, kira-kira apa yang akan anda 

sarankan pada dia?”) 

 Menanyakan bagaimana ia memandang situasi yang ada di dalam diari pikiran saat ini. 

(Q: Ketika anda sudah bisa melihat permasalahan ini secara menyeluruh, bagaimana anda 

memandang masalah ini sekarang?”) 

 Meminta subyek untuk menuliskan hal-hal baru yang ia temukan dari hasil menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan terapis lalu menuliskan pada kolom tentangan (kolom D). 

 Meminta subyek menambahkan pikiran alternatif yang telah ia buat pada kolom D. 

(“Tadi anda sudah menemukan pikiran-pikran yang lebih positif yang dapat menjadi alternative 

dalam memandang situasi ini. Tuliskan pula pikiran alternative tersebut di kolom D.”) 

 Meminta subyek mengisi kolom efek (E) dengan hal-hal apa saja yang mungkin terjadi katika ia 

menghadapi situasi yang sama namun pikiran yang muncul adalah pikiran alternative yang telah ia 

buat. 

 Meminta subyek untuk menuliskan skala untuk seberapa kuat perasaan yang muncul jika memiliki 

pikiran alternative. 

 Meminta subyek menuliskan seberapa besar keyakinan terhadap pikiran otomatis negative yang 

lama. 

 Menanyakan perasaan subyek mengenai keberhasilan subyek menantang pikiran otomatis 



negatifnya. 

(Q: “Anda sudah berhasil menantang satu buah pikiran otomatis negative dan menemukan 

pikiran-pikiran alternative yang lebih positif dalam memandang sebuah situasi. Bagaimana 

perasaan anda saat ini?”). 

TUGAS RUMAH : 
Terapis memilih dua buah catatan pikiran yang sudah dikerjakan subyek (catatan yang dipilih adalah catatan 

yang berkaitan dengan pikiran negatif yang berkaitan dengan perilaku membolos, berdasarkan 

pertimbangan terapis). Subyek diberikan form “Catatan pikiran” bagian dua dan diminta untuk melakukan 

tantangan terhadap pikiran-pikiran otomatis negatifnya dan mengisi kolom D dan E. 

 

3. Menantang aturan dan asumsi yang tidak bermanfaat (terutama terkait dengan perilaku membolos) 

(“Sebelumnya anda sudah berhasil mengidentifikasi aturan dan asumsi yang anda miliki. Anda juga 

sudah berhasil melihat mana aturan dan asumsi yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. 

Sekarang anda akan mencoba menantang aturan dan asumsi yang tidak bermanfaat. Memang tudak 

mudah untuk menantangnya karena aturan dan asumsi tersebut telah anda percayai sejak lama.”) 

 Memberitahu pada subyek bahwa latihan selanjutnya adalah mencoba menantang dan 

menyeimbangkan aturan dan asumsi tidak bermanfaat yang dimilikinya. 

(“Pada latihan berikut ini, anda akan mencoba menyeimbangkan aturan dan asumsi anda yang 

tidak bermanfaat menjadi aturan dan asumsi baru yang lebih seimbang dan realistis”) 

 Memilih salah satu dari kalimat aturan dan asumsi yang telah dibuat subyek (dipilih yang berkaitan 

dengan perilaku membolos) 

 Memberikan form “Catatan aturan dan asumsi” dan meminta subyek untuk mengisi kolom-kolm 

yang ada pada lembar tersebut berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada setiap kolom. 

Pertanyaan-pertanyaan berikut adalah pertanyaan untuk mennatang aturan dan asumsi: 

(Q: “Apa efeknya memiliki aturan atau asumsi tersebut dalam hidup anda?”, “Bagaimana anda 

tahu bahwa aturan dan asumsi ini sedang aktif?”, “Adakah pengalaman-pengalaman masa lalu di 

keluarga, sekolah, dll, yang membuat anda mengembangkan aturan dan asumsi seperti itu?”, “Apa 

saja yang membuat aturan dan asumsi ini kurang realistis dan kurang fleksibel?”, “Apa 

keuntungan yang anda dapat dari memiliki aturan dan asumsi seperti ini?”, “Sebaliknya, apa 

kerugiannya?”) 

 Kemudian pada kolom selanjutnya subyek diminta membuat sebuah kalimat aturan dan asumsi 

yang lebih seimbang, realistis dan fleksibel untuk aturan dan asumsi sebelumnya. 

 Subyek diminta untuk menuliskan tingkah laku apa saja yang dapat ia lakukan untuk 



mengaplikasikan aturan dan asumsi baru tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

(“Anda sudah mencapai kemajuan yang baik sekali dengan bisa mengidentifikasi dan membuat 

aturan dan asumsi yang lebih seimbang. Sekarang tinggal melatih untuk menggunakan aturan dan 

asumsi yang baru dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan kira-kira apa saja yang bisa anda 

lakukan untuk melatih agar anda dapat menggunakan aturan dan asumsi yang baru ini dalam 

kehidupan sehari-hari? Tuliskan pada kolm terakhir”) 

(Q: “Saya berharap anda dapat mengaplikasikan perilaku-perilaku yang sudah anda buat tadi 

dalam kehidupan sehari-hari, apakah menurut anda, anda akan mampu melakukannya?”) 

TUGAS RUMAH : Terapis memilih dua buah kalimat aturan dan asumsi yang dimiliki subyek kemudian 

memberikan form “catatan aturan dan asumsi” pada subyek. Subyek diminta untuk mengisi setiap form dengan 

cara yang sama dengan latihan yang sudah dilakukan. 

(“Saya akan memberikan anda tugas untuk dilakukan di rumah yaitu mencoba mennatang aturan dan asumsi 

lainnya serta membuat aturan dan asumsi yang lebih realistis dan fleksibel dengan menggunakan catatan dan 

asumsi seperti yang sudah kita lakukan tadi. Apakah ada pertanyaan?”) 

4. Evaluasi sesi kedua 

 Menanyakan kepada subyek pertanyaan-pertanyaan berikut: 

(Q: bagaimana perasaan anda seletah mengikuti sesi kedua ini?) 

(Q: apakah ada manfaat yang didapat setelah mengikuti semua latihan-latihan dalam sesi kedua?) 

(Q: penemuan-penemuan baru apa saja yang anda temukan selama mengikuti sesi kedua?) 

 Mengingkatkan kembali pada subyek agar mengerjakan tugas rumah yang telah diberikan. 

 Mengatur jadwal pertemuan selanjutnya yang disesuaikan dengan kondisi dan waktu subyek. 

 Mengucapkan terima kasih pada subyek atas partisipasinya mengikuti sesi hari ini dan 

mempersilahkan subyek meninggalkan tempat pertemuan. 

Waktu +/- 2 jam 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESI INTERVENSI 3 

Tujuan  Mengidentifikasi negative core belief (keyakinan dasar yang negatif) yang berkaitan dnegan perilaku membolos. 

Menantang negative core belief yang ada pada diri subyek. 

Tahapan 

kegiatan 

1. Membangun rapport dan evaluasi tugas rumah 

 Menyapa dan menanyakan kabar subyek hari ini. 

 Menanyakan pada subyek apakah ia sudah mengerjakan tugas rumah yang diberikan pada sesi 

sebelumnya. 

 Menanyakan pada subyek bagaimana perasaannya saat mengerjakan tugas rumah serta kesulitan-

kesulitan yang mungkin muncul. 

(Q: “Bagaimana perasaan anda ketika anda mengerjakan tugas-tugas ini? Adakah kesulitan yang anda 

rasakan?”) 

 Meminta subyek menyerahkan tugas rumah kepada terapis. 

 Meminta subyek menjelaskan kepada terapis tahapan-tahapan ABC yang telah ia buat untuk menilai 

apakah subyek sudah mampu mengidentifikasi pikiran-pikiran otomatisnya. 

 Menanyakan pada subyek sejauh ini apakah ada perubahan dalam padangan subyek mengenai perilaku 

membolos. 

(“Pada sesi-sesi sebelumnya, anda telah bisa mengidentifikasi dan mengubah pikiran otomatis anda 

yang negatif serta menyeimbangkan aturan dan asumsi yang ada pada diri anda. Sejauh ini bagaimana 

sekarang anda memandang permasalahan yang anda hadapi? Apa ada perubahan?”) 

 

2. Menggali keyakinan dasar subyek yang negatif tentang perilaku membolos 

 Menanyakan pada subyek apa yang dimaksud dengan keyakinan dasar. 

(“Hari ini kita akan membicarakan mengenai core belief atau keyakinan dasar. Menurut anda apa yang 

dimaksud dengan keyakinan dasar?”) 

(Q: “Menurut anda, mungkin tidak pikiran otomatis yang negative diubah menjadi pikiran otomatis 

yang lebih positif?”) 

 Menanyakan pada subyek jika pikirannya diubah menjadi positif, apa efek yang akan timbul 

dengan perasaan atau tingkah lakunya. 



(Q: “apa yang mungkin terjadi ketika pikran otomatis negative pada diri anda diubah menjadi 

lebih positif?, kira-kira apa pengaruhnya terhadap perasaan anda?, apakah pengaruhnya terhadap 

perilaku anda?”) 

 Memberikan penjelasan singkat mengenai pengertian keyakinan dasar. 

(“Keyakinan dasar adalah penilaian umum yang seseorang buat mngenai dirinya sendiri. 

Keyakinan dasar merupakan akar dari munculnya pikiran otomatis serta aturan dan asumsi. 

Keyakinan dasar bisa ada yang positif juga negatif. Hari ini kita akan menggali apa sebenarnya 

keyakinan dasar anda sehingga anda bisa memiliki pikiran yang negatif juga aturan dan asumsi 

yang tidak bermanfaat seperti yang sudah kita temukan sebelumnya.”) 

 Memberitahukan pada subyek bahwa akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam 

mengenai dirinya. 

(“Keyakinan dasar, terutama yang negatif biasanya sulit disadari. Untuk menggali keyakinan 

dasar, anda harus bisa mempertanyakan pikiran-pikiran yang ada dalam diri anda secara 

mendalam. Saya akan memilih salah satu dari pikiran otomatis negatif anda. Kemudian saya ingin 

anda menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.”) 

 Terapis membuka pertanyaan dengan memilih salah satu dari pikiran otomatis yang negatif subyek, 

kemudian menanyakan pertanyaan-pertanyaan sokratik. Pada setiap jawaban yang diberikan subyek 

maka akan muncul pertanyaan selanjutnya sampai terapis dapat menemukan apa sebenernya yang 

menjadi keyakinan dasar subyek. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan antara lain: 

(Q:”Bagaimana jika hal tersebut terjadi?”, “Apa artinya bagi anda jika hal tersebut benar?”, 

“Apa buruknya mengenai itu?”) 

 Kegiatan ini diulang sekitar dua kali, dengan mengambil pikiran otomatis negatif lainnya kemudian 

melakukan penggalian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sokratik kembali. 

 Menanyakan pendapat dan perasaan subyek terhadap keyakinan dasar negatif pada dirinya. 

(“Sekarang anda sudah menyadari apa sebenarnya keyakinan dasar yang anda miliki, hingga 

memunculkan pikiran otomatis negatif juga aturan dan asumsi yang tidak bermanfaat. Setelah 

menyadarinya pada latihan ini, bagaimana perasaan anda?”) 

3. Menantang keyakinan dasar subyek yang negatif 

 Memberitahu subyek bahwa pada kegiatan ini, subyek akan mencoba menantang keyakinan dasar 

negatif yang dimilikinya kemudian mengubahnya menjadi keyakinan yang lebih positif dan 

realistis. Keyakinan yang baru adalah keyakinan yang lebih sesuai dengan keadaan diri subyek. 

(“Anda sudah mengetahui keyakinan dasar negatif yang ada pada diri anda. Sekarang saatnya 



untuk menantang keyakinan tersebut agar menjadi keyakinan yang lebih positif dan realistis. Jika 

keyakinan ini tidak dimodifikasi, maka suatu saat anda akan mengaktifkan kembali pikiran 

otomatis juga aturan dan asumsi yang lama sehingga apa yang sudah kita lakukan untuk 

mennatangnya mungkin akan sia-sia. Menantang keyakinan dasar memang tidak mudah karena ini 

merupakan keyakinan yang sudah anda percayai sejak lama. Latihan yang akan kita lakukan ini 

dapat membantu untuk menyeimbangkan keyakinan lama agar membentuk keyakinan baru yang 

lebih sesuai dengan keadaan diri anda yang sesungguhnya.”) 

 Memberikan form “Menyesuaikan keyakinan dasar” kepada subyek. Didalam form ini terdapat 

kolom-kolom yang harus diisi subyek berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada setiap 

kolom. Pertama, subyek diminta memilih keyakinan dasar apa yang ingin ia sesuaikan dan 

meletakkannya di bagian paling atas kolom. 

(“Lembar berikut ini berjudul “Menyesuaikan keyakinan dasar”. Sekarang kita memilih salah satu 

keyakinan dasar yang sudah kita temukan. Keyakinan ini akan diletakkan dikolom paling atas.”) 

 Meminta subyek untuk menuliskan seberapa besar kepercayaannya terhadap keyakinan tersebut 

(skala 1-10) serta perasaan subyek jika memiliki keyakinan seperti itu. 

 Meminta subyek untuk menuliskan keyakinan baru yang lebih sesuai dengan keadaan dirinya. 

Keyakinan baru ini bukan serta merta membalikkan kata-kata. (contoh: “saya bodoh” menjadi 

“saya tidak bodoh”). 

(“Sekarang dibawahnya, coba tuliskan kira-kira keyakinan seperti apa yang bisa menggantikan 

keyakinan yang lama. Ini kita sebut balance core belief. Pikirkan sesuatu yang belih seimbang 

menggambarkan diri anda.”) 

 Meminta subyek menuliskanpada kolom bukti, bukti apa saja yang mendukung keyakinan lama dan 

baru. 

(“Sekarang saatnya untuk mempertanyakan kedua keyakinan „lama‟ dan „baru‟ ini pada diri 

sendiri. Pertama, coba tuliskan bukti-bukti apa saja yang mendukung keyakinan anda yang lama 

dan tuliskan pada kolom bukti.”) 

 Meminta subyek untuk mencari dan  menuliskan bukti-bukti yang mendukung keyakinan baru dari 

kejadian-kejadian yang ada di masa lalu serta bukti-bukti yang dapat dicari di masa depan. 

 Meminta subyek menuliskan kembali seberapa besar kepercayaan terhadap keyakinan yang lama 

serta yang baru. Subyek juga diminta menuliskan perasaan yang muncul jika memiliki keyakinan 

baru yang lebih sesuai. Subyek ditanyakan sekarang keyakinan mana yang lebih ia percayai. 

 

 



TUGAS RUMAH : 
Subyek diminta mengisi form “Menyesuaikan keyakinan dasar” untuk keyakinan dasar lain yang ia miliki 

sebagai tugas rumah. Cara yang dilakukan sama dengan cara yang sudah dicoba pada sesi. 

(“Saya akan memberikan anda tugas untuk dilakukan di rumah yaitu mencoba menantang dan 

menyesuaikan keyakinan dasar anda yang negatif lainnya kemudian membuat keyakinan baru yang lebih 

seimbang, realistis, fleksibel dan lebih sesuai untuk menggambarkan diri anda. Anda cukup mengisi lembar 

ini dengan cara yang sama seperti yang telah kita lakukan tadi. Apakah ada pertanyaan?”) 

 

4. Evaluasi sesi ketiga 

 Menanyakan kepada subyek pertanyaan-pertanyaan berikut: 

(Q: bagaimana perasaan anda seletah mengikuti sesi ketiga ini?) 

(Q: apakah ada manfaat yang didapat setelah mengikuti semua latihan-latihan dalam sesi ketiga?) 

(Q: penemuan-penemuan baru apa saja yang anda temukan selama mengikuti sesi ketiga?) 

 Mengingkatkan kembali pada subyek agar mengerjakan tugas rumah yang telah diberikan. 

 Mengatur jadwal pertemuan selanjutnya yang disesuaikan dengan kondisi dan waktu subyek. 

 Mengucapkan terima kasih pada subyek atas partisipasinya mengikuti sesi hari ini dan 

mempersilahkan subyek meninggalkan tempat pertemuan. 

Waktu +/- 2 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESI INTERVENSI 4 

Tujuan  Membantu subyek menemukan hal-hal positif apa saja yang didapatkan ketika tidak membolos sekolah. 

Tahapan 

kegiatan 

1. Membangun rapport dan evaluasi tugas rumah 

 Menyapa dan menanyakan kabar subyek hari ini. 

 Menanyakan pada subyek apakah ia sudah mengerjakan tugas rumah yang diberikan pada sesi 

sebelumnya. 

 Menanyakan pada subyek bagaimana perasaannya saat mengerjakan tugas rumah serta kesulitan-

kesulitan yang mungkin muncul. 

(Q: “Bagaimana perasaan anda ketika anda mengerjakan tugas-tugas ini? Adakah kesulitan yang anda 

rasakan?”) 

 Meminta subyek menyerahkan tugas rumah kepada terapis. 

 Meminta subyek menjelaskan kepada terapis tahapan-tahapan ABC yang telah ia buat untuk menilai 

apakah subyek sudah mampu mengidentifikasi pikiran-pikiran otomatisnya. 

 Menanyakan pada subyek sejauh ini apakah ada perubahan dalam padangan subyek mengenai perilaku 

membolos. 

(“Pada sesi sebelumnya, anda telah bisa menantang keyakinan dasar yang negatif pada diri anda. 

Sejauh ini bagaimana sekarang anda memandang perilaku membolos? Apa ada perubahan?”) 

 Memberitahu subyek bahwa pada sesi ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah menemukan hal-hal 

positif apa saja yang didapatkan ketika meninggalkan perilaku membolos. 

 

2. Mengindetifikasi hal-hal positif apa saja yang ingin dicapai subyek di masa depan 

 Memberikan dan meminta subyek menuliskan pada selembar kertas apa saja hal-hal positif yang ingin ia 

capai di masa depan. 

 Menanyakan kepada subyek hal apa saja yang akan dilakukan subyek untuk mencapai keinginannya di 

masa depan tersebut. 

(Q: “Apa yang akan anda lakukan untuk mencapai semua harapan anda di masa depan tersebut? Apa 



anda yakin akan dapat mencapai hal-hal positif tersebut?”) 

 Memberitahu subyek bahwa jika ia ingin mencapai hal positif tentunya dia juga harus melakukan hal-

hal yang positif pula. Seperti pada sesi awal sampai sekarang mempunyai tujuan untuk membantu 

subyek mengubah perilaku negatifnya menjadi lebih positif. 

(Q: “Jika anda ingin mencapai hal-hal yang positif di masa depan, tentunya anda juga harus 

melakukan hal positif juga. Dari awal sesi kita sudah memiliki tujuan untuk membantu anda merubah 

perilaku yang negatif untuk menjadi lebih positif lagi. Apa anda memahaminya?”) 

3. Mengindentifikasi hal-hal positif yang didapat ketika meninggalkan perilaku membolos 

 Meminta subyek menuliskan pada selembar kertas apa saja hal-hal positif yang didapatkan ketika 

meninggalkan perilaku membolos. 

 Menanyakan kepada subyek, apakah hal yang sudah ditulisnya akan benar-benar terjadi ketika ia 

meninggalkan perilaku membolos. 

 Setelah selesai, terapis menanyakan beberapa pertanyaan kepada subyek. 

(Q: “Bagaimana perasaan anda ketika mengisi selembar kertas mengenai hal-hal positif yang anda 

dapat ketika meninggalkan perilaku membolos? Apa yang anda temukan?”) 

 

4. Evaluasi sesi keempat 

 Menanyakan kepada subyek pertanyaan-pertanyaan berikut: 

(Q: bagaimana perasaan anda seletah mengikuti sesi keempat ini?) 

(Q: apakah ada manfaat yang didapat setelah mengikuti semua latihan-latihan dalam sesi 

keempat?) 

(Q: penemuan-penemuan baru apa saja yang anda temukan selama mengikuti sesi keempat?) 

 Mengatur jadwal pertemuan selanjutnya yang disesuaikan dengan kondisi dan waktu subyek. 

 Mengucapkan terima kasih pada subyek atas partisipasinya mengikuti sesi hari ini dan 

mempersilahkan subyek meninggalkan tempat pertemuan. 

Waktu +/- 2 jam 

 

 

 

 



 

 

 

 

SESI EVALUASI DAN ASESMEN AKHIR 

Tujuan  Mengevaluasi keseluruhan sesi, mendiskusikan hasil intervensi dan terminasi 

Tahapan 

kegiatan 

1. Mengevaluasi sesi-sesi sebelumnya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut: 

(Q: “ Bagaimana pendapat anda terhadap program intervensi ini secara keseluruhan?”) 

(Q: “Menurut anda, apa manfaat yang anda dapatkan setelah menjalani program ini?”) 

(Q: “Apakah anda memiliki saran dan kritik mengenai program atau selaku saya sebagai terapis?”) 

 

2. Melakukan pengukuran perilaku membolos dengan alat ukur perilaku membolos 

 Memberikan skala perilaku membolos kepada subyek dan meminta subyek untuk mengisinya. 

 

3. Melakukan wawancara mengenai bagaimana keefektifan program intervensi ini dalam mengubah perilaku 

membolos subyek 

 Menanyakan kepada subyek pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 

a. “Apakah menurut anda terdapat perubahan pada perilaku membolos setelah dilakukan program 

intervensi? Jika ada, ceritakan apa saja? 

b. “Apakah menurut anda latihan-latihan yang sudah kita lakukan sebelumnya berdampak positif pada 

diri anda? Jika iya, ceritakan apa saja?” 

c. Apa saja perbedaan yang anda rasakan pada diri anda sebelum dan sesudah mengikuti program 

intervensi?” 

d. “apakah anda menerapkan latihan-latihan yang sudah anda dapatkan dalam program intervensi?” 

4. Melakukan terminasi 

 Memberikan apresiasi kepada subyek terhadap keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai 

subyek selama mengikuti intervensi. 

(“Anda telah bekerja sama dengan baik dalam setiap sesi pada program intervensi ini. Anda juga 

telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang diharapakan pada setiap sesi. Saya sebgai terapis 

merasa senang dan bangga kepada anda dan saya harap latihan-latihan yang telah kita 



pergunakan dalam setiap sesi dapat anda lakukan kembali secara mandiri agar anda lebih bisa 

memahami diri dan situasi. Semoga program ini membawa perubahan dan manfaat pada anda di 

masa depan.”) 

 Mengucapkan terima kasih pada subyek atas partisipasinya dan komitmennya dalam mengikuti 

intervensi. 

 Mempersilahkan subyek meninggalkan tempat pertemuan. 

Waktu +/- 2 jam 

 



SKALA PERILAKU  

(Try Out) 

Identitas Responden: 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

Tanggal : 

Petujuk Pengisian: 

1. Isilah nama, kelas dan nomor absen pada tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah baik- baik setiap pernyataan di bawah ini. 

3. Berilah tanda (√) pada kolom yang paling sesuai dengan keadaan yang anda alami. 

4. Jika anda ingin membenarkan jawaban, maka berilah tanda (=) pada jawaban yang 

dianggap salah. Contoh (√). 

5. Pilihlah jawaban yang sejujur- jujurnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya anda 

lakukan. 

6. Jangan malu atau takut akan jawaban yang anda pilih, karena peneliti akan menjamin 

kerahasiaan jawaban anda. 

7. Alternatif jawaban yang tersedia memiliki 4 (empat) kemungkinan dengan skala: 

SS  :Sangat Sering   S  : Sering 

KK  :Kadang–Kadang  TP   : Tidak Pernah 

Contoh:  

No

. 

PERNYATAAN SKALA PENILAIAN 

SS S KK TP 

1. Saya murung √    

2. Saya tidak mengerjakan 

tugas 

  √  

3. Dan seterusnya…     

 



SOAL : 

No

. 

PERNYATAAN SKALA PENILAIAN 

SS S KK TP 

1. Saya murung     

2. Saya berhari – hari tidak masuk sekolah     

3. Saya tidak mengerjakan tugas     

4. Saya pasif dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar 

    

5. Saya tidak memperhatikan penjelasan guru  

Pengajar 

    

6. Saya tidak masuk kelas saat jam pelajaran 

tertentu 

    

7. Saya sengaja datang terlambat saat 

Mengikuti mata pelajaran tertentu 

    

8. Saya mengganggu teman yang lain saat 

proses belajar mengajar 

    

9. Saya dihukum karena tidak mengerjakan PR     

10. Saya ditegur guru mata pelajaran karena 

Tidak mengerjakan PR 

    

11. Saya tidak masuk kelas saat jam pelajaran 

berlangsung 

    

12. Saya tidak masuk sekolah tanpa izin atau 

keterangan yang jelas 

    

13. Saya mendapat panggilan untuk melunasi 

Kewajiban administrasi sekolah 

    

14. Saya memakai kata- kata tidak sopan ketika 

berkomunikasi dengan guru yang tidak saya 

senangi 

    

15. Saya mempengaruhi teman yang lain untuk 

bersikap tidak sopan terhadap guru yang 

    



tidak saya senangi 

16. Saya sengaja datang terlambat saat mengikuti 

pelajaran guru yang tidak saya senangi 

    

17. Saya meninggalkan kelas saat jam pelajaran 

guru yang tidak saya senangi 

    

18. Saya meninggalkan sekolah saat  jam  

pelajaran guru yang tidak saya senangi 

    

19. Saya berbicara dengan teman saat mengikuti 

pelajaran 

    

20. Saya bercanda dengan teman saat mengikuti 

pelajaran 

    

21. Saya bernyanyi-nyanyi saat mengikuti 

pelajaran 

    

22. Siswa membuat gaduh kelas saat pelajaran     

23. Saya meninggalkan kelas saat jam  

Pelajaraan bersama teman 

    

24. Saya meninggalkan kelas setelah jam  

Istirahat usai bersama teman 

    

25. Saya tidak masuk sekolah bersama teman     

26. Saya menjahili teman ketika di kelas     

27. Saya berkelahi di sekolah     

28. Saya mengganggu teman perempuan saya di 

sekolah 

    

29. Saya melawan ketika diberi nasehat atau 

Arahan dari guru 

    

30. Saya beroya- foya ketika makan di kantin     

31. Saya selalu ingin dipuji ketika bergaul 

dengan teman 

    

32. Saya bersikap semaunya ketika disekolah     

33. Saya senang memaki teman  di sekolah     



34. Saya senang memarahi teman ketika  

disekolah 

    

35. Saya suka memukul atau memberikan 

Hukuman fisik kepada teman 

    

36. Saya suka berkata- kata kotor ketika marah     

37. Saya tidak masuk sekolah berganti hari     

38. Saya terlambat datang kesekolah     

39. Saya tidak mengerjakan PR     

40. Saya terlambat membayar kewajiban 

Administrasi sekolah 

    

 

 



No.Resp Nomer Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

R1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 

R2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 

R3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

R4 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 

R5 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

R6 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

R7 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 4 2 

R8 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 

R9 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 

R10 2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 

R11 2 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

R12 2 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 

R13 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

R14 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R15 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 

R16 2 1 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 

R17 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

R18 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

R19 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 

R20 1 2 2 4 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2 

R21 1 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 

R22 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 

R23 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R24 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2 3 1 3 3 

R25 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 

R26 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

R27 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

R28 3 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 

R29 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 

R30 3 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 3 

∑ x 55 39 54 76 65 45 45 55 43 44 45 44 47 57 

∑x² 111 63 110 204 159 83 81 113 75 82 83 86 91 119 

∑XY 3682 2882 3862 5286 4588 3354 3225 3864 3187 3283 3354 3319 3382 3996 

rxy 0.013375 0.769414 0.690971 0.593254 0.557987 0.862379 0.578538 0.525714 0.839106 0.802647 0.862379 0.80048 0.565027 0.555373 

rtabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 

Kriteria Tidak  Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid 



No.Resp Nomer Item 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

R1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 

R2 3 1 2 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 

R3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

R4 2 2 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 1 4 

R5 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 

R6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

R7 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 

R8 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 

R9 2 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 1 

R10 1 1 1 1 3 3 2 4 1 1 1 3 1 3 

R11 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 

R12 2 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 

R13 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 1 1 

R14 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

R15 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

R16 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 

R17 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R18 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 

R19 3 2 3 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 2 

R20 2 2 2 2 3 1 2 4 4 4 4 3 1 2 

R21 2 3 1 1 2 4 1 3 2 1 1 2 1 2 

R22 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 

R23 1 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

R24 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 

R25 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

R26 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

R27 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

R28 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 

R29 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 4 2 1 3 

R30 2 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 2 1 3 

∑ x 53 43 45 36 67 65 46 54 48 46 45 59 36 53 

∑x² 115 73 83 54 161 159 82 126 102 92 97 135 50 111 

∑XY 3686 3061 3354 2632 4668 4614 3134 4028 3646 3464 3480 4183 2583 3672 

rxy 0.302461 0.542149 0.862379 0.673177 0.54857 0.618019 0.168948 0.765056 0.855519 0.824411 0.853405 0.537506 0.663452 0.302429 

rtabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 

Kriteria Tidak  Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak 



No.Resp Nomer Item X    

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

R1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 66 4356 

R2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 66 4356 

R3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 2704 

R4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 96 9216 

R5 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 89 7921 

R6 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 51 2601 

R7 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 4 65 4225 

R8 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 54 2916 

R9 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 3 4 120 14400 

R10 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 1 1 69 4761 

R11 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 63 3969 

R12 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 59 3481 

R13 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 65 4225 

R14 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 1936 

R15 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 51 2601 

R16 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 76 5776 

R17 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 47 2209 

R18 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 49 2401 

R19 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 61 3721 

R20 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 2 106 11236 

R21 2 1 1 3 2 2 1 3 1 3 1 2 79 6241 

R22 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 61 3721 

R23 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 51 2601 

R24 1 2 2 2 1 4 2 3 1 1 2 4 84 7056 

R25 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 3 68 4624 

R26 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 47 2209 

R27 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 2401 

R28 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 56 3136 

R29 1 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2 94 8836 

R30 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 68 4624 

∑ x 51 50 54 60 50 48 40 57 44 47 46 49 2006 144460 

∑x² 99 96 106 134 96 94 64 137 84 91 86 107 RELIABEL 

∑XY 3619 3492 3709 4244 3583 3501 2869 4227 3301 3441 3403 3602 K= 40 

rxy 0.585899 0.325773 0.325773 0.610196 0.662707 0.691465 0.585569 0.763448 0.800447 0.704355 0.8186 0.616917     21.54444 

rtabel 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361 0.361     344.1822 

Kriteria Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid r11= 0.96144 



 



SKALA PERILAKU  

 

Identitas Responden: 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Absen : 

Tanggal : 

Petujuk Pengisian: 

1. Isilah nama, kelas dan nomor absen pada tempat yang telah disediakan. 

2. Bacalah baik- baik setiap pernyataan di bawah ini. 

3. Berilah tanda (√) pada kolom yang paling sesuai dengan keadaan yang anda alami. 

4. Jika anda ingin membenarkan jawaban, maka berilah tanda (=) pada jawaban yang 

dianggap salah. Contoh (√). 

5. Pilihlah jawaban yang sejujur- jujurnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya anda 

lakukan. 

6. Jangan malu atau takut akan jawaban yang anda pilih, karena peneliti akan menjamin 

kerahasiaan jawaban anda. 

7. Alternatif jawaban yang tersedia memiliki 4 (empat) kemungkinan dengan skala: 

SS  :Sangat Sering   S  : Sering 

KK  :Kadang–Kadang  TP   : Tidak Pernah 

Contoh:  

No

. 

PERNYATAAN SKALA PENILAIAN 

SS S KK TP 

1. Saya murung √    

2. Saya tidak mengerjakan 

tugas 

  √  

3. Dan seterusnya…     

 



SOAL : 

No

. 

PERNYATAAN SKALA PENILAIAN 

SS S KK TP 

1. Saya berhari – hari tidak masuk sekolah     

2. Saya tidak mengerjakan tugas     

3. Saya pasif dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar 

    

4. Saya tidak memperhatikan penjelasan guru  

Pengajar 

    

5. Saya tidak masuk kelas saat jam pelajaran 

tertentu 

    

6. Saya sengaja datang terlambat saat 

Mengikuti mata pelajaran tertentu 

    

7. Saya mengganggu teman yang lain saat 

proses belajar mengajar 

    

8. Saya dihukum karena tidak mengerjakan PR     

9. Saya ditegur guru mata pelajaran karena 

Tidak mengerjakan PR 

    

10. Saya tidak masuk kelas saat jam pelajaran 

berlangsung 

    

11. Saya tidak masuk sekolah tanpa izin atau 

keterangan yang jelas 

    

12. Saya mendapat panggilan untuk melunasi 

Kewajiban administrasi sekolah 

    

13. Saya memakai kata- kata tidak sopan ketika 

berkomunikasi dengan guru yang tidak saya 

senangi 

    

14. Saya sengaja datang terlambat saat mengikuti 

pelajaran guru yang tidak saya senangi 

    

15. Saya meninggalkan kelas saat jam pelajaran     



guru yang tidak saya senangi 

16. Saya meninggalkan sekolah saat  jam  

pelajaran guru yang tidak saya senangi 

    

17. Saya berbicara dengan teman saat mengikuti 

pelajaran 

    

18 Saya bercanda dengan teman saat mengikuti 

pelajaran 

    

19. Siswa membuat gaduh kelas saat pelajaran     

20. Saya meninggalkan kelas saat jam  

Pelajaraan bersama teman 

    

21. Saya meninggalkan kelas setelah jam  

Istirahat usai bersama teman 

    

22. Saya tidak masuk sekolah bersama teman     

23. Saya menjahili teman ketika di kelas     

24. Saya berkelahi di sekolah     

25. Saya melawan ketika diberi nasehat atau 

Arahan dari guru 

    

26. Saya beroya- foya ketika makan di kantin     

27. Saya bersikap semaunya ketika disekolah     

28. Saya senang memaki teman  di sekolah     

29. Saya senang memarahi teman ketika  

disekolah 

    

30. Saya suka memukul atau memberikan 

Hukuman fisik kepada teman 

    

31. Saya suka berkata- kata kotor ketika marah     

32. Saya tidak masuk sekolah berganti hari     

33. Saya terlambat datang kesekolah     

34. Saya tidak mengerjakan PR     

35. Saya terlambat membayar kewajiban 

Administrasi sekolah 

    

 



TABULASI DATA NILAI PRE TEST JAWABAN RESPONDEN 

 

 

 

 

No. Soal Jawaban Responden 

ME MLR IR MA RL RF RW 

1 2 2 2 2 2 2 3 

2 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 4 4 3 3 3 3 

4 2 2 2 4 2 2 2 

5 3 3 3 3 3 3 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 

7 2 3 2 2 1 2 1 

8 3 3 3 3 3 3 3 

9 3 4 3 3 3 3 3 

10 2 2 2 2 2 2 2 

11 2 3 2 4 4 2 2 

12 3 3 3 3 3 3 3 

13 3 4 3 3 3 3 3 

14 3 3 3 3 3 3 3 

15 1 3 1 1 1 1 1 

16 2 2 2 1 4 2 2 

17 4 4 3 4 4 4 4 

18 4 3 4 4 4 4 4 

19 4 4 3 4 4 4 4 

20 2 2 2 4 4 2 2 

21 1 3 1 1 4 1 1 

22 3 3 3 3 3 3 3 

23 3 3 2 3 3 3 3 

24 2 2 3 1 1 2 2 

25 3 3 4 3 3 3 3 

26 2 2 2 1 1 2 2 

27 3 3 3 3 3 3 3 

28 2 1 2 2 1 1 2 

29 2 2 2 2 1 1 1 

30 2 2 3 1 2 1 1 

31 2 1 2 1 1 2 2 

32 3 3 3 3 3 3 3 

33 3 3 3 4 3 3 3 

34 3 2 4 3 1 3 3 

35 4 4 2 3 4 4 1 

Jumlah 

 

90 97 89 93 92 87 85 



TABULASI DATA NILAI POSTTEST JAWABAN RESPONDEN 

 

 

 

 

No. Soal Jawaban Responden 

ME MLR IR MA RL RF RW 

1 2 1 1 2 2 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 1 

3 3 2 2 2 3 2 2 

4 2 2 2 1 2 2 2 

5 1 2 2 1 2 1 2 

6 1 1 3 1 2 2 2 

7 1 1 1 1 3 2 3 

8 2 1 3 2 2 2 2 

9 2 2 3 2 3 2 2 

10 1 1 2 1 2 1 3 

11 2 2 2 2 2 1 1 

12 1 2 2 4 2 2 1 

13 1 1 1 1 2 2 2 

14 1 2 2 2 2 2 2 

15 1 2 2 1 2 1 2 

16 1 1 1 2 2 1 1 

17 2 2 2 2 2 2 4 

18 2 2 2 1 2 2 3 

19 1 2 2 2 2 1 2 

20 1 1 2 1 2 1 1 

21 1 3 1 1 2 1 1 

22 1 2 1 2 3 1 1 

23 1 2 1 2 3 2 4 

24 1 1 2 2 3 1 1 

25 1 1 2 1 2 1 1 

26 2 1 1 2 2 1 1 

27 1 2 1 2 2 1 1 

28 1 1 1 1 2 1 2 

29 2 1 1 1 2 2 1 

30 1 1 1 1 2 1 1 

31 2 1 2 1 3 1 3 

32 1 1 2 1 2 2 1 

33 2 1 1 2 2 2 1 

34 1 2 1 2 3 2 3 

35 2 2 1 4 1 1 3 

Jumlah 

 

50 54 58 58 77 51 64 



TABULASI DATA NILAI FOLLOW UP JAWABAN RESPONDEN 

 

No. Soal Jawaban Responden 

ME MLR IR MA RL RF RW 

1 2 1 1 1 2 2 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 2 2 2 3 2 2 

4 2 2 2 1 2 2 2 

5 1 2 2 1 2 1 2 

6 1 1 3 1 2 2 1 

7 1 1 1 2 2 2 3 

8 2 1 3 2 2 1 2 

9 2 2 3 2 3 2 3 

10 1 1 2 1 2 1 1 

11 2 2 2 2 2 1 1 

12 1 2 2 4 2 2 3 

13 1 1 1 1 2 1 2 

14 1 2 2 2 2 2 2 

15 1 2 2 1 2 1 2 

16 1 1 1 1 2 1 1 

17 2 2 2 2 3 2 4 

18 2 2 2 2 3 2 3 

19 1 2 2 2 2 1 2 

20 1 1 2 1 2 1 1 

21 1 3 1 1 2 1 1 

22 2 2 1 2 3 1 1 

23 1 2 1 2 2 2 3 

24 1 1 1 2 2 1 1 

25 1 1 1 1 2 1 1 

26 1 1 1 2 2 1 1 

27 1 1 1 2 2 1 1 

28 1 1 1 1 2 1 2 

29 2 1 1 1 2 2 1 

30 1 1 1 1 2 1 1 

31 2 1 2 1 3 1 3 

32 1 1 2 1 2 2 1 

33 2 1 2 2 2 2 1 

34 2 2 2 2 3 2 3 

35 1 2 2 4 1 1 4 

Jumlah 

 

50 53 59 58 76 50 65 



FORM : “APA YANG SAYA PIKIRKAN TENTANG SEKOLAH?” 

 

APA YANG SAYA PIKIRKAN TENTANG SEKOLAH? 

 

 



FORM I : “SAYA MEMBOLOS KARENA…” 

 

APA YANG MEMBUAT SAYA MEMBOLOS… 

 

 

 

 



FORM “TIDAK MASUK SEKOLAH MEMBUAT SAYA ...." 

 

 



FORM “CATATAN PIKIRAN 1 (ABC)” 

 

CATATAN PIKIRAN (1) 

 

SITUASI (A) PIKIRAN (B) PERASAAN (C) 

   

 

 

 

 



FORM “CATATAN PIKIRAN 2 (DE)” 

 

CATATAN PIKIRAN (2) 

 

TANTANGAN (D) EFEK (E) 

  

 

 

 



FORM “KALIMAT ATURAN DAN ASUMSI” 

 

1. Saya harus 

 

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

2. Saya harus 

 

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

3. Saya harus 

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

Agar 

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

4. Saya harus 

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

Agar 

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

5. Sebaiknya saya 

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

Agar 

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

6. Sebaiknya saya 

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

Agar 

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

7. Jika saya 

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

Maka 

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

8. Jika saya 

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

Maka 

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

9. Jika saya tidak 

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

Maka 

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

10. Jika saya tidak 

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

Maka 

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

11. Saya tidak boleh 

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

Jika tidak, 

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



12. Saya tidak boleh 

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

Jika tidak, 

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

13. Jika saya tidak 

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

Maka 

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

14. Jika saya tidak 

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

Maka 

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

 



FORM “CATATAN ATURAN DAN ASUMSI” 

CATATAN ATURAN DAN ASUMSI 

Aturan atau asumsi yang ingin saya ubah : 

Efek memiliki aturan dan asunmsi tersebut dalam hidup saya : 

Bagaimana saya tahu aturan atau asumsi ini sedang aktif : 

Pengalaman masa lalu yang mengembangkan aturan dan asumsi ini : 

Apa yang membuat aturan dan asumsi ini kurang realistis dan fleksibel : 

Keuntungan memiliki aturan atau asumsi 
seperti ini : 

Kerugian memiliki aturan atau asumsi seperti 
ini : 

Aturan atau asumsi alternatif yang lebih realistis dan fleksibel : 

Tingkah laku yang bisa saya lakukan untuk melatih aturan dan asumsi yang baru ini dalam 
kehidupan sehari-hari : 



 



FORM “MENYESUAIKAN KEYAKINAN DASAR” 

MENYESUAIKAN KEYAKINAN DASAR 

Keyakinan dasar negatif yang ingin disesuaikan : 

Seberapa besar saya menyakininya (1-10) : Perasaan : 

Keyakinan baru yang lebih realistis : 

Seberapa besar saya menyakininya (1-10) : Perasaan : 

Keyakinan lama yang negatif 

Bukti :  Cara alternatif melihat bukti-bukti tersebut : 

Keyakinan baru yang lebih sesuai 

Bukti (dari masa lalu maupun sekarang) : Bukti yang dapat di cari dimasa depan : 

Tingkah laku yang dapat dilakukan untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung keyakinan 
baru : 

Seberapa besar saya menyakininya sekarang 

Keyakinan lama (1-10) : Keyakinan baru (1-10) : 

 



FORM “HAL-HAL POSITIF YANG INGIN DICAPAI” 

HAL POSITIF YANG INGIN DI CAPAI 

 

 



DOKUMENTASI 
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