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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan  merupakan  salah satu wadah atau tempat untuk 

membentuk generasi bangsa. Pendidikan di Indonesia bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (UU No.20 tahun 2003 pasal 3). Berbagai usaha telah 

dilakukan dalam mancapai tujuan pendididikan. Salah satu untuk 

mewujudkannya yaitu dengan adanya sekolah.  

Sekolah merupakan sarana untuk mengoptimalkan pendidikan di 

Indonesia. Sekolah berperan penting dalam membentuk generasi bangsa 

Indonesia, dikarenakan sebagian besar waktu siswa dihabiskan di sekolah. 

Peran penting sekolah dalam pendidikan adalah terciptanya kondisi yang 

nyaman di sekolah, dimana siswa belajar dengan baik, tidak adanya 

perkelahian, serta perilaku kenakalan siswa di sekolah.  

M. Gold dan J.Petronio dalam Sarlito (2012: 251-252) mengatakan 

bahwa  “kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa 

yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri 

bahwa jika perbuatannya itu sempat  diketahui oleh petugas hukum ia bisa 

dikenai hukuman.” Kartini (2014: 6) mendefinisikan “... kenakalan anak-anak 

muda merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan 

remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga 

membentuk perilaku menyimpang.” 

Perilaku menyimpang adalah semua tingkah laku yang menyimpang 

dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, 

peraturan sekolah dan keluarga, dan lain-lain) (Sarlito, 2012:253). Kelakuan-

kelakuan yang menyimpang pada peraturan orang tua, peraturan sekolah, dan 
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norma yang ada dimasyarakat dapat dikatakan sebagai perilaku kenakalan. 

Sarlito  (2012:251) mengatakan bahwa “penyimpangan terhadap peraturan 

orang tua, seperti pulang terlalu malam atau merokok dapat dinamakan 

kenakalan.” Perilaku anak-anak yang kurang kena di hati dapat pula 

dikatakan sebagai kenakalan (Kuper and Kuper, 2008: 188). Berdasarkan 

pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku kenakalan anak 

adalah suatu perilaku yang kurang kena di hati oleh seseorang yang belum 

dewasa yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat.  

Berdasarkan pengamatan saat magang asisten guru bulan Agustus 2016 

dan wawancara dengan salah satu guru, terdapat perilaku kenakalan siswa di 

SD Muhammadiyah 15 Surakarta. Kenakalan siswa itu dijumpai pada saat 

peneliti mengajar di ruang kelas. Ada beberapa siswa melakukan perbuatan 

yang seharusnya tidak dilakukan, seperti: mendorong temannya saat pelajaran 

berlangsung, berperilaku tidak sopan pada guru (berbicara keras dan kasar, 

duduk diatas meja), berkelahi, dan mengejek temannya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru Bahasa Inggris SD Muhammadiyah 15 Surakarta 

pada tanggal 26 Oktober 2016 mengatakan bahwa memang terdapat perilaku 

kenakalan siswa seperti: ada siswa yang menyembunyikan sepatu temannya, 

siswa yang suka mengganggu temannya (mengejek, mengambil barang 

temannya tanpa izin, rebutan mainan). 

Di sekolah seharusnya siswa dapat belajar dengan nyaman, siswa saling 

berinteraksi dengan baik, tidak ada perkelahian dengan temannya, sehingga 

tercipta kondisi belajar yang kondusif. Penyebab terjadinya kenakalan siswa 

dikarenakan sebagian besar siswa membutuhkan perhatian. Rata-rata siswa di 

sekolah tersebut berasal dari orang tua dengan tingkat ekonomi menengah 

kebawah. Orang tua siswa biasanya sibuk untuk  bekerja sehingga siswa 

bermain hingga lupa waktu, tidak ada aturan dari orang tua, dan membuat 

siswa berperilaku semaunya sendiri. 

Akar masalah yang terjadi adalah karena kurangnya perhatian orang tua 

terhadap siswa, sehingga siswa berperilaku menyimpang atau nakal. Usulan  

atas pemecahan masalah diatas adalah guru sebagai orang tua ke dua dari 
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siswa berkewajiban untuk mencegah anak didik dari suatu akhlak yang tidak 

baik (Imam al-Ghazali dalam Ngainun Naim, 2009: 16-17). Oleh sebab itu 

maka seorang guru harus dapat menangani perilaku kenakalan siswa sehingga 

siswa tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak baik. Berdasarkan 

penjelasan diatas maka perlu diadakan penelitian dengan judul “Upaya Guru 

dalam Menangani Perilaku Kenakalan Siswa Di SD Muhammmadiyah 15 

Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017.”  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan upaya guru dalam 

menangani perilaku kenakalan siswa adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh 

guru dalam memberikan perhatian dan tindakan terhadap tingkah laku atau 

perbuatan siswa yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat dimana 

perilaku tersebut membuat resah dan mengganggu ketentraman orang lain 

sehingga apabila tidak segera ditangani akan berakibat pada masalah yang 

akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Misalnya adalah perilaku 

yang tidak sopan terhadap guru, berkelahi dengan teman, berbicara dengan 

kata-kata yang kasar, mengejek temannya. Peneliti nantinya akan meneliti 

berbagai bentuk-bentuk perilaku kenakalan siswa, faktor penyebab, upaya 

guru, serta hambatan yang dialami guru dalam menangani perilaku kenakalan 

siswa. Guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah guru kelas. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perilaku kenakalan siswa di SD 

Muhammadiyah 15 Surakarta ? 

2. Apakah faktor penyebab perilaku kenakalan siswa di SD Muhammadiyah 

15 Surakarta ? 

3. Bagaimanakah upaya guru dalam menangani perilaku kenakalan siswa di 

SD Muhammadiyah 15 Surakarta ? 

4. Bagaimanakah hambatan-hambatan guru dalam menangani perilaku 

kenakalan siswa di SD Muhammadiyah 15 Surakarta ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan bentuk-bentuk perilaku kenakalan siswa di SD 

Muhammadiyah 15 Surakarta. 

2. Untuk mendiskripsikan faktor penyebab perilaku kenakalan siswa di SD 

Muhammadiyah 15 Surakarta. 

3. Untuk mendiskripsikan upaya guru dalam menangani perilaku kenakalan 

siswa di SD Muhammadiyah 15 Surakarta. 

4. Untuk mendiskripsikan hambatan-hambatan guru dalam menangani 

perilaku kenakalan siswa di SD Muhammadiyah 15 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah  

sebagai berikut :  

1. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

yang jelas tentang upaya guru dalam menangani perilaku kenakalan 

siswa di SD Muhammadiyah 15 Surakarta. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi peneliti lainnya 

Sebagai bahan acuan bagi para peneliti yang akan mengadakan 

penelitian sejenis. 

b. Bagi peneliti 

Sebagai tambahan wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai 

bagaimana guru dalam menangani perilaku kenakalan siswa SD. 

c.  Bagi Sekolah 

Sebagai tambahan informasi pada kepala sekolah dan guru mengenai 

berbagai bentuk perilaku kenakalan siswa, agar kepala sekolah dan 

guru dapat menganalisis berbagai cara dalam menangani  perilaku 

kenakalan siswa serta dapat mencegah berbagai kemungkinan perilaku 

kenakalan siswa yang akan terjadi. 


