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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi bangsa 

Indonesia. Tujuan pendidikan telah tercantum didalam UU 1945 yaitu 

mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekedar konsep yang panjang, tetapi 

semua bergerak pada tataran aplikatif sehingga ke depan apa yang menjadi 

harapan akan terwujud sesuai rencana. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan 

kerja keras dalam proses pendidikan. 

Kunci pembangunan masa mendatang bagi bangsa Indonesia ialah 

pendidikan. Sebab lewat perolehan pendidikan diharapkan setiap individu dapat 

meningkatkan kualitas keberadaannya, dan mampu berpartisipasi dalam 

pembangunan. Pendidikan merupakan alat untuk memperbaiki keadaan sekarang, 

juga untuk mempersiapkan esok yang lebih baik dan sejahtera. Selain itu 

pendidikan merupakan masalah yang sangat kompleks dan teramat penting, 

karena mencakup macam-macam kehidupan pemecahan masalah secara terpadu. 

Berbagai upaya pemecahan masalah dalam proses aplikasi pendidikan. 

Tidak sedikit pemikir pendidikan terlibat memberikan konsep-konsep tentang 

pendidikan masa depan, tetapi seiring dengan perkembangan zaman maka 

berkembang pula masalah tersebut, sehingga konsep yang diberikan terkadang 

menjadi kadaluarsa saat digunakan pada waktu mendatang. 

Hal itu menjadi alasan bagi para tokoh pemikir pendidikan untuk mencari 

solusi pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu upaya yang 
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telah dikaji agar pendidikan ini menjadi lebih baik dan dapat memberikan 

kesejukan bagi negeri ini yaitu meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pada 

lembaga pendidikan. Jika pendidikan dikelola dengan sumber daya manusia yang 

berkualitas, maka akan menghasilkan hasil yang berkualitas pula.  

Mengacu pada pemikir tersebut, salah satu masalah yang terjadi dalam 

dunia pendidikan adalah rendahnya moral dan akhlak siswa. Penyebabnya juga 

sangat kompleks yakni lingkungan sekolah yang tidak kondusif, melemahnya 

pengawasan guru dan komponen pendidikan lain, serta akses kemajuan peradaban 

dan modernitas. Keterlibatan siswa pada permasalahan tersebut menunjukkan 

melemahnya nilai moral yang melekat pada dirinya, sehingga sekecil apapun 

permasalahannya langsung dengan mudah memancing persoalan yang lebih besar. 

Hal itu dapat disaksikan pada pemberitaan media massa misalnya tawuran yang 

berawal dari saling mengejek kemudian berlanjut pada perkelahian massal.  

Tawuran dan perkelahian massal antar siswa sering kali menyebabkan 

banyak korban dan banyak kerusakan sarana. Hal ini juga akhirnya menimbulkan 

gangguan keamanan di lingkungan perkelahian yang akhirnya juga menjadi 

urusan kepolisian. Tidak tuntas sampai disitu karena perkelahian akan terus 

berlanjut dengan alasan balas dendam. 

Pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan oleh siswa yaitu bolos, tidak 

hadir dan tidak patuh terhadap aturan. Jika semua itu dibiarkan berkepanjangan 

dapat mempengaruhi para siswa yang lainnya, maka tujuan dari pendidikan 

sendiri tidak akan tercapai. Semua itu butuh kerja keras lembaga-lembaga 
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pendidikan untuk mengontrol para siswanya, baik dilingkungan sekolah atau 

diluar lingkungan sekolah. 

Salah satu elemen pendidikan yang terlibat langsung dalam mengatasi 

pelanggaran-pelanggaran siswa yaitu guru. Padahal, pada hakikatnya pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi di sekolah juga menjadi tanggung jawab Orang tua dan 

tidak hanya dibebankan kepada guru saja. Semua unsur yang berkepentingan 

dalam institusi pendidikan harus berperan aktif agar dapat mencapai tujuan dari 

pendidikan itu sendiri.  Peran Kepala sekolah, Guru, Orang tua siswa dan 

lingkungan masyarakat menjadi salah satu penopang inti dalam mengatasi 

kenakalan siswa di sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMA Negeri 12 Konawe 

Selatan menurut (Kepala Sekolah) tentang kenakalan siswa yang mengarah 

kepada pelanggaran sekolah adalah terlambat, bolos saat jam pelajaran, 

perkelahian, merokok, dan membawa HP. Sumber data: Hasil Wawancara Kepala 

Sekolah (20 April 2018). 

Menurut guru di sekolah tersebut, siswa yang melanggar peraturan di 

sekolah menjadi pemicu utama bagi temannya untuk melakukan pelanggaran yang 

sama di sekolah jika tidak dibenahi secara tuntas oleh pihak sekolah atau yang 

terkait dengan itu. Upaya yang dilakukan oleh para guru dan Orang tua juga masih 

sangat kurang terbukti ketika guru/wali kelas memanggil salah satu Orang tua 

siswa yang bermasalah, Orang tua dari siswa tersebut bukannya menanyakan apa 

saja pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya, tapi justru Orang tua siswa 

tersebut marah-marah dan menyalahkan guru atas pelanggaran atau kenakalan 
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yang diperbuat anaknya. Orang tua tersebut beranggapan bahwa pihak sekolah 

tidak mendidik anaknya dengan baik sehingga anaknya menjadi nakal dan suka 

melanggar peraturan di sekolah. Yang lebih memprihatinkan, ada siswa yang 

mengancam gurunya sehingga guru merasa acuh untuk memperhatikan siswa 

tersebut. Hal itu menjadi salah satu momok terbesar sehingga seharusnya 

pelanggaran-pelanggaran dapat ditekan oleh pihak guru dan masyarakat sekolah. 

Namun, hal itu hanya akan menjadi sebuah angan semata dan tidak ada realisasi 

nyata yang dapat diperbuat. Pertanyaan besar hari ini adalah mengapa hal 

demikian bisa terjadi? Jawabannya adalah kurangnya perhatian seluruh pihak 

yang terkait dengan masalah yang ada di sekolah, padahal hal-hal yang demikian 

begitu urgent untuk masa depan siswa yang gemilang. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, pihak sekolah perlu menggunakan strategi yang tepat serta lebih 

memperhatikan atau meningkatkan sanksi agar siswa di sekolah tersebut jera 

sehingga tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Sehubungan dengan hal itu 

maka Peneliti akan mengkaji tentang “Strategi Sekolah Dalam Mengatasi 

Kenakalan Siswa Di SMA Negeri 12 Konsel Kec. Lalembuu Kab. Konawe 

Selatan”. 

1.2 Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini 

adalah Strategi Sekolah dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMA Negeri 12 

Konawe Selatan Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana strategi sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa SMA 

Negeri 12 Konawe Selatan Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan ? 

2. Apa saja bentuk kenakalan siswa SMA Negeri 12 Konawe Selatan Kec. 

Lalembuu Kab. Konawe Selatan ? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut; 

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi sekolah dalam mengatasi 

kenakalan siswa SMA Negeri 12 Konawe Selatan Kec. Lalembuu Kab. 

Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui apa saja bentuk kenakalan siswa SMA Negeri 12 

Konawe Selatan Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan guru-guru di SMA 

Negeri 12 Konawe Selatan Kec Lalembuu Kab. Konawe Selatan. 

2. Sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini mahasiswa secara 

umum dan lebih terkhusus lagi bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Agama 

Islam IAIN Kendari. 

3. Sebagai bahan masukan kepada peneliti yang bertujuan untuk mendalami 

tentang masalah yang terkait dengan strategi sekolah dalam mengatasi 

kenakalan siswa. 

 

 


