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M O T T O 

 Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 

yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. 

Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah 

tempat meminta dan 

 “Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu maka Allah 

akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya malaikat 

mengembangkan sayapnya (untuk menaungi) orang yang sedang mencari ilmu 

sebagai tanda suka terhadap apa yang ia lakukan” (H.R ABU DAWUD dan AT 

TARMIDJI). 

 Sesunguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh (urusan) yang 

lain, hanya kepada Tuhanmulah kamu hendaknya berharap. 
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ABSTRAK 

 

 RAHMAWATI,  NITA, 2014. Faktor-faktor Penyebab Siswa Drop Out di SMK PGRI 

1 Ponorogo tahun 2013/2014. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo. 

 Pembimbing    I  :  Drs. Sunarto, M.Si 

           II  :  Drs. Mahmud Isro’i, M. Pd 

Kata Kunci : Penyebab siswa Drop Out 

Masalah serius dalam dunia pendidikan saat ini adalah kenakalan remaja, 

kenakalan yang dilakukan remaja baik di lingkungan sekolah maupun diluar sekolah 

mulai dari kenakalan remaja ringan sampai kenakalan remaja berat. Kenakalan remaja 

bukan saja merupakan tanggung jawab pihak sekolah ataupun orang tua tapi juga 

merupakan tanggung jawab kedua belah pihak. Keluarga dapat menjadi penyebab 

maupun pencegah terjadinya kenakalan remaja. Bimbingan dan konseling memberikan 

suatu motivasi kepada siswa, sehingga siswa yang mempunyai problem atau masalah, 

dapat berkonsultasi kepada guru BK. Dengan demikian, siswa tersebut tidak berlarut-

larut dalam masalah, karena hal tersebut dapat menyebabkan siswa terganggu dalam 

belajar. Dengan adanya bimbingan dan konseling di sekolah maka akan terjalin suatu 

kedekatan, keterbukaan antara murid dan guru yang bersangkutan.  

Berdasarkan pemikiran tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) 

bagaimanakah layanan bimbingan dan konseling di SMK PGRI 1 Ponorogo tahun 

2013/2014?, 2) Apakah faktor-faktor penyebab siswa drop out di SMK PGRI 1 

Ponorogo tahu 2013/2014?, 3) Adakah pengaruh layanan bimbingan dan konseling 

terhadap faktor-faktor penyebab siswa drop out di SMK PGRI 1 Ponorogo tahun 

2013/2014? 

Analisis dengan kepentingan penujian hipotesis, maka data yang berhasil 

dikumpulkan selama penelitian diseleksi, dikelompokkan, dan dianalisis. Untuk 

mengetahui layanan bimbingan konseling dan faktor-faktor penyebab siswa drop out 

peneliti dapat melakukan dengan menghitung mean dan standart deviasi. Untuk 

mengetahui ada tidaknya kolerasi antara dua variabel, yaitu layanan bimbingan dan 

konseling (variabel x) dan faktor-faktor penyebab siswa drop out (variabel y) dan 

seberapa besar kolerasinya, maka penulis menggunakan rumus “r” product moment. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Layanan Bimbingan 

Konseling di SMK PGRI 1 Ponorogo tahun 2013/2014 pada dasarnya adalah guru 

Bimbingan dan Konseling yang melaksanakan layanan orientasi, informasi, 

penempatan, dan penyaluran, bimbingan belajar, konseling perorangan, bimbingan 

kelompok, dan konseling kelompok. Faktor-faktor Penyebab siswa drop out di SMK 

PGRI 1 Ponorogo tahun 2013/2014, dibedakan melalui beberapa sumber  (a) dilihat dari 

segi tanggung jawab siswa itu sendiri, (b) dilihat dari segi rumah tangga (orang tua), (c) 

dilihat dari segi sekolah. Terdapat kolerasi layanan bimbingan dan konseling terhadap 

faktor-faktor penyebab siswa drop out di SMK PGRI 1 Ponorogo tahun 2013/2014.  
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