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PEDOMAN WAWANCARA 

Strategi Sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 12 
Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan 

Peneliti              :   Rahmawati  

Hari/Tanggal  :   ………………/…………./2018 

Nama Informan  :    Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Konawe Selatan 

Tempat   :    SMA Negeri 12 Konawe Selatan 

 

1. Bagaimana pendapat bapak, bentuk-bentuk kenakalan yang sering 

terjadi? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kenakalan siswa? 

3. Bagaimana dengan upaya yang dilaksanakan guru pendidikan islam 

4. Pada siswa yang bermasalah apakah ada bentuk secara khusus 

diberikan kepada mereka dalam rangka pembinaan? 

5. Bagaimana dengan Strategi yang dilakukan bapak dalam mengatasi 

kenakalan siswa, dapat memperbaiki perilaku siswa? 

6. Motivasi apa saja yang dilakukan sebagai kepala sekolah dalam 

mengatasi kenakalan siswa? 

7. Bagaimana dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat momotivasi 

siswa melakukan hal yang positif ? 

8. Apakah sekolah, bekerjasama dengan orang tua siswa dalam 

pembinaan perilaku siswa? 

9. Apakah dengan memberikan pembinaan kepada siswa akan 

menimbulkan perubahan pada diri siswa? 

 

 

 

 

 



 

73 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Strategi Sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 12 
Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan 

Peneliti              :   Rahmawati  

Hari/Tanggal  :   ………………/…………./2018 

Nama Informan  :    Guru dan Tenaga Staf Administrasi SMA Negeri 12 
Konawe Selatan 

Tempat   :    SMA Negeri 12 Konawe Selatan 

 

1. Bagaimana bentuk kenakalan siswa yang sering terjadi? 

2. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi kenakalan siswa tersebut? 

3. Apakah dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat membentuk 

perilaku siswa untuk tidak melakukan tindakan kenakalan ? 

4. Kegiatan keagamaan seperti apa saja yang di lakukan bapak/ibu dalam 

memotivasi melakukan hal yang positif?  

5. Bagaimana dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat memotivasi siswa 

melakukan suatu hal yang positif? 

6. Pada siswa yang bermasalah apakah ada bentuk secara khusus diberikan 

dalam rangka pembinaan sekolah? 

7. Strategi apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan siswa? 

8. Motivasi apa sja yang dilakukan guru dalam mengatasi kenakalan siswa? 

9. Hukuman apa yang diberikan kepada siswa yang melanggar aturan 

sekolah? 

10. Apakah sekolah bekerjasama dengan orang tua siswa dalam pembinaan 

perilaku siswa? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Strategi Sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 12 
Konawe Selatan Kabupaten Konawe Selatan 

Peneliti              :   Rahmawati  

Hari/Tanggal  :   ………………/…………./2018 

Nama Informan  :    Siswa SMA Negeri 12 Konawe Selatan 

Tempat   :    SMA Negeri 12 Konawe Selatan 

 

1. Bagaimana bentuk kenakalan yang terjadi di sekolah anda? 

2. Menurut anda, apa faktor/penyebab kenakalan bisa terjadi? 

3. Bagaimana bentuk kenakalan yang terjadi di ruang kelas? 

4. Menurut anda, apa penyebabnya? 

5. Apakah guru PAI sering memberikan nasehat? 

6. Hukuman apa yang diberikan guru BK? 

7. Apakah betul terjadinya kenakalan salah satunya di sebabkan oleh 

kurangnya perhatian dari orang tua? 

8. Kegiatan keagamaan seperti apa saja yang dilakukan guru-guru dalam 

memotivasi untuk melakukan tindakan yang positif? 
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Lampiran I 

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 

Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMA Negeri 12 
Konawe Selatan 

 

Nomor   : 01 

Tanggal   : 20 April 2018 

Jenis Wawancara : Wawancara tidak beraturan 

Informan             : Agus Wahidin. S.Pd, M.Pd (Kepala SMA Negeri 12     

Konawe Selatan) 

Waktu    : 09.00 - selesai 

Dicatat   : 17.00 wita - selesai 

Tempat   : Kantor SMAN 12 Konsel  

 

Gambaran Setting: 

 

Pada pukul 08.20 saya berangkat dari rumah, dan tiba di sekolah pukul 

08.50 pagi. Setiba di sekolah kemudian saya menuju ruangan kepala sekolah 

untuk bertemu kepala sekolah. Setelah beberapa saat kemudian  kepala sekolah 

datang dan saya menyapanya. Sebelum melakukan wawancara saya mengutarakan 

maksud dan tujuan saya kepada kepala sekolah. Setelah saya jelaskan, kemudian 

kepala sekolah menanyakan kepada saya surat penelitian dan saya berikan. 

Beberapa menit sebelum melakukan wawancara saya diskusi lepas bersama kepala 

sekolah. Dengan  suasana santai dan akrab kepala sekolah mempersilahkan kepada 

saya untuk wawancarai beliau 

 

1. Bagaimana pendapat bapak, bentuk-bentuk kenakalan yang sering terjadi? 

Jawaban: Pada umumnya yang sering terjadi disekolah siswa itu sering 

terlambat, bolos, dan sebagian siswa ketika dalam proses pembelajaran 
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mencoba untuk merokok dengan alasan pergi ke WC padahal merokok 

dibelakang kelas. 

2. Faktor apa yang mempengaruhi kenakalan siswa? 

Jawaban: Dari yang saya lihat kalau orang tua tidak memperhatikan berarti 

menjadi salah salah satu faktor, masyarakat pada umumnya sangat 

mempengaruhi. Kalau orang tua tidak memperhatikan pasti anaknya menjadi 

nakal. 

3. Bagaimana dengan upaya yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Agama 

Islam? 

Jawaban: Siswa saat ini jauh dari perilaku kenakalan siswa sebab dengan 

upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam selalu 

memberikan bimbingan atau nasehat perilaku yang tergolong siswa nakal 

menjadi siswa yang memiliki kesadaran  dan  berprilaku  sesuai  dengan  

etika dan tata tertib sekolah yang berlandaskan pada pendidikan Islam. 

4. Pada siswa yang bermasalah apakah ada bentuk secara khusus 

diberikan     kepada mereka dalam rangka pembinaan? 

Jawaban: Ada, dengan cara mengumpulkan siswa yang bermasalah dan 

diberikan pembinaan yang baik sehingga efek kepada diri siswa. 

5. Bagaimana dengan Strategi yang dilakukan bapak dalam mengatasi 

kenakalan siswa, dapat memperbaiki perilaku siswa? 

Jawaban: Strategi yang digunakan yaitu melibatkan seluruh unsur yang ada di 

sekolah diantaranya guru BK, guru PAI, dan guru wali kelas dengan  cara  

mencegah dan mengatasi permasalahan siswa sehingga akan menimbulkan 

perubahan pada diri siswa. 

6. Motivasi apa saja yang dilakukan sebagai kepala sekolah dalam mengatasi 

kenakalan siswa? 

Jawaban: Ya motivasi yang kami lakukan yaitu memberikan nasehat yang 

baik dan mencoba melakukan pendekatan untuk mendalami pebyebab kasus 

yang terjadi dan langkah selanjutnya kami melakukan pemanggilan kepada 

orang tua siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran untuk kerja sama 

meberikan motivasi kepada anknya. 
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7. Bagaimana dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat momotivasi siswa 

melakukan hal yang positif ? 

Jawaban: Bentuk-bentuk kegiatan yang endingnya untuk memotivasi siswa 

agar terhindar dari perbuatan yang terlarang, kami mengupayakan siswa 

untuk mengikuti kegiatan : Latihan Kepemimpinan, rohis, pramuka, PMR 

dan lomba olimpiade. 

8. Apakah sekolah, bekerjasama dengan orang tua siswa dalam pembinaan 

perilaku siswa? 

Jawaban: Yang pertama,  dinasehati  supaya  siswa  kita tidak mengulangi 

perbuatannya itu, kalau tindakan sudah melanggar tata tertib dan itu sudah 

termasuk kenakalan memang perlu orang tua  diundang  untuk  memberikan  

solusi  yang baik  dan bekerjasa sama dalam membina. 

9. Apakah dengan memberikan pembinaan kepada siswa akan menimbulkan 

perubahan pada diri siswa? 

Jawaban: iya, pasti menimbulkan perubahan pada siswa karena diberikan 

pembinaan yang baik sehingga terbentuk akhlakul karimah. 
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CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 

Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMA Negeri 12 
Konawe Selatan 

 

Nomor   : 03 

Tanggal   : 23 April 2018 

Jenis wawancara : Wawancara tidak berstruktur 

Informan   : Jamaluddin, S.Pd (Guru BK)  

Waktu   : 08.00 - selesai 

Dicatat   : 17.00 wita - selesai 

Tempat  : Kantor SMA Negeri 12 Konawe Selatan 

 

Gambaran Seting : 

Saya berangkat dari rumah pukul 08.00 dan tiba di sekolah sekitar jam 

08.15.Kemudian saya menemui pak Jamaluddin, S.Pd untuk dapat melakukan 

wawancara. Pada saat itu beliau sedang duduk di ruangannya karena sedang  

kosong jam mengajarnya kemudian saya bertanya apakah bisa wawancara 

ternyata bapak tersebut menyanggupinya. Dengan suasana santai pak Jamaluddin 

mempersilahkan kepada saya untuk mewawancarainya. 

 

1. Bagaimana bentuk kenakalan siswa yang sering terjadi? 

Jawaban:  Bentuk-bentuk   kenakalan   siswa   yang   sering erjadi selama 

saya mengajar di SMA Negeri 1 2 Konawe Selatan. ini adalah di antaranya 

datang terlambat itu hampir setiap hari, merokok, membolos sekolah,  

berkelahi  di  lingkungan  sekolah,  ada juga salah satu kasus siswa terjadi 

perkelahian karena terjadi kesalah pahaman atau beda pendapat. 

2. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi kenakalan siswa tersebut? 

Jawaban: Sesuai pengamatan saya yang menjadi penyebab siswa   nakal   

dari   lingkungan   sekolah   dan termasuk faktor yang mempengaruhi 
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kenakalan siswa dimana lingkungan sekolah apabila siswa berteman dengan 

anak yang nakal maka dia akan terpengaruh  dan  juga  lingkungan  

masyarakat tidak kondusif sangat mempengaruhi sebab adanya 

perkembangan teknologi yang maju. 

3. Bagaimana dengan Strategi yang dilakukan bapak dalam mengatasi 

kenakalan siswa, dapat memperbaiki perilaku siswa? 

Jawaban: Strategi yang saya lakukan yaitu bekerja sama dengan guru pai dan 

guru wali kelas dengan  cara  mencegah  dan mengatasi permasalahan siswa 

sehingga akan menimbulkan perubahan  pada diri siswa dan pembinaan 

terhadap siswa yang bermasalah. 

4. Apakah sekolah bekerjasama dengan orang tua siswa dalam pembinaan 

perilaku siswa? 

Jawaban: Kami sebagai guru BK bekerja sama dengan orang tua siswa 

dalam pembinaan karena pendidikan pertama adalah dalam keluarga disitu 

kami memberitahukan orang tua supaya anaknya dinasehati untuk tidak 

melakukan hal-hal yang tidak baik. 

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah ini untuk memotivasi siswa 

agar melakukan sesuatu yang positif ? 

Jawaban: Saya selaku guru bimbingan konseling juga banyak memberikan 

kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan melibatkan siswa pada kegiatan 

yang bermanfaat seperti kegiatan intra sekolah yang berupa, organisasi 

seperti pramuka, PMR, osis , rohis, dan olah raga. Dari kegiatan tersebut 

akan membantu memperkecil angka kenakalan siswa. 

6. Motivasi apa sja yang dilakukan guru BK dalam mengatasikenakalan siswa? 

Jawaban: Motivasi yang saya berikan sebagai guru BK yaitu dengan 

memberikan sanksi bagi siswa yang melanggar peraturan tata tertib yang ada 

di sekolah, sanksi yangg di berikan berupa membersihkan toilet, 

membersihkan sampah, dan lain sebagainya, dan diberikan pengajara yang 

bersifat positif kepada siswa tersebut. 

7. Hukuman apa yang diberikan siswa yang melanggar aturan sekolah? 
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Jawaban: Hukumannya yang saya berikan bagi siswa yang berulang-ulang 

melakukan pelanggaran selain diberikan bimbingan motivasi kami juga 

memberikan hukuman untuk memberikan efek jera terhadap mereka. 

Adapun hukuman yang pernah kami lakukan yaitu siswa yang melanggar 

harus berdiri harus berdiri di bawah tiang benderas, dijemur, diberikan tugas 

membersihkan dan scorsing. 
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CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 

Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMA Negeri 12 
Konawe Selatan 

 

Nomor   : 02 

Tanggal  : 28 April 2018 

Jenis Wawancara : Wawancara tidak berstruktur 

Informan  : Umar Tanji, S.Pdi, (Guru Agama Islam) 

Waktu    : 08.00 -  selesai 

Dicatat   : 17.00 wita - selesai 

Tempat   : Kantor SMA Negeri 12 Konawe Selatan 

 

Gambaran Seting : 

 

Setelah beberapa hari datang kesekolah hanya melihat-lihat kodisi sekolah 

dan melihat-lihat dokumen tentang sekolah dan saya hadir kembali ke sekolah 

untuk melanjutkan wawancara saya. Target wawancara kali ini yaitu guru PAI , 

pada saat itu saya menjumpai guru tersebut berada di ruang guru yang sedang asik 

berbicara dengan guru yang lainya. 

Kemudian saya mendatanginya dan menanyakan “ada apa” mau penelitian dan 

yang menjadi objek wawancara saya adalah bapak, kemudian guru tersebut 

mempersilahkan kepada saya untuk wawancara. 

1.  Bagaimana bentuk  kenakalan siswa yang sering terjadi? 

Jawaban: Dalam kategori kenakalan ringan dan kenakalan sedang, artinya  

kenakalan  masih  dalam  batas dan tidak membahayakan, masih ada siswa 

bolos, terlambat  apel  pagi, perkelahian  akan  tetapi ketika ada siswa yang 

berkelahi itu membuat siswa yang lain tidak nyaman. 

2. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi kenakalan siswa tersebut? 
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Jawaban: Faktor yang menjadi penyebab siswa nakal apa yang saya ketahui 

selama ini diantaranya adalah faktor kurang displinnya siswa itu sendiri, 

pengaruh pergaulan dengan temannya dan orang tua yang sibuk dengan 

pekerjannya akhirnya si anak merasa terabaikan dan menjadi nakal. 

3. Apakah dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat membentuk 

perilaku siswa untuk tidak melakukan tindakan  kenakalan? 

Jawaban: Harapan kami sebagai guru PAI itu dengan belajar pendidikan 

agama Islam dapat berprilaku baik sebab pendidikan Islam dengan 

melakukan pembentukan akhlak yang baik cenderung lebih membawa 

kepada kita untuk sadar bahwa kesalahan yang dilakukan. 

4. Kegiatan keagamaan seperti apa saja yang di lakukan bapak/ibu dalam 

memotivasi melakukan hal yang positif? 

Jawaban: Kegiatan keagamaan yang biasa dilaksanakan  di sekolah SMA 

Negeri Penanaman nilai-nilai agama secara umum dilakukan pada saat 

jam pelajaran, yasinan, dan kegiatan rohani islamiah setiap hari jum’at 

dengan diadakannya kegiatan keagamaan membentuk siswa manjadi siswa 

yang akhlakul karimah. 

5. Bagaimana dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat 

memotivasi siswa melakukan sesuatu yang positif? 

Jawaban: Kegiatan positif yang telah diupayakan guru di sekolah ini yaitu 

pelaksanaan kegiatan rutin awal melalui apel pagi, belajar di kelas, 

melaksanakan upacara setiap hari dan pada hari besar nasional, dan 

penyaluran minat dan bakat siswa seperti pelaksanaan kegiatan Osis, PMR, 

Pramuka, Rohis, Olah raga, Paskibraka dan lain-lain. 

6. Pada siswa yang bermasalah apakah ada bentuk secara khusus 

diberikan dalam rangka pembinaan disekolah? 

Jawaban: Pembinaan yang saya lakukan dengan cara melakukan pendekatan 

kepada siswa yang nakal dan pemberikan nasehat supaya siswa tersebut 

dapat merubah perilakunya.  

7. Strategi apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kenakalan siswa? 
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Jawaban: Strateginya yaitu.Mencegah dengan cara menjelaskan kepada 

anak-anak kita tentang sikap yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, 

Memberikan teguran dan nasehat kepada siswa yang bermasalah dengan 

menggunakan pendekatan   pembinaan   yang   baik   sehingga siswa dapat 

berahklak baik. 

8. Motivasi apa saja yang diberikan guru PAI dalam mengatasi kenakalan 

siswa? 

Jawaban: Motivasi yang saya lakukan dalam mengatasi kenakalan siswa 

secara umum pada saat apel pagi, dilanjutkan dengan pemberian nasehat dan 

dilanjutkan sama wali kelas di ruangan. Kemudian setiap hari guru BK 

dijadwalkan memberikan nasehat berkaitan dengan pelanggran siswa. 

9. Hukuman apa yang diberikan kepada siswa yang melakukan kenakalan 

disekolah? 

Jawaban: Hukumannya yang saya berikan kepada siswa itu contoh bagi 

siswa yang sudah berulang kali dan sampe  tiga kali tidak ada perubahan 

apabila diingatkan maka orang tuanya dipanggil datang ke sekolah atau 

ruangan BK. 



 

84 

 

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 

Startegi Sekolah Dalam mengatasi Kenakalan Siswa di SMA Negeri 12 
Konawe Selatan 

 

Nomor   : 04 

Tanggal   : 25 April 2018 

Jenis Wawancara : Wawancara tidak beraturan 

Informan   : Mudrikah, S.Tp, (Wali kelas XI/IPA) 

Waktu    : 09.00 – selesai  

Dicatat   : 17.00 – selesai  

Tempat   : Kantor SMA Negeri 12 Konawe Selatan 

 

Gambaran Seting :  

Pada saat ini tepatnya pada 25 April 2018 saya ke SMA negeri 12 Konawe 

Selatan untuk menguji kebenaran wawancara sebelumnya, bahwa saya akan 

melakukan wawancara. Dengan suasana pagi yang santai, guru tersebut 

mempersilahkan saya untuk melakukan wawancara sebab pada saat itu kami 

mealakukan wawancara di ruangan. 

 

1. Bagaimana bentuk kenakalan siswa yang sering terjadi di sekolah ini bu ? 

Jawaban: Yang saya amati bahwa pelanggaran yang terjadi di sekolah ini 

yaitu diantaranya kedisplinan, siswa bolos pada jam pelajaran, sehingga hal 

itu dapat menghambat pada proses belajar mengajar. 

2. Faktor-faktor apakah yang melatar belakangi kenakalan siswa tersebut? 

Jawaban: Berbicara tentang faktor penyebab kenakalan siswa yaitu di 

antarannya faktor lingkungan keluarga, lingkungan social dan kepribadian 

siswa tersebut. Ketiga komponen tersebut turut saling mempengaruhi. 
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3. Bagaimana mengatasi kenakalan siswa yang terjadi terkhusus berkaitan 

kenakalan siswa di sekolah ini ? 

Jawaban: Dalam mengatasi siswa nakal kami memberikan motivasi dan 

memberikan hukuman, jika berulang kali terjadi kita arahkan ke guru BK, 

untuk dicarikan solusi pemecahan masalah tersebut, jika hal itu tidak 

berhasil kami mengupayakan untuk mengadakan rapat guru dan 

mendatangkan orang tua siswa untuk turut membantu dalam pemecahan 

kasus anaknya. 

4. Motivasi apa saja yang dilakukan sebagai guru wali kelas dalam mengatasi 

kenakalan siswa ? 

Jawaban: Motivasi yang kami berikan yaitu semacam pengarahan kepada 

siswa baik pada saat apel pagi sampai di dalam ruangan belajar dan 

mendapat motivasi pula dari kepala sekolah, guru BK, dan guru PAI. 

5. Bagaimana peran serta seluruh unsur lembaga pendidikan di sekolah ini 

dalam mengatasi kenakalan siswa ? 

Jawaban: Seluurh unsur di sekolah ini saling mendukung dalam hal 

penanganan siswa bermasalah. 

6. Kegiatan apa saja yang yang dilakukan di sekolah ini untuk memotivasi 

siswa agar melakukan sesuatu yang positif? 

Jawaban: Saya selaku guru kelas bahwa ada kegiatan yang bersifat positif 

dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat misalnya sepaerti  kegiatan 

itra dalam hal ini kegiatan keagamaan, organisasi seperti pramuka, PMR, 

dan olah raga. 

7. Apakah dalam mengatasi siswa bermasalah dilaksanakan dengan terprogram  

Jawaban: Ya penanganan siswa bermasalah dilakukan secara terperogram 

dengan mengidentifikasi terlebih dahulu. Sebagai wali kelas harus 

melakukan pembinaan sampai pada usaha pemanggilan orang tua. 

8. Pada siswa yang bermasalah apakah ada bentuk secara khusus diberikan 

kepada mereka dalam rangka pembinaan ? 
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Jawaban: Hukuman yang diberikan sesuai dengan tindakan pelanggaran 

yang dilakukan. Contohnya siswa terlambat apel pagi maka akan diberikan 

sanksi untuk membersihkan. 

9. Bagaimana dengan Strategi yang dilakukan ibu dalam mengatasi kenakalan 

siswa, dapat memperbaiki perilaku siswa? 

Jawaban: Strategi yang saya lakukan yaitu bekerja sama dengan guru 

pendidikan agama islam dan guru BK dengan  cara  mencegah  dan 

mengatasi permasalahan siswa sehingga akan menimbulkan perubahan pada 

diri siswa yang bermasalah. 
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CATATAN HASIL WAWANCARA 

Strategi Guru Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMA Negeri 12 Konawe 
Selatam 

 

Nomor   : 05 

Tanggal   : 03 Mei 2018 

Jenis Wawancara : Wawancara tidak berstruktur 

Informan   : Saputra 

Waktu    : 09.00 – selesai 

Dicatat   : 17.00 – selesai 

Tempat   : Ruang Kelas 

 

Gambaran Setting : 

 

Setelah saya mendapat informasi dari guru sekolah ini,saya memancarai 

salah satu  siswa yang nakal lalu saya mencoba untuk menemuinya. Dan saya 

putuskan datang pada tanggal 03 Mei 2018 pada jam 08.30 saya mencoba 

mencari siswa itu dan akhirnya pada pukul 09.00 saya menemukan siswa tersebut 

dan mencoba berbincang-bincang santai di dalam ruang kelas. Lebih jelasnya 

perbincangan itu dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk kenakalan yang terjadi di sekolah anda? 

Jawaban: Bentuk kenakalan yang terjadi di sekolah SMA Negeri 2 Kendari 

ini dari pertama saya masuk sekolah sampai sekarang seperti berkelahi, 

lompat pagar, bolos, merokok. 

2. Menurut anda, apa faktor/penyebab kenakalan tersebut? 

Jawaban: Faktor lingkungan sekolah, masyarakat dan lingkungan keluarga 

dimana orang tua mempunyai kesibukan masing-masing orang tua tidak 

sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anaknya maka anak 

berprilaku semaunya dan nakal. 



 

88 

 

3. Bagaimana bentuk kenakalan yang terjadi di ruang kelas? 

Jawaban: Bentuk kenakalan yang sering terjadi di kelas seperti main game, 

SMS, menyontek ketika ulangan harian dengan menggunakan HP untuk 

membuka google, main game, ganggu teman perilaku disengaja sehingga 

mengganggu teman-teman yang lain. 

4. Menurut anda, apa penyebabnya? 

Jawaban: Kalau menurut saya penyebabnya itu ada pengaruh dari teman 

yang saling kerja sama untk mengganggu teman-teman. 

5. Apakah guru PAI sering memberikan nasehat? 

Jawaban: Kami sering diberikan nasehat agar saling menghormati sesama 

teman, guru dan orang yang lebih tua dari kita semua itu untuk membentuk 

perilaku lebih baik. 

6. Hukuman apa yang diberikan guru BK? 

Jawaban: Hukuman yang di berikan guru yaitu memberisihkan lingkungan 

sekolah atau WC. 

7. Apakah betul terjadinya kenakalan salah satunya di sebabkan oleh 

kurangnya perhatian dari orang tua? 

Jawaban: Salah satunya perhatian orang tua yang kurang diberikan kasih 

sayang karena mereka sibuk. 

8. Kegiatan keagamaan seperti apa saja yang dilakukan guru-guru dalam 

memotivasi  untuk melakukan tindakan yang positif? 

Jawaban: Kegiatan yang sering dilaksanakan seperti yasinan, rohis, dengan 

diadakan kegiatan keagamaan membentuk akhlak siswa yang terpuji. 
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CATATAN HASIL WAWANCARA 

Strategi Guru Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMA Negeri 12 Konawe 
Selatam 

 

Nomor   : 06 

Tanggal   : 05 Mei 2018 

Jenis Wawancara : Wawancara tidak berstruktur 

Informan   :  Apriyanto 

Waktu    : 11.00 – selesai 

Dicatat   : 17.00 – selesai 

Tempat   : Ruang Kelas 

 

Gambaran Setting : 

Setelah saya mewawancarai salah satu siswa yang nakal dan dilanjutkan 

untuk mewawancari siswa yang lain terus sekarang saya aka menemuinya. Dan 

saya mencoba mencari siswa itu dan saya menemukan siswa tersebut dan 

mencoba berbincang-bincang santai di dalam ruang kelas. Lebih jelasnya 

perbincangan itu dapat dilihat sebagai berikut 

1. Bagaimana bentuk kenakalan yang terjadi di sekolah anda? 

Jawaban: Kenakalan yang biasa terjadi itu seperti tidak mengikuti aturan, 

berpakaian tidak sesuai dengan aturan sekolah, ada siswa  merokok, 

berkelahi, dan bolos. 

2. Menurut anda, apa faktor/penyebab kenakalan tersebut? 

Jawaban: Adanya faktor lingkungan sekolah sebab ada pengaruh teman 

yang kuat sehingga dia ikut-ikutan melakukan hal-hal yang tidak sesuai 

dengan tata tertib sekolah dan lingkungan masyarakat yang lebih parah 

karena bergaul dengan  remaja yang di lingkungan sekitarnya. 

3. Bagaimana bentuk kenakalan yang terjadi di ruang kelas? 
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Jawaban: Sesuai yang terjadi dalam kelas sebagian kecil itu mengganggu 

teman saat belajar, buka-buka HP digunakan main game. 

 

4. Menurut anda, apa penyebabnya? 

Jawaban: Penyebabnya ada pengaruh dari teman mereka saling mengajak  

akhirnya ikut-iktan ganggu teman. 

5. Apakah guru PAI sering memberikan nasehat? 

Jawaban: Alhamdulillah guru PAI selalu memberikan nasehat sebelum 

memulai pelajaran apa lagi pelajarannya sesuai kejadian sehari-hari kita 

sebagai siswa sangat termotivasi karena masih diberikan siraman rohani 

yang baik. 

6. Hukuman apa yang diberikan guru BK? 

Jawaban: Salah satu hukuman yang di berikan guru yaitu membersihkan 

lingkungan sekolah atau WC. 

7. Apakah betul terjadinya kenakalan salah satunya di sebabkan oleh 

kurangnya perhatian dari orang tua? 

Jawaban: Salah satunya penyebab dari orang tua yang kurang memberikan 

didikan yang kurang baik sehingga saya jadi anak nakal. 

8. Kegiatan keagamaan seperti apa saja yang dilakukan guru-guru dalam 

memotivasi  untuk melakukan tindakan yang positif? 

Jawaban: Kegiatan yang sering dilaksanakan seperti rohis, dengan diadakan 

kegiatan keagamaan membentuk pembinaan akhlakul karimah. 
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Lampiran II 

Tabulaasi Data Hasil Wawancara 

Startegi Guru Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa di SMA Negeri 12 Konawe 
Selatan 

 

 

Kegiatan 

 

Penegasan 

 

Komentar Peneliti 

 

Kenakalan 

siswa di SMA 

Negeri 12 

Konawe 

Selatan 

Pada umumnya yang sering 

terjadi terlambat, bolos, dan 

sebagian siswa ketika dalam 

proses pembelajaran mencoba 

untuk merokok dengan alasan 

pergi ke WC padahal merokok di 

belakang kelas. (W,Kepala 

Sekolah, 20-04-2018) 

Bentuk-bentuk kenakalan siswa 

yang sering terjadi selama saya 

mengajar di SMA Negeri 12 

Konawe Selatan ini diantaranya 

datang terlambat itu hampir 

setiap hari, merokok, membolos 

sekolah, berkelahi di lingkungan 

sekolah terjadi karena adanya 

kesalah pahaman atau beda 

pendapat. (W,Guru BK, 23-04-

2018) 

Dalam kategori kenakalan ringan 

dan kenakalan masih dalam batas 

dan tidak membahayakan, bolos, 

perkelahian akan tetapi ketika 

ada siswa yang berkelahi itu 

membuat siswa tidak nyaman,, 

terlambat apel pagi .(W, Guru 

Agama Islam, 28-04-2018) 

Yang saya amati bahwa 

pelanggaran yang terjadi di 

sekolah ini yaitu diantaranya 

kedisiplinan, siswa bolos pada 

jam pelajaran, sehingga hal itu 

 

Bentuk-bentuk 

pelanggaran siswa di 

SMA Negeri 12 

Konawe Selatan yaitu 

tidak disiplin, 

terlambat, bolos, 

merokok, berkelahi, 

dan membawa HP.  
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dapat menghambat pada proses 

belajar mengajar.(W,Guru Wali 

Kelas, 25-04-2018) 

Faktor 

penyebab 

kenakalan 

siswa 

Jelas kalau orang tua tidak 

memperhatikan berarti salah satu 

faktor, adapun lingkungan 

keluarga, masyarakat, pada 

umumnya sangat mempengaruhi. 

Kalau orang tua tidak 

memperhatikan pasti akan 

nakal.(W,Kepala Sekolah, 20-04-

2018) 

Sesuai pengamatan saya yang 

menjadi penyebab siswa nakal 

dari lingkungan sekolah dan 

termasuk faktor yang 

mempengaruhi kenakalan siswa 

dimana lingkungan sekolah 

apabila siswa berteman dengan 

anak yang nakal maka dia akan 

terpengaruh dan juga lingkungan 

masyarakat tidak kondusif dangat 

mempengaruhi sebabadanya 

perkembangan teknologi yang 

maju.(W, Guru BK, 23-04-2018) 

Faktor yang menjadi penyebab 

siswa nakal apa yang saya 

ketahui selama ini diantaranya 

adalah faktor kurang disiplinnya 

siswa itu sendiri, penbgaruh 

pergaulan dengan temannya dan 

orang tua yang sibuk dengan 

pekerjaanya akhirnya si anak 

terabaikan dan menjadi 

nakal.(W,Guru Agama Islam,28-

04-2018) 

Berbicara tentang faktor 

penyebab kenakalan siswa yaitu 

di antarannya faktor lingkungan 

keluarga , lingkungan sosial dan 

kepribadian siswa tersebut. Tiga 

komponen tersebut turut saling 

mempengaruhi.(W,Guru Wali 

Kelas,25-04-2018) 

Faktor penyebab 

pelanggaran siswa 

diantarannya faktor 

lingkungan, dan 

keliuarga 

 

Strategi Strategi yang digunakan yaitu 
 

Unsur-unsue di sekolah 
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sekolah dalam 

mengatasi 

kenakalan 

siswa  

dengan cara mencegah dan 

mengatasi permasalahan siswa 

segingga akan menimbulkan 

perubahan pada diri siswa.(W, 

Kepala Sekolah,20-04-2018) 

Strategi yang akan sya lakukan 

yaitu bekerja sama dengan orang 

tua dengan guru PAI dan guru 

wali kelas dengan cara mencegah 

dan mengatasi permasalahan 

siswa sehingga akan 

menimbulkan perubahan pada 

diri siswa dan pembiunaan 

terhadap siswa yang 

bermasalah.(W, Guru BK,23-02-

2018) 

Mencegah dengan cara 

menjelaskan kepada anak-anak 

kita tentang sikap yang sesuai 

dengan nilai-nilai ajaran islam, 

memberikan teguran dan nasehat  

kepada siswa yang bermasalah 

dengan menggunakan 

pendekatan pembinaan yang baik 

sehingga siswa dapat berakhlak 

baik.(W, Guru Agama Islam,28-

04-2018) 

Strategi yang saya lakukan yaitu 

bekerja sama dengan guru PAI 

dan guru BK dengan cara 

mencegah dan mengatasi 

permasalahan siswa sehingga 

akan menimbulkan perubahan 

pada diri siswa yang bermasalah. 

(W,Guru Wali Kelas, 25-04-

2018) 

saling mendukung 

dalam mengatasi 

kenakalan siswa 

diantarannya seluruh 

unsur terlibat seperti 

guru wali kelas, guru 

BK, dan guru PAI 

Pemberian 

motivasi 

terhadap siswa 

bermasalah 

Yang harus dilakukan yaitu 

memberikan nasehat yang baik 

dan mencoba melakukan 

pendekatan untuk mendalami 

penyebab kasus yang terjadi dan 

langkah selanjutnya kami 

melakukan pemanggilan kepada 

Motivasi yang 

dilakukan di SMA 

Negeri 12 Konawe 

Selatan untuk 

mengatasi kenakalan 

siswa dengan 

pemberian motivasi 
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orang tua siswa yang berulang 

kali melakukan pelanggaran 

untuk kerja sama memberikan 

motivasi kepada 

anaknya.(W,Kepala Sekolah,20-

04-2018) 

Motivasi yang kami berikan yaitu 

dengan memberikan sanksi bagi 

siswa yang melanggar, dan 

diberikan wejangan positif 

kepada siswa tersebut.(W,Guru 

BK,23-04-2018) 

Motivasi yang kami lakukan 

dalam mengatasi kenakalan siswa 

secara umum pada saat apel pgi, 

dilanjutkan dengan pemberian 

nasehat dan dilanjutkan sama 

wali kelas di ruangan. Kemudian 

setiap hari guru BK dijadwalkan 

memberikan nasehat berkaitan 

dengan pelanggaran siswa. (W, 

Guru Agama Islam, 28-04-2018) 

Motivasi ysng kami berikan itu 

semacam pengarahan kepada 

siswa baik saat apel pagi sampe 

di dalam ruangan kelas dan 

mendapat motivasi pula dari 

kepala sekolah, guru BK, dan 

guru PAI. (W, Guru Wali Kelas, 

25-04-2018) 

seperti nasehat, dan 

pembinaan yang 

dilakukan saat apel pagi 

dan di ruang kelas. 
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Lampiran IV 

HASIL DOKUMENTASI 

Wawancara bersama informan 

 

  Gambar : Gerbang SMAN 12 Konawe Selatan 

 

 

Wawancara bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Konawe Selatan 
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Wawncara bersama Guru Pendidikan Agama Islam 

 

 

Wawancara bersama Guru Wali Kelas 
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Ruang Knator SMA Nergeri 12 Konawe Selatan 

 

 

Ruang Laboraturium Kimia 
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Wawncara bersama siswa yang sering melanggar  

 

 

 

 

Wawancara bersama siswa yang sering melanggar 



 

103 

 

 

 

Pertemuan orang tua siswa yang sering melanggar 

 

 

 

Wawancara bersama Guru Bimbingan Konseling 
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Ruang Dewan Guru 

 

 

Pos Satpam SMA Neger 12 Konawe Selatan 

 

 

 



 

105 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
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C.Riwayat Pendidikan  

1. SDN 01 Atari Indah 2007 

2. SMPN 2 Tinanggea 2010 

3. SMAN 12 Konawe Selatan 2013 

 

                                                                           Kendari, 04 November 2020 

                                                                            

                                                                                          Rahmawati 

                                                                                      NIM:13010101061 


