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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Hakikat Strategi Kepala Sekolah 

1. Deskripsi Strategi 

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yakni strategos merupakan 

gabungan kata “stratos(militer), dan “ago”(memimpin), yang artinya seni atau 

ilmu menjadi jenderal. konsep ini relevan dengan situasi zaman dahulu yang 

sering diwarnai perang, dimana jenderal di butuhkan untuk memimpin suatu 

angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang.1. Sedangkan menurut 

Ahmad Sabri menyatakan bahwa strategi adalah daya upaya guru dalam 

menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses 

mengajar agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dan 

berhasil.2 

Pada awalnya konsep strategi (strategy) didefinisikan sebagai berbagai cara 

untuk mencapai tujuan (ways to achieve ends). Konsep generik ini terutama sesuai 

dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang digunakan di dalam 

dunia militer. Strategi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang digunakan 

oleh panglima perang untuk mengalahkan musuh dalam suatu peperangan (war). 

Sedangkan cara yang digunakan oleh pasukan untuk memenangkan pertempuran 

(battle) disebut dengan istilah taktik. 

 
1 La Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer,Sarwah Press,Makassar,2007,h.5 
2Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching (Ciputat: Quantum 

Teaching, 2007) h.1 
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Sejalan dengan perkembangan konsep manajemen strategik (strategic 

manajemen), strategi tidak hanya didefinisikan hanya semata-mata sebagai cara 

untuk mecapai tujuan karena strategi dalam konsep manajemen strategik 

mencakup juga penetapan berbagai tujuan itu sendiri (melalui berbagai keputusan 

strategis[strategic decisions] yang dibuat oleh manajemen perusahaan)-yang 

diharapkan akan menjamin terpeliharanya keunggulan kompetitif perusahaan.3 

Menurut Wina Sanjaya, istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang 

diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk memenangkan 

suatu peperangan. Seorang yang berperan dalam mengatur strategi, untuk 

memenangkan peperangan sebelum melakukan tindakan, ia akan menimbangkan 

bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya baik dilihat dari kuantitas maupun 

kualitas. Misalnya, kemampuan setiap personal, jumlah kekuatan persenjataan, 

motivasi pasukannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ia juga akan 

mengumpulkan informasi tentang kekuatan lawan, baik jumlah prajuritnya 

maupun keadaan persenjataannya. Setelah semuanya diketahui, baru kemudian dia 

akan menyusun tindakan apa yang harus dilakukannya, baik tentang siasat 

peperangan yang dilakukan, taktik, teknik peperangan, maupun waktu yang pas 

untuk melakukan suatu serangan, dan lain sebagainya.  

Dengan demikian dalam menyusun strategi perlu memperhitungkan 

berbagai faktor, baik ke dalam maupun keluar.4 

 
3 Ismail Solihin, manajemen strategik (Bandung: Erlangga, 2012), h. 24. 
4 Wina Sanjaya, strategi pembelajaran: berorientasi standar proses pendidikan, 

(Jakarta:Kencana,2008), h. 125, dikutip dalam La Hadisi, buku ajar: strategi pembelajaran 

(kendari: CV.Shadra, 2009), h. 1. 
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Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan 

untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.5 

Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai a plan, method, or series of 

activities designed to achieves a perticular educational goal6 

strategi sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Lebih lanjut, Strategi juga dapat diartikan suatu cara yang 

digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai 

tujuan.7 

Lebih lanjut lagi, Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan 

dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian 

sempit bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode yaitu sama-sama 

merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam pengertian luas 

sebagaimana dikemukakan Newman dan Logan Abin Syamsuddin Makmun, 

mengemukakan empat unsur strategi dari setiap usaha,yaitu: 

a. Mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil (out 

put) dan sasaran (target) yang harus dicapai,dengan mempertimbangkan 

aspirasi dan selera masyarakat yang memerlukanya. 

b. Mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama (basic way) 

yang paling efektif untuk pencapaian sasaran. 

c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah  (steps) yang akan 

ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. 

d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur (criteria)  dan patokan 

ukuran untuk mengukur dan menilai taraf keberhasilan (achievement) 

usaha.8 

 
5 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, strategi belajar mengajar (Edisi revisi, Cet. 3; 

jakarta: PT rineka cipta, 2006), h. 5. 

 6 Wina sanjaya, strategi pembelajaran: berorientasi standar proses pendidikan, (Edisi. 1. 

Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2008), h. 126. 

 

 
8 Abin Syamsuddin Makmun,http://www.ac.id/Pengertian-Strategi/php oktober 23,2009. 
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    Dengan demikian, Pengertian strategi yang di kemukakan di atas maka, 

stoner dan gilber, sebagaimana yang dikutip oleh tjiptono menjelaskan bahwa: 

Konsep strategi didefinisikan dalam dua persepsi yang berbeda yaitu:  

1) Dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan(intends to do) 

2) Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya ingin lakukan (eventually 

does).9 

2. Deskripsi Kepala Sekolah  

 Kepala Sekolah berasal dari dua kata yakni “Kepala” dan “Sekolah”.  

Kepala adalah ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. 

Sedangkan sekolah adalah suatu lembaga dimana menjadi tempat menerima dan 

memberi pelajaran. Secara singkat Kepala Sekolah dapat diartikan pemimpin 

sekolah atau suatu lembaga dimana tempat menerima dan memberi pelajaran. 

Menurut Wahjosumidjo, kepala sekolah didefinisikan sebagai “seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran.”10 

 

Ahli lain mendefinisikan kepala sekolah merupakan personil sekolah yang 

bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan sekolah. Kepala sekolah 

mempunyai wewenang dan tangggung jawab penuh untuk menyelenggarakan 

seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinya. Kepala 

sekolah tidak hanya bertanggung jawab secara teknik akademik saja, akan tetapi 

 
9 Ibid,h.8 
10Wahjosumidjo,Kepemimpinan Kepala Sekolah:Tinjau Teoritik dan 

Permasalahanya,Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2003,h.83 
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segala  kegiatan, keadaan lingkungan sekolah dengan kondisi dan situasinya, serta 

hubungan dengan masyarakat sekitar merupakan tanggung jawabnya pula.11 

Sejalan dengan itu, Uzer Usman mengemukakan bahwa kepala sekolah 

tidak hanya diperlukan oleh para murid diruang kelas, tetapi juga diperlukan oleh 

masyarakat lingkungannya, bahkan pada kakekatnya, guru merupakan komponen 

strategis yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju 

kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan seorang guru merupakan faktor condissio 

sinequanon yang tidak mungkin digantikan komponen manapun dalam kehidupan 

bangsa sejak dulu, terlebih-lebih dalam era kontemporer ini.12 

Kepala sekolah bertangungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainya, dan pendayagunaan 

serta memelihara sarana dan prasarana.13 

3. Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan 

pendayagunaan serta memeliharaan sarana dan prasarana. 

Di dalam Permendikbud RI no 6 tahun 2018 BAB VI Tugas pokok Kepalah Sekolah   Pasal 

15: 

(3) dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, kepala sekolah dapat 

melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau 

pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan  yang bersangkutan. 

(4) kepala sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana 

yang dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan 

tugas tambahan di luar tugas pokoknya.14 

 
11 Daryanto,Administrsi Pendidikan,Jakarta: PT.Rineka Cipta,2005,h.80 
12Muh.Uzer Usman, menjadi guru profesional,Bandung,PT.Remaja 

Rosdakarya,1995,h.11 

13Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Mo. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar ( 

Diakses pada 4 oktober 2017) 
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Kepala Sekolah bertanggungjawab terhadap keberhasilan proses 

pembelajaran di sekolah. Pada dasarnya kepala sekolah adalah guru yang 

diberikan tugas tambahan. 

 

Menurut Mulyasa Kepala Sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi 

sebagai educator, manajer, administrator, supervisior, leder, innovator, motivator. 

Namun seiring berkembangnya zaman menuju globalisasi seharusnya Kepala 

Sekolah dapat menyesuaikan diri sesuai dengan fungsinya sebagai Kepala Sekolah 

yang professional. Wahjosumidjo mengatakan Kepala Sekolah sebagai pemimpin 

harus mampu: 

a. Mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan 

percaya diri para guru, staf dan siswa dalam melaksanakan tugas 

masing- masing. 

b. Memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf dan para 

siswa serta memberikan dorongan memacu dan berdiri didepan demi 

kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. 

 

Dengan ini dapat diambil kesimpulan tugas Kepala Sekolah yaitu sebagai 

educator, manajer, administrator, supervisior, leder, innovator, motivator, figure 

dan mediator. Secara sederhana tugas kepala sekolah dijabarkan sebagai berikut: 

1)  Tugas sebagai educator  

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, Kepala Sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 

memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada 

seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik, seperti team teaching, moving class, dan mengadakan program 

 
14  Permendikbud, Tugas pokok Kepala Sekolah, Bab vi, No 6, Thn 2018 
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akselerasi bagi peserta didik yang cerdas di atas normal. Sebagai edukator, Kepala 

Sekolah harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh para guru. 

Dalam hal ini faktor pengalaman akan sangat mempengaruhi 

profesionalisme kepala sekolah, terutama dalam mendukung terbentuknya 

pemahaman tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan tugasnya. 

2)  Tugas sebagai manajer 

Dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui 

kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong kelibatan seluruh tenaga 

kependidikan dalam berbagai kegiatan menunjang program sekolah. 

3) Tugas sebagai administrator 

  Kepala Sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, 

penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah. Untuk menunjang 

kemampuannya dalam administrasi, Kepala Sekolah harus memiliki kemampuan 

untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola 

administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola 

administrasi kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. Sebagai Kepala 

Sekolah professional kegiatan administrasi diatas perlu dilakukan secara efektif 

dan efisien agar menunjang produktivitas sekolah. 
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4) Tugas sebagai supervisior 

Salah satu tugas Kepala Sekolah adalah mensupervisi pekerjaan yang 

dilakukan oleh guru atau pegawai administrasi sekolah. Supervisi yang dapat 

dilaksanakan Kepala Sekolah yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian 

untuk meningkatkan kinerja tenaga pendidikan. Pengawasan dan pengendalian ini 

merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang 

telah ditetapkan. Kepala Sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam 

menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan, serta memanfaatkan 

hasilnya. Kemampuan supervisi Kepala Sekolah dapat diwujudkan dengan 

penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi kegiatan 

ekstrakulikuler, perpustakaan, laboratorium, dan ujian. 

 

5) Tugas sebagai leader 

Diantara pakar yang membicarakan tentang masalah kepemimpinan adalah 

Koontz, O’Donnel dan Weihrich. Di dalam bukunya berjudul management, 

cetakan ketujuh, tahun 1980, yang dikutip oleh Wahdjosumidjo antara lain 

dikemukakan, bahwa yang dimaksud kepemimpinan secara umum, merupakan 

pegaruh, seni atau proses mempengaruhi orang lain, sehingga mereka dengan 

penuh kemauan berusaha kearah tercapainya tujuan organisasi.15 

Apabila seorang kepala sekolah ingin berhasil menggerakan para guru, staf 

dan para siswa berperilaku dalam mencapai tujuan sekolah, maka kepala sekolah 

harus : 

 
15 Koontz, et.al, Management, seventh edition, 1980, by Mc GrowHill, Inc., hlm. 659-686 
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a) Menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang sikap perbuatan memaksa 

atau bertindak keras terhadap para guru, staf dan para siswa; 

b) Sebaliknya kepala sekolah harus mampu melakukan perbuatan yang 

melahirkan kemauan untuk bekerja dengan penuh semangat dan percaya diri 

terhadap guru, staf dan siswa, dengan cara; 

1. Meyakinkan (persuade), berusaha agar para guru, staf dan para siswa 

percaya bahwa apa yang dilakukan adalah benar. 

2. Membujuk (induce), berusaha meyakinkan para guru, staf dan siswa 

bahwa apa yang dikerjakan adalah benar.16 

Tugas Kepala Sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk 

dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Kepala Sekolah sebagai leader 

dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi 

dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan 

komunikasi. Dengan fungsinya sebagai leader, Kepala Sekolah dapat dianalisis 

dari sifat kepemimpinan yaitu demokratis, otoriter, dan laissez faire. Ketiga sifat 

tersebut sering dimiliki secara bersamaan oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu 

seorang Kepala Sekolah dituntut untuk mampu mengunakan strategi memimpinya 

sesuai situasi yang ada di sekolah. Pengunaan strategi yang tepat ini sesuai dengan 

tingkat kematangan para tenaga kependidikan, dan kombinasi yang tepat antara 

perilaku tugas dan perilaku hubungan. 

6) Tugas sebagai inovator 

 
16  Wahdjosumidjo, Kepemimpinan Kepala sekolah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003. 

h. 105 
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Sebagai inovator Kepala Sekolah harus memiliki strategi yang baik untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan mencari gagasan baru, 

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga 

kependidikan sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang 

inovatif. Kepala Sekolah sebagai innovator akan tercermin dari cara-cara yang 

dilakukan pekerjaannya secara kontrukstif, kreatif, delegatif, integrative, rasional 

dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, adaptabel dan fleksibel. 

7) Tugas sebagai motivator 

Kepala Sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan 

motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, 

pengaturan suasana kinerja, disiplin, dorongan, pengahargaan secara efektif, dan 

penyediaan berbagai sumber belajar melalui pengembangan Pusat Sumber 

Belajar. 

8) Tugas sebagai figure  

Sebagai Kepala Sekolah figure merupakan fungsi yang sangat berkaitan 

dengan sosok teladan sebagi pemimpin yang ada di sekolah. Diharapkan Kepala 

Sekolah mempunyai figure yang dapat dijadikan contoh dan teladan bagi tenaga 

kependidikan maupun peserta didik. Dengan figure yang baik Kepala Sekolah 

akan memiliki kewibawaan dalam memimpin sekolah. 

9) Tugas sebagai mediator 

     Salah satu fungsi Kepala Sekolah yang dapat dilakukan di sekolah yaitu 

sebagai mediator. Mediator dalam hal ini adalah memediasi setiap kebijakan atau 
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permasalahan yang terjadi di sekolah baik permasalahan antar Kepala Sekolah 

dengan guru, antar guru dengan guru ,antar guru dengan siswa, antar orang 

tua/wali siswa dengan guru atau sekolah atau permasalahan lain yang bekaitan 

dengan sekolah. Selain itu Kepala Sekolah dapat menjadi mediator yang baik 

antara sekolah dengan lingkungan masyarakat untuk kelancaran proses 

pembelajaran di sekolah. Dengan perannya sebagai mediator diharapkan Kepala 

Sekolah dapat menjadi mediator yang baik untuk memperlancar produktivitas 

sekolah. 

B. Hakikat Kenakalan Siswa 

 1. Pengertian Kenakanalan Siswa 

Masa remaja adalah masa transisi dalam rentang kehidupan manusia, 

menghubungkan masa kanak-kanak dan masa dewasa.17 Masa remaja disebut 

pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan untuk mencapai 

kematangan.  

Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut adolescence, berasal dari 

bahasa Latin adolescare yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai 

kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa 

puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang 

kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan 

reproduksi.18 Menurut Rice yang dikutip oleh Gunarsa) bahwa: 

“Masa remaja adalah masa peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-

anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa tersebut, ada 

dua hal penting menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal 

 
17 Santrock J.W. Adolescence, Perkembangan Remaja, (Jakarta: Erlangga, 2003).  
18 Ali M., Asrori M. Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006)   
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tersebut adalah, pertama, hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan 

lingkungan, dan kedua adalah hal yang bersifat internal, yaitu karakteristik 

di dalam diri remaja yang membuat remaja lebih bergejolak 

dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya (storm and stress 

period).”19 

 

Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan 

fisik, emosi dan psikis. Masa remaja, yakni antara usia 10-19 tahun, adalah suatu 

periode masa pematangan organ reproduksi manusia, dan sering disebut masa 

pubertas. Masa remaja adalah periode peralihan dari masa anak ke masa dewasa.20  

Siswa adalah masa dimana kita berada dalam suatu wadah pendidikan 

secara formal dengan masa tertentu dan dikendalikan dengan peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan dimana usia yang sangat rentan terpengaruh terhadap 

terjadinya perubahan kondisi dimana ia beriteraksi terhadap lingkungannya. Siswa 

disebut juga sebagai pelajar yang masih dalam kategori umum dari anak-anak 

sampai remaja yang sering disebut pula masa peralihan antara masa kanak-kanak 

menuju dewasa. 

Pada umumnya kenakalan siswa berbentuk perilaku, sikap yang seringkali 

tidak sesuai dengan aturan tatakrama yang diberlakukan di sekolah bahkan tidak 

sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan menyalahi norma-norma kebudayaan 

timur khususnya kita di indonesia. Menurut syamsul kenakalan siswa merupakan 

sifat siswa yang tidak dapat mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosi.21 

Usia siswa atau pelajar di tingkat SMA adalah remaja yang mengalami masa 

transisi sehingga perubahan mental dan emosional kalangan siswa terkadang sulit 

 
19 Gunarsa S. D. Dari Anak Sampai Usia Lanjut, (Jakarta: PT. BPK. Gunung Mulia, 

2009)  
20 Widyastuti Y., Rahmawati A., Purwaningrum Y. E.  . Kesehatan Reproduksi, 

(Yogyakarta: Ftramaya, 2009)  
21 Syamsul, Metode pendidikan remaja, (Bandung: Trasindo, 2008), h.12 
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untuk dikontrol yang berakibat pada kalangan siswa biasanya melakukan atau 

megerjakan aktivitas-aktivitas yang sering mereka lakukan untuk mendapatkan 

perhatian, pujian dan sebagai bahan untuk mempertahankan diri dan popularitas 

mereka di lingkungan sekolah tempat mereka berinteraksi secara formal dan 

dimasyarakat. 

Djiwandono mendefinisikan bahwa pengembangan psikologi kenakalan anak 

adalah perubahan-perubahan yang dialami anak menuju kedewasaaan yang 

berlangsung secara sistematis, progresif, dan kesinambungan, baik menyangkut 

fisik (jasmani) maupun psikis (rohani).22 

Secara fisik dilihat dari bentuk dan postur tubuhnya serta tingkatan 

pendidikan siswa adalah dapat dikategorikan sebagai remaja yang telah dewasa, 

jasmaninya jelas berbentuk laki-laki atau wanita. Fungsi dari organ tubuhnya pun 

dapat dijalankan dengan baik, namun dari segi kejiwaan emosional masih dalam 

proses pembentukan dan kecerdasannya pun sedang dalam proses pertumbuhan. 

Secara lahiriah mereka belum mampu bertanggung jawab dalam hal ekonomi 

terlebih lagi di dalam lingkungan sosial bermasyarakat. 

Pada dasarnya kenakalan siswa merupakan sikap dan perilaku yang 

menyimpang dari norma-norma agama dan aturan tata tertib sekolah, sosial dan 

kebudayaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Perubahan dan pengaruh 

sosial yang terjadi di lingkungan sosial secara langsung memberikan perubahan 

mental kepada mereka, hal ini lebih berpengaruh secara spesifik teradap remaja 

yang memiliki tingkat pemahaman tentang pendidikan dalam keluarga yang baik. 

Kenakalan siswa dapat ditujukan dalam berbagai macam sikap-sikap anti 

sosial yang dapat dikategorikan ke dalam 4 bagian : 

 
22 Djiwandono, Psikologi kenakalan remaja (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 8  
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a. Merugikan orang lain atau diri sendiri 

b. Merusak atau mengambil milik orang lain 

c. Bersikap tidak dapat diatur dan menentang orang-orang yang 

berkewajiban untuk mengatur dia yang dapat ditujukan dengan tantangan 

yang terbuka atau dengan jalan berpura-pura bersikap baik. Akan tetapi 

kemudian tiba-tiba menjalankan tindakan-tindakan yang merugikan atau 

memberontak.23 

 

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Merugikan orang lain atau diri sendiri, melakukan sikap permusuhan 

terhadap kelompok remaja lain, melakukan keributan, minum-minumam keras 

dan melakukan perzinahan. 

2) Merusak atau mengambil milik orang lain, yaitu melkukan pencurian atau 

perampokan, dan merusak fasilitas umum seperti halte, telepon umum dan lain 

sebagainya. 

3) Melakukan pemberontakan atau pembangkangan terhadap orang tua dan 

orang dewasa. 

4) Berindak yang dapat menimbulkan bahaya pada dirinya dan orang lain 

yaitu, membawa senjata tajam, tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas. 

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan Siswa 

Kenakalan yang dilakukan oleh pelajar sebagai siswa sekolah disebut juga 

dengan Deliquency (kejahatan, kedurjanaan, kedursilaan,pelanggaran).Faktor latar 

belakang kenakalan menurut Zakiah Darajat ada tiga faktor utama yang 

menyebabkan terjadinya kenalalan siswa meliputi: “faktor keluarga, faktor 

sekolah, dan faktor masyarakat”.24 

 
23Ibid, h, 197 

 24 Zakiah Darajat,Ilmu Jiwa Anak (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h.56 
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Kenakalan anak didasarkan pada latar belakang masalahnya meliputi 

masalah belajar, masalah orang tua, dan masalah sosial (lingkungan). Sehubungan 

dengan kenakalan siswa secara rinci W.S Winkel membagi faktor-faktor itu 

meliputi:” masalah di rumah (keluarga), di sekolah (belajar) maupun lingkungan 

masyarakat, masalah dengan diri sendiri ( kurang percaya diri, lemah dan 

sebagainya)”.25 

Pada umumnya, deliquency merupakan produk dari konstitusi detektif dari 

mental dan emosi-emosi yaitu mental dan emosi anak muda yang belum datang, 

yang labil dan jadi rusak/detektif, sebagai akibat proses-pengkondisian oleh 

lingkungan yang buruk.26 

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa tindak kejahatan yang 

banyak terjadi dilakukan oleh kalangan pelajar yang memiliki usia beranjak 

dewasa yang tingkat perubahan emosionalnya masih sangat sulit untuk dikontrol 

dan belum memiliki kematangan berpikir dan masih sangat labil terhadap 

perubahan kondisi lingkungan. 

Adapun faktor-faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya kenakalan 

siswa sebagai berikut : 

a. Faktor dalam diri siswa 

Kenakalan siswa yang bersumber dari dalam dirinya sendiri adalah : 

1) Predisposing Factor yaitu faktor kelainan yang dibawa sejak kecil 

seperti cacat keturunan fisik mauun psikhis. Seorang siswa yang mempunyai 

 
25 WS. Winkel,  Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Atas, (Jakarta: PT. 

Gramedia, 1989), h. 11-12 

  
26 Kartini Kartono, Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, (Jakarta: Rajawali Pers), h. 

226 
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kelainan atau cacat mental jika tidak segera diatasi dengan bimbingan khusus dari 

keluarganya, karenakan berakibat seorang siswa dapat melakukan apa saja bahkan 

sampai dengan perbuatan melanggar norma  agama hingga sampai pada 

penyalahgunaan narkotika dan lain sebagainya. 

2) Lemahnya kemampuan diri dalam melakukan penyesuaian dengan 

lingkungan sekolahnya. Seorang siswa dalam menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan pendidikan sangat penting, karena lemahnya kemampuan sisiwa 

dalam bergaul dengan sesamanya dalam lingkup pendidikan formal dapat 

menimbulkan kenakalan dan rasa minder yan berakibat fatal. 

b. Faktor lingkungan keluarga 

Secara umum faktor yang menyebabkan kenakalan siswa yang besumber 

dari lingkungan keluarga yaitu : 

1) Anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, 

sehingga anak tersebut mencari kepuasaan ilmu di luar rumah. Mereka kadang-

kadang masuk dalam suatu kelompok remaja yang kebutuhannya hampir sama. 

Antara lain ingin mendapat perhatian dari orang banyak. Namun demikian, 

mereka kadang-kadang melakukan sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan 

norma-norma agama. 

2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua, perhatian siswa terhadap 

ekonomi lebih besar jika dibandingkan dengan masa kecilnya. Karena pada masa 

ini diliputi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan keindahan dan cita-cita 

siswa sehingga mereka kadang berpikir untuk memiliki kendaraan, pakaian, dan 
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lain-lain. Keinginan tersebut disebabkan oleh kemajuan teknologi yang semakin 

canggih  yang mengakibatkan tingkat kebutuhan manusia semakin tinggi. 

3) Kehidupan keluarga yang tidak harmonis, dalam suatu keluarga tidak 

jarang kita jumpai adanya keluarga yang berantakan atau disebut Broken home. 

Disamping itu kesibukan masing-masing orang tua mengakibatkan ketidak 

harmonisan dalam keluarga, dalam hal ini kaitannya dengan siswa yang masih 

berusia remaja mereka kurang mendapatkan kasih sayang sehingga apabila kelak 

dewasa dia bisa menjadi nakal karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Dan 

ketidak harmonisan orang tua dalam keluarga akan menekan psikologi anak 

sehingga anak bahkan sampai menganggap orang tuanya sebagai musuh sendiri. 

c. faktor lingkungan masyarakat  

Sebab-sebab timbulnya kenakalan siswa bukan hanya dari sekolah 

saja tetapi masyarakat juga turut mempengaruhi perkembangan seorang siswa. 

Siswa yang tinggal dikawasan perkotaan berbeda dengan siswa remaja yang 

tinggal di desa. Lingkungan masyarakat akan ikut mempengaruhi dan membentuk 

keperibadian siswa, apabila lingkungan masyarakatnya baik maka siswa pun akan 

cenderung miliki keperibadian yang baik, demikian sebaliknya apabila lingkungan 

masyarakatnya buruk maka keperibadian siswa tersebut akan cenderung buruk 

pula. Sebagai contoh seorang siswa yang tadinya polos dan lugu setelah berteman 

dengan para preman maka dia keperibadiannya pun cenderung mengikuti gaya 

preman. 

Secara umum, siswa-siswa yang melakukan atau mengatakan sesuatu yang 

pada  pokoknya menggangggu atau merugikan orang lain maupun dirinya sindiri 
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sering dideskripsikan sebagai manifestasi dari penyimpangan perilaku . istilah 

penyimpagan perilaku sering digunakan secara bergantian merujuk kepada 

gangguan emosional (emotional disturbance) dan ketidak mampuan penyesuaian 

diri (maladjusment) dengan berbagai bentuk variasi. Hal ini dicermati melalui 

gejala perilaku atau pertisipasi siswa di kelas, situasi bermain, kemampuan 

berkomunikasi atau interaksi sosial; agresi fisik, ancaman, perilaku desturktif, 

tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma; kelambatan dalam prestasi dan 

keterampilan dalam akademik; perasaan takut, rasa bersalah dan ekspresi verbal 

lainnya. Anak dan remaja mengalami penyimpangan perilaku mungkin akan 

menunjukan sebagian saja dari gejala penyimpangan perilaku-perilaku itu atau 

bersifat lebih kompleks. 

Ada beberapa sudut tinjauan mengenai faktor penyebab perilaku 

menyimpang. Menurut tinjauan secara biologis, retardasi mental adalah 

penyimpangan perilaku yang semata-mata disebabkan oleh faktor biologis, 

termasuk faktor gen dan unsur kimiawi-fisik. Psikodinamik memandang konflik 

emosional yang berhubungan dengan kepuasan mengenai dorongan instintif yang 

menimbulkan frustasi. 

Gangguan emosional yang serius menunjukkan salah satu atau lebih 

karakteristik berikut ini:  1) ketidak mampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan 

oleh faktor intelektual, seensori atau kesehatan, 2) ketidakmampuan 

mengembangkan hubungan interpersonal dengan teman sebaya atau guru-guru di 

sekolah, 3) ketidaktepatan perilaku atau perasaan seantiasa dalam keadaan 

terganggu (feeling undernormal circumtances), 4) kecenderungan 
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mengembangkan simptom-simptom fisik, lelah dan ketidakmampuan penyesuaian 

diri.27 

Jadi kesimpulannya, secara umum faktor-faktor penyebab kenakalan pada 

anak atau remaja terbagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal misalnya faktor biologis maupun gangguan emosinal dalam diri 

anak atau remaja, sedangkan faktor eksternal misalnya lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat.  

3 Upaya mengatasi kenakalan Siswa 

Adapun cara mengatasi masalah kenakalan siswa adalah mendorong untuk 

memperbaiki lingkungan yang kalau diberikan akan berdampak negatif terhadap 

individu yang bersangkutan, mendorong perbaikan diri pribadi klien, 

meningkatkan kemampuan untuk hal-hal yang diperlukan dan mempengaruhi 

perkembangan dan kehidupannya serta mendorong individu untuk tidak 

melakukan sesuatu yang akan memberikan resiko yang besar, dan  melakukan 

sesuatu yang akan memberikan manfaat.28 

Upaya mendorong peningkatan kondisi pribadi klien dapat diselenggarakan 

secara langsung terhadap individu/klien yang bersangkutan, misalnya bersangkut 

paut dengan masalah kesehatan, penanggulangan stress, pengaturan waktu 

bekerja, dan lain sebagainya. 

Berbagai macam upaya telah dilakukan dalam menjawab permasalahan 

tersebut. Namun harus diakui, sebagai masalah sosial yang senantiasa dinamis dan 

 
27 Syamsul Bachri Thalib,Psikologi pendidikan berbasis analisis empiris aplikatif (Edisi 

revisi, Cet. 1; Jakarta; Kencana,2010), h. 251. 

 
28 H. Priyatno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 1999), h. 206 
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berkembang, teknik yang digunakan belum tentu sesuai bagi setiap individu. 

Cara-cara itu hendaknya divariasi, dipadukan, dikembangkan dan disesuaikan 

dengan kebutuhan atau kepentingannya. 

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan itu adalah upaya 

mengatasi melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Masalah-masalah yang 

dilakukan oleh individu yang berbeda tidak boleh disamaratakan. Dengan 

demikian penanganannya pun harus bervariasi dan bersifat dinamis. 

Olehnya itu dibutuhkan pendekatan umum sebagai bahan acuan atau kerangka 

dasar dalam mengatasi kenakalan anak atau remaja. Lebih khusus pendekatan 

penanggulangan kenakalan siswa. Sugito Suyitno menawarkan dalam 

menanggulangi kenakalan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu 

“pendekatan preventif (pencegahan) dan pendekatan repressive 

(penanggulangan)”.29 

Langkah-langkah pencegahan adalah: 

a. Menciptakan kondisi sekolah yang kondusif yang nmemberikan 

ketentraman secara psikologis kepada peserta didik. 

b. Melakukan upaya pembenahan sikap baik melalui kegiatan keagamaan 

maupun pemahaman nilai-nilai norma. 

c. Memberikan perhatian dan pengawasan terhadap perkembangan psiko anak 

dengan memotivasi, mengarahkan dana atau menyalurkan potensi. 

Langkah-langkah penanggulangan adalah: 

a. Berupaya mencari jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan anak. 

 
29 Sugiyono Suyitno, sosiologi : Pengertian dan Masalah,(Jogyakarta: Kanisius.1967), h. 

98 
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b. Melakukan program pendampingan atau rehabilitasi terhadap anak-anak 

bermasalah (anak). 

c. Melibatkan seluruh komponen yang berkompetensi dengan sekolah seperti 

orang tua, masyarakat, atau institusi tertentu melakukan upaya 

penanggulangan. 

Harus diakui bahwa masalah kenakalan siswa sangat beragam baik bentuk, 

faktor maupun dampak yang ditimbulkannya. Sehubungan dengan itu dalam 

mengantisipasi problematika anak, pihak sekolah hendaknya memprogramkan 

upaya bimbingan konseling dengan memberikan tugas kepada guru bimbingan 

konseling untuk menyelenggarakan sekaligus mengambil langkah-langkah 

strategis dalam upaya menanggulangi kenakalan siswa. Untuk itu dibutuhkan 

teknik-teknik dan pendekatan pembinaan bagi pembinaan anak.  

Menurut Jumhur:”pada umumnya teknik-teknik yang digunakan dalam 

bimbingan dapat ditempuh melalui pendekatan individu dan pendekatan 

kelompok”.30 

Bimbingan kelompok dimaksudkan untuk mengefisienkan program 

bimbingan utamanya diperuntukan pada problematika yang sejenis. Ketutu 

sukardi menguraikan bentuk-bentuk khusus teknik bimbingan kelompok antara 

lain.”karya wisata, diskusi kelompok, dan organisasi murid”.31 

Berdasarkan berbagai uraian sub-sub pokok pembahasan kenakalan siswa di 

atas dapat diartikan dalam penelitian ini bahwa kenakalan siswa sebagai salah satu 

 
30 Jumhur dan Moh Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Bandung, CV. Ilmu, 

1975). 
31 Sukardi, Pengantar Pelaksanaan pendidikan.......h. 25 
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bentuk kenakalan anak atau penyimpangan perilaku sosial yang dilakukan oleh 

siswa pada suatu sekolah tertentu dalam beragam bentuk kejadiannya dan 

berbagai macam faktor-faktor penyebabnya dan sudah semestinya pihak sekolah 

membutuhkan strategi dari berbagai pihak, baik itu kepala sekolah, guru, dan 

seluruh pihak yang terkait dalam bersinergi dalam mengatasi kenakalan siswa.  

C. Kajian Relevan  

Berdasarkan penelusuran peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang 

relevan dengan tema yang peneliti susun yaitu sebagai berikut: 

1. Skripsi karya M. agung wicaksono HB, yang berjudul  Upaya kepala 

Sekolah dalam menanggulagi kenakalan siswa (Studi kasus di Mts Al-Hidayah 

Karangploso), mahasiswa Program studi pendidikan agama islam, Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini sama-sama membahas tentang 

upaya atau cara kepala sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa, Adapun letak 

perbedaannya pada sudut pandang penelitian. Karya M. agung wicaksono HB 

membahas Upaya kepala Sekolah dalam menanggulagi kenakalan siswa (Studi 

kasus di Mts Al-Hidayah Karangploso).32   

2. Skripsi karya Hernani, yang berjudul Upaya Guru BK Dalam Mengatasi 

Kenakalan Siswa di SMA Negeri 1 Wakorumba Utara Kecamatan Wakorumba 

Utara Kabupaten Buton Utara, mahasiswa program studi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sultan 

 
32 M. Agung Wicaksono HB, Upaya kepala sekolah dalam menanggulagi kenakalan 

siswa, Studi kasus di Mts Al-Hidayah Karangploso  (Malang: universitas islam negeri maulana 

malik ibrahim malang. 2015) Di akses 20 November 2017. 
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Qaimmudin Kendari. Skripsi ini mempunyai kesamaan pembahasan mengenai 

kenakalan siswa, adapun perbedaannya yakni penulis fokus pada strategi kepala 

sekolah, sedangkan karya Hernani membahas tentang upaya guru BK.33 

3. Jurnal karya Ayu Astrio dan Listyanningsih, yang berjudul Strategi 

Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri (Man) 6 

Jombang. Jurnal ini mempunyai kesamaan pembahasan mengenai kenakalan 

siswa, adapun perbedaannya dari hasil penelitian jurnal tersebut menyatakan  

sekolah mempunyai 3 strategi dalam mengatasi kenakalan siswa yakni preventif, 

represif, dan kuratif. Sedangkan di dalam hasil penelitian penulis hanya terdapat 2 

strategi kepala sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa yakni preventif dan 

represif saja. 

4. Jurnal karya Ayu Diyah Marliana dan M. Turhan yani, yang berjudul 

Strategi Sekolah Dalam Menangani Pelanggaran Tata Tertib Sekolah Pada Siswa 

Di SMP Negeri 1 Papar Kediri. Jurnal ini membahas tentang strategi sekolah 

dalam menangani pelanggaran tata tertib siswa, jurnal ini lebih umum artinya dari 

judul “ strategi sekolah” semua pihak harus dilibatkan , sedangkan penulis lebih 

spesifik kepada strategi kepala sekolah.  

5. Jurnal karya Klasika Mega Ayudya dan Harmanto, yang berjudul Strategi 

Pembinaan Moral Bagi Siswa Di SMK ABC Surabaya. Fokus penelitian ini yaitu 

strategi yang dilakukan oleh Kepala sekolah dan guru dalam melakukan 

pembinaan moral bagi siswa pengguna narkoba. Jadi persamaanya dengan hasil 

penelitian penulis adalah terletak pada fokus penelitianya. 

 
33  Hernani, Upaya guru BK dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 1 

wakorumba utara kecamatan wakorumba utara kabupaten Buton utara, (Kendari: STAIN 

Kendari.2012) 
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