
 

 

TABEL TRANSKIP WAWANCARA 

No. 

Tanggal 

Nama  

Informan 

Aspek Yang 

Diteliti 
Jawaban Informan Kesimpulan 

1. 

2/1/2018 

La Ode Halim, 

Kepala sekolah 

Bagaimana 

sejarah  

berdirinya 

SMA 

Negeri 1 

Bonegunu? 

Melakukan musyawarah untuk 

mengadakan sosialisasi tentang 

rencana  pendirian  sekolah 

tersebut dengan para 

pemerintah daerah setempat 

yang dalam hal ini pemerintah 

kabupaten buton utara, 

sehingga dengan inisiatif 

masyarakat yang tinggi maka 

program pendirian lembaga 

pendidikan tersebut dikabulkan 

oleh pemerintah daerah pada 

tahun 2006 dan beroperasi 

pada tahun 2007, sehingga 

dengan adanya sekolah ini 

mempermudah akses 

pendidikan di daerah ini 

khususnya masyarakat 

setempat. 

SMA Negeri 1 

Bonegunu 

merupakan 

lembaga 

pendidikan yang 

sengaja didirikan 

untuk 

mempermudah 

anak-anak 

masyarakat 

setempat dalam 

mengakses atau 

menempuh jenjang 

pendidikan 

khususnya sekolah 

menengah atas 

(SMA). 

2. 

9/1/2018 
 

Wahyudin, 

Guru 

Bagaimana 

Strategi 

kepala 

sekolah 

mengatasi 

kenakalan 

siswa SMA 

Negeri 1 

Bonegunu? 

Dalam setiap hari upacara 

ataupun apel pagi,kepala 

sekolah selalu memberikan 

meotivasi dan nasehati kepada 

siswa untuk menyadari 

pentingnya siswa sekolah 

dengan baik dan tidak 

membuat gaduh di sekolah, 

kepala sekolah juga 

menanamkan jiwa 

nasionalisme dalam diri siswa, 

kata yang sering kami dengar 

diwaktu apel misalnya “ di 

sekolah ini tidak ada 

orangNgapa’ea, Ronta, 

Buranga, kita adalah Indonesia. 

Diwaktu-waktu istarahat juga 

kadang kepala sekolah 

menyempatkan diri duduk 

bersama-sama siswa demi 

memberikan motivasi dan 

nasehat positif..  

Dalam mengatasi 

kenakalan siswa, 

kepala sekolah 

turut andil 

langsung dalam 

penerapannya, 

misalnya diwaktu 

upacara ataupun 

apel pagi kepala 

sekolah selalu 

memberikan 

nasehat serta 

motivasi. Selain itu 

juga kepala sekolah 

kadang-kadang 

bergabung disuatu 

perkumpulan 

siswa, untuk 

menguatkan 

motivasi dan 

nasehat terhadap 

siswa.   

3. 

9/1/2018 
 

La Ode Halim, 

Kepala Sekolah 

Bagaimana 

kenakalan 

siswa di 

SMA 

Negeri 1 

1. Ribut atau mengeluarkan 

suara yang tidak wajar 

2. Bolos/tidak mengikuti 

pembelajaran di kelas. 

3. Memakai atribut yang tidak 

Kenakalan siswa di 

SMA Negeri 1 

Bonegunu pada 

umumnya sama 

seperti kenakalan 
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Bonegunu? sesuai dengan tata tertib 

sekolah. 
 

siswa di sekolah 

lain. Misalnya 

rebut, bolos, dan 

memakai atribut 

yang tidak sesuai 

tata tertib. 

Kenakalan siswa di 

SMA Negeri 1 

Bonegunu masih 

dalam kategori 

ringan. 

4. 

16/1/2018 

Emiria, Guru Bagaimana 

arahan 

kepala 

sekolah 

kepada guru-

guru dalam 

mengatasi 

kenakalan 

siswa di 

SMA 

Negeri 1 

Bonegunu ? 

Kepala sekolah menyampaikan 

kepada guru-guru agar diawal 

ataupun diakhir pembelajaran 

guru harus memberikan 

motivasi dan nasehat serta 

mengingatkan pentingnya 

siswa mengenyam pendidikan 

Dalam upaya 

mengatasi 

kenakalan siswa 

kepala sekolah juga 

melibatkan para 

guru untuk 

mendukung 

penguatan pada diri 

siswa misalnya 

ketika diawal dan 

diakhir pembelajan. 

5. 

9/1/2018 

La Ode Halim, 

Kepala Sekolah 

Bagaimana 

pelaksanaan 

peran anda 

dalam 

mengatasi 

kenakalan 

siswa di 

SMA 

Negeri1 

Bonegunu? 

1. Kepala sekolah sebagai 

komunikator. 

2. Kepala Sekolah Sebagai 

Manajer. 

3. Kepala sekolah sebagai 

supervisor. 

4. Kepala sekolah sebagai 

motivator. 

5. Kepala sekolah sebagai 

leader. 

Kepala sekolah 

menerapkan 

perannya sebagai 

motivator, manajer, 

supervisor, leader 

dan komunikator. 

6. 

23/1/2018 

Dwy 

firmansyah, 

Guru 

Bagaimana 

pelaksanaan 

peran 

kepala 

sekolah 

dalam 

mengatasi 

kenakalan 

siswa di 

SMA 

Negeri1 

Bonegunu? 

Peran kepala sekolah sangat 

penting dalam mengatasi 

kenakalan siswa, kepala 

sekolah sangat aktif dalam 

mengatasi kenakalan siswa 

baik di lingkungan sekolah 

maupun di luar sekolah. Di 

sekolah biasanya kepala 

sekolah ikut bergabung 

bersama siswa dalam 

pemberian motivasi sekaligus 

nasehat yang positif, dan diluar 

sekolah juga kepala sekolah 

juga akrab dengan siswa.  

Kepala sekolah 

sangat aktif dalam 

mengatasi 

kenakalan siswa, 

baik di lingkungan 

sekolah maupun di 

luar sekolah. 

Kepala sekolah 

sangat bersahabat 

dengan siswa. 

 



 

 

 


