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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan dalam undang-undang no 20 

tahun 2003 pasal 2 bahwa tujuan pendidikan Nasional yakni mengembangkan 

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 yang demokratis serta bertangggung jawab.  

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut tentu sangatlah 

dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, instansi-

instansi dan semua pihak yang terkait agar tujuan pendidikan nasional tersebut 

dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. lembaga pendidikan formal 

khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan salah satu 

wadah  yang menjadi basis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

tersebut. 

Sementara itu, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan hendaknya 

berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kinerja yang baik sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai, dengan melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis terhadap para personilnya. 

Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang RI Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XI Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan Pasal 39 Ayat 1, bahwa tenaga kependidikan bertugas 

melaksanakan administrasi,
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 pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk 

menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.1 

Sehubungan dengan tujuan pendidikan sebagaimana terungkap di atas yakni 

untuk mengembangkan potensi kognitif, sikap dan keterampilan peserta didik 

maka pendidik/tenaga kependidikan  memikul tanggung jawab untuk 

membimbing, mengajar dan melatih murid atas dasar norma-norma yang berlaku 

baik norma agama, adat, hukum, ilmu dan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Untuk 

mewujudkan tujuan itu perlu ditanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, berani 

mawas diri, beriman dan lain-lain.  

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Kepala Sekolah dibantu 

oleh Guru dalam mengelolah semua kegiatan yang berlangsung dalam proses 

pendidikan. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah  sebagai pimpinan utama 

sudah semestinya memiliki kemampuan menciptakan visi dan senergisitas antara 

kepala sekolah, guru dan para siswa sehingga proses pendidikan dapat berjalan 

secara efektif dan efisien yang pada implikasinya sekolah tersebut akan 

menghasilkan  para peserta didik yang sebagaimana telah dirumuskan dalam 

undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 2. 

Namun demikian , kondisi ideal yang peneliti paparkan diatas belum sejalan 

dengan kondisi aktual yang peneliti temukan di SMA Negeri 1 Bonegunu 

Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara. Peneliti menemukan beberapa 

masalah yang terjadi pada peserta didik yang peneliti anggap sebagai kenakalan 

para siswa SMA Negeri 1 Bonegunu Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara. 

 
1 Undang-Undang dan PP RI tentang Pendidikan, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Islam Departemen Agama RI, 2006, h. 27 
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Kenakalan tersebut antara lain : masih seringnya siswa terlambat mengikuti apel 

pagi, masih adanya siswa yang bolos dan bahkan masih terjadinya tawuran antara 

siswa di SMA Negeri 1 Bonegunu Kec. Boneunu, Kab. Buton Utara. Namun 

demikian, seiring berjalannya waktu setelah terjadi beberapa pergantian 

kepemimpinan dalam hal ini pergantian Kepala Sekolah yang keempat kalinya , 

peneliti melihat beberapa perubahan yang signifikan yang terjadi di SMA Negeri 

1 Bonegunu. Perubahan tersebut yakni : Siswa lebih tepat waktu dalam ikut apel 

pagi, berpakaian rapi di dalam lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. 

Berdasarkan observsi awal penulis melihat salah satu upaya yang 

dilakukan oleh kepala sekolah yakni: kepala sekolah sangat berperan aktif atau 

langsung dalam memberikan teguran apabila ada perilaku yang melanggar tata 

tertib Sekolah yang dilakukan oleh Siswa maupun Guru di SMA Negeri 1 

Bonegunu. Juga berdasarkan wawancara awal peneliti dengan salah seorang guru 

yang bernama Emiria dan siswa yang bernama fatar dan Aslan di SMA Negeri 1 

Bonegunu, ketiga informan menyatakan bahwa semenjak kepemimpinan kepala 

sekolah  yang keempat tersebut kenakalan siswa lebih dapat teratasi.  Olehnya itu, 

peneliti sangatlah terdorong untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul 

“Starategi Kepala Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Di SMA Negeri 

1 Bonegunu, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara”. 

B. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah : 

1. Cara atau strategi  Kepala Sekolah mengatasi kenakalan Siswa di SMA 

Negeri  1 Bonegunu Kec. Bonegunu, Kab. Buton utara. 
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2. Bentuk-bentuk kenakalan Siswa di SMA Negeri  1 Bonegunu Kec. 

Bonegunu, Kab. Buton utara. 

C. Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara atau strategi  Kepala Sekolah dalam mengatasi kenakalan 

Siswa di SMA Negeri  1 Bonegunu Kec. Bonegunu, Kab. Buton utara ? 

2. Bagaimana  bentuk-bentuk kenakalan Siswa di SMA Negeri 1 Bonegunu 

Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui cara atau strategi Kepala Sekolah dalam mengatasi 

kenakalan Siswa di SMA Negeri  1 Bonegunu Kec. Bonegunu, Kab. Buton 

utara. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kenakalan Siswa di SMA Negeri 1 

Bonegunu Kec. Bonegunu, Kab. Buton Utara 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun yang manfaat penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan bagi Kepala Sekolah agar lebih inovatif dalam 

menentukan strategi mengatasi kenakalan siswa. 

2. Sebagai salah satu alternatif untuk menambah wawasan keilmuan bagi 

peneliti. 

3. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pihak terkait dengan strategi 

Kepala Sekolah. 
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4. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya. 

5. Bagi pembaca, menjadi sumber pengetahuan khususnya mengenai strategi 

dalam mengatasi kenakalan siswa. 

F. Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap pemakaian 

istilah dalam penelitian ini yang berjudul Strategi Kepala Sekolah dalam 

mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 1 Bonegunu, Kec. Bonegunu, Kab. 

Buton Utara, maka dianggap perlu menjabarkan ruang lingkup pembahasan yaitu: 

Penulis menguraikan pengertian yang terdapat dalam judul penelitian ini 

untuk menjamin persamaan persepsi dalam memahami, menelaah dan mengkaji 

arti dan makna dari isi penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Strategi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan 

atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.  

2. Bentuk-bentuk kenakalan siswa yang dimaksud adalah bolos sekolah, pada 

jam pelajaran berlangsung siswa sudah tidak berada di lingkungan sekolah. 

berpakaian tidak sesuai dengan aturan sekolah, dalam hal ini siswa tidak lagi 

menggunakan atribut sekolah seperti sepatu akan tetapi siswa sudah memakai 

sendal, bermain-main diwaktu proses pembelajaran, merokok di kelas, merusak 

fasilitas kelas, membawa senjata tajam dan lain-lain. 

3. Strategi kepala sekolah yang dimaksud adalah suatu cara yang dilakukan 

oleh kepala sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa. Dimana kepala sekolah 

harus melakukan dua tindakan yakni tindakan preventif dan tindakan represif. 

Tindakan preventif dilakukan untuk kenakalan yang berkategori biasa dan 
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dilakukan sebelum terjadinya kenakalan siswa melalui jalan pemberian motivasi, 

nasehat, arahan dan jalan keluar. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan 

jalan memberi ganjaran, hukuman yang sesuai dengan aturan sekolah yang 

berlaku.   

 


