
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan di sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan formal pertama 

yang akan menentukan arah pengembangan potensi yang dimiliki siswa. Oleh 

karena itu, pendidikan dituntut untuk terus menciptakan output yang unggul 

dalam berbagai bidang dan dalam prosesnya tersebut adanya penekanan 

pendidikan karakter sejak pendidikan siswa usia sekolah dasar hingga perguruan 

tinggi. Namun, sangat disayangkan sudah menjadi rahasia umum bahwa citra dan 

gengsi lembaga pendidikan sering dipandang rendah bila kita menyimak beberapa 

kasus yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan 

kenakalan siswa karena kenakalan siswa tidak hanya terjadi pada kalangan 

lembaga pendidikan usia lanjutan atas tetapi juga pendidikan sekolah dasar 

(Zulkarya, 2020:5). 

Menurut Handayani (2017:2) bahwa sekolah merupakan tempat untuk 

mendidik dan mengembangkan kemampuan siswa dari lahir maupun batinnya, 

agar bisa melahirkan suatu penerus bangsa yang berbudi pekerti baik. Apalagi di 

sekolah dasar yang mana disinilah awal dasar tepat dalam mendidik siswa dalam 

menanamkan hal yang positif dalam membentuk karakter yang baik. 

Sekolah dasar merupakan fondasi awal dalam pembentukan kepribadian 

siswa karena jenjang sekolah dasar yang banyak terdapat permasalahan yaitu 

perubahan tingkah laku atau sikap dan siswa mulai belajar banyak hal di sekolah. 

Masa-masa di bangku sekolah dasar punjuga merupakan salah satu bagian dari 

perjalanan usia siswa yakni pada usia 6 sampai 13 tahun, saat berada di kelas V
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mulai berusia antara 11 sampai 12 tahun sehingga mulai menginjak masa awal 

remaja. Kata remaja mengandung beranekaragam kesan yakni ada yang 

mengatakan masa remaja seperti layaknya masa perkembangan lainnya (Kholifah, 

Fajriyah dan Cahyadi, 2019:117-124). 

Pembelajaran berasal dari kata belajar yaitu suatu aktivitas atau proses 

untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki 

perilaku, sikap dan mengukuhkan kepribadian. Pengertian ini lebih diarahkan 

kepada perubahan individu siswa baik menyangkut ilmu pengetahuan maupun 

berkaitan dengan sikap kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Melalui 

pembelajaran ini, harapannya ilmu akan bertambah, keterampilan meningkat dan 

membentuk akhlak yang mulia. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses 

mentransfer ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh guru kepada siswa di sekolah 

(Tamjidillah, 2019:2).  

Guru di sekolah memiliki peran ganda sebagai pengajar sekaligus sebagai 

pendidik. Oleh sebab itu, guru tidak hanya sekadar mentransfer ilmunya dalam 

proses pembelajaran kepada siswa tetapi juga harus mampu mengembangkan 

bakat siswa, membina sikap dan keterampilan siswa yang beragam. Guru juga 

memiliki faktor yang sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran di kelas 

sekaligus mendidik perilaku siswa sebagaimana seorang guru dianggap sebagai 

suri teladan atau contoh yang baik oleh siswanya dan jika guru berperilaku buruk 

maka siswa akan mengikutinya berperilaku buruk, begitupun sebaliknya jika guru 

berperilaku baik maka siswa akan berperilaku baik seperti pepatah peribahasa 

yang terkenal “Guru buang air kecil berdiri murid buang air kecil berlari” 

(Lailiyah, 2018:4). 
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Menurut Willis (dikutip dalam Mahmud, 2021:35-43) menyatakan bahwa 

kenakalan siswa biasa disebut dengan istilah Juvenile Delinquency, kata Juvenile 

berasal dari bahasa latin yaitu Juvenilis yang berarti anak-anak atau anak muda, 

Sedangkan Delinquency berasal dari bahasa latin deliquere yang berarti 

terabaikan, mengabaikan, yang kemudian jika ditinjau dari pengertian Juvenile 

Deliquency dan diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, 

pelanggar aturan, pembuat ribut atau onar yang dilakukan oleh siswa tersebut. 

Berdasarkan teori diatas, bahwa kenakalan secara luas diantaranya adalah 

pelanggar aturanserta melakukan keributan dalam proses pembelajaran di kelas 

sehingga seorang guru harus mampu melakukan penanganan kenakalan yang 

dilakukan siswa. Upaya mengurangi atau biasa disebut dengan kata mengatasi 

kenakalan pada siswa sangat berbeda dengan remaja dikarenakan jalan pikiran 

siswamasih sering kali dikuasai oleh emosinya sendiri yang mengarah pada 

keinginan-keinginan untuk bermain. 

Mengatasi kenakalan siswa, Imam Musbikin (dikutip dalam Zulkarya, 

2020:37) menawarkan sebuah konsep bahwa dalam mengatasi kenakalan siswa 

usia sekolah dasar adalah guru atau orang tua bukan harus mematikan kenakalan 

para siswa namun sebaliknya yang dilakukan adalah membelokkan, mengangkat 

dan meningkatkan kecenderungan siswa yang tampak nakal itu ke arah lain 

dengan cara edukatif atau disebut tindakan edukatif yang mengarah memperbaiki 

moral siswa yang salah arah berupa hukuman (hukuman normatif). 

Tindakan edukatif merupakan tindakan seorang guru yang menjadi pendidik 

dan pengajar yang kemampuannya dapat memposisikan secara efektif dalam 

menjalankan hubungan interpersonal atau dengan kata lain pendidik atau guru 
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dengan mengetahui latar belakang bahkan masa lalu dari siswa untuk 

mengiringnya ke dalam pembelajaran dan memahami pengetahuan-pengetahuan 

yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam melakukan tindakan edukatif kepada 

tersebut guru memberikan hukuman guna memperbaiki moral siswa yang salah 

arah tersebut agar di kemudian hari menjadi perilaku hingga kebiasaan yang salah 

dan buruk. . 

Hukuman normatif adalah hukuman yang bermaksud memperbaiki moral 

siswa. Hukuman ini dilakukan terhadap pelaku pelanggaran mengenai norma-

norma etika seperti berdusta atau berbohong, menipu, mencuri, merusak dan 

sebagainya. Jadi, hukuman normatif ini sangat erat kaitannya dengan 

pembentukan watak atau karakter seorang anak terutama siswa pada sekolah 

dasar. 

Hasil observasi pra penelitian calon peneliti pada 3 November 2021 di SD 

Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna kelas VA dan VB ditemukan dari 39 orang 

siswa terdapat 6 siswa yang melakukan kenakalan yaitu saat proses pembelajaran 

seperti mencontek jawaban tugas rumah teman, mengambil barang milik teman, 

mengejek teman jika dihukum oleh guru, terlambat datang ke sekolah dan di luar 

pembelajaran seperti merusak fasilitas sekolah, memaksa dibelikan jajan, tidak 

mandi datang ke sekolah, memanggil teman dengan nama orang tuanya bahkan 

berani berkata tidak sopan yang tidak pantas untuk diutarakan seperti “Bapakmu 

situ”, “Diam babi”, “Tai laso” dan sebagainya. 

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian di atas, hal tersebut sesuai dengan 

hasil wawancara dengan salah satu guru kelas V yang mengatakan “Siswa 

seringkali bertingkah banyak seperti mencontek jawaban tugas teman ketika 
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diperiksa, tidak rapi datang ke sekolah karena tidak mandi, mengganggu teman 

saat proses pembelajaran bahkan sampai menangis karenanya yang membuat saya 

dan guru bidang studi kesal bahkan menghukumnya dengan berbagai cara”. Akan 

tetapi, dalam pemberian hukuman siswa tersebut, guru telah menginformasikan 

sebelumnya kepada orang tua atau wali siswa yang mendampingi ke sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi pra peneliti di atas juga sejalan dengan 

pendapat Sofyan Willis (dikutip dalam Albanjari, 2018:246-259) mengatakan jika 

dalam menanggulangi kenakalan siswa atau remaja diperlukan beberapa teknik 

yang salah satunya adalah teknik Behavior yang berasal dari dua konsep yaitu dari 

konsep Pavlovian dari Ivan Pavlov dan Skinnerian dari B.F. Skinner yang 

menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk reaktif yang tingkah lakunya 

dikontrol oleh faktor-faktor dari luar, yang mana manusia mengawali 

kehidupannya dengan bereaksi terhadap lingkungannya dan interaksi ini 

menghasilkan pola-pola perilaku sehingga membentuk suatu kepribadian yang 

kemudian tingkah laku ini, dapat dipelajari ketika individu berinteraksi dengan 

lingkungan melalui hukum-hukum belajar pembiasaan. 

Penelitian ini akan penting dilakukanoleh calon peneliti untuk 

mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana bentuk kenakalan yang dilakukan 

siswa, bagaimana upaya guru dalam menangani kenakalan siswa dengan 

menerapkan tindakan edukatif model hukuman normatif di kelas V SD Negeri 7 

Duruka Kabupaten Muna dan bagaimana kendala guru dalam penanganan 

kenakalan siswa dengan menerapkan tindakan edukatif model hukuman normatif 

di kelas V SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna. Kemudian hal ini, bisa 

dijadikan solusi terhadap kenakalan yang dilakukan siswa SD Negeri 7 Duruka. 
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Maka berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Penerapan Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif dalam 

Penanganan Kenakalan Siswa di SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna”. 

1.2 Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bentuk kenakalan yang dilakukan siswa kelas V di SD Negeri 7 Duruka 

Kabupaten Muna. 

1.2.2 Upaya guru dalam menangani kenakalan siswa dengan menerapkan 

tindakan edukatif model hukuman normatif di kelas V SD Negeri 7 

Duruka Kabupaten Muna.   

1.2.3 Kendala guru dalam penanganan kenakalan siswa dengan penerapan 

tindakan edukatif model hukuman normatif di kelas V SD Negeri 7 

Duruka Kabupaten Muna.   

1.3 Rumusan Masalah   

Berdasarkan fokus penelitian diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1.3.1 Bagaimana bentuk kenakalan yang dilakukan siswa kelas V di SD Negeri 

7 Duruka Kabupaten Muna? 

1.3.2 Bagaimana upaya guru dalam penanganan kenakalan siswa dengan 

menerapkan tindakan edukatif model hukuman normatif di kelas V SD 

Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna? 
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 1.3.3 Bagaimana kendala guru dalam penanganan kenakalan siswa dengan 

penerapan tindakan edukatif model hukuman normatif di kelas V SD 

Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Untuk mengetahui bentuk kenakalan yang dilakukan siswadi SD Negeri 7 

Duruka Kabupaten Muna. 

1.4.2 Untuk mengetahui upaya guru dalam menangani kenakalan siswa dengan 

menerapkan tindakan edukatif model hukuman normatif di kelas V SD 

Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna. 

1.4.3 Untuk mengetahui kendala guru dalam penanganan kenakalan siswa 

dengan penerapan tindakan edukatif model hukuman normatif di kelas V 

SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis  

Memberikan ilmu pengetahuan tentang penanganan guru dalam merubah 

kenakalan siswa serta memberikan peluang bagi peneliti baru dalam penggunaan 

teori lain yang belum digunakan dalam penelitian ini. 

1.5.2 Manfaat Praktis   

1.5.2.1 Bagi Lembaga Pendidikan  

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk meningkatkan mutu 

prestasi belajar siswa yang diselenggarakan oleh sekolah. 
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1.5.2.2 Bagi Guru di Sekolah Dasar 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan ilmu 

pengetahuan serta dapat membangun kesadaran bahwa pentingnya 

tindakan edukatif dalam penanganan kenakalan siswa saat mengajar 

sehingga tepat pada sasaran dan sesuai dengan apa yang telah diharapkan 

dalam tujuan pembelajaran. 

1.5.2.3 Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Penelitian ini juga diharapkan agar dapat membangkitkan semangat 

serta motivasi dalam merubah sikap menyimpang tersebut baik dalam 

pembelajaran maupun di luar pembelajaran. 

1.5.2.4 Bagi Peneliti 

Peneliti yang selanjutnya akan mengambil judul yang telah ada. 

Maka dengan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan mengamati 

lebih dalam lagi. 

1.6 Definisi Operasional 

1.6.1 Kenakalan siswa yang dimaksud oleh peneliti adalah perilaku menyimpang 

siswa baik dalam proses pembelajaran maupun diluar pembelajaran seperti 

mencontek, mengambil barang teman, merusak fasilitas sekolah maupun 

barang milik teman, memaksa minta dibelikan jajan, mengejek teman saat 

tidak mengerjakan tugas, mengejek teman saat dihukum, tidak mandi ke 

sekolah, mengejek teman yang tidak mandi ke sekolah, terlambat masuk 

sekolah, memanggil teman dengan nama orang tuanya bahkan berani 

berkata tidak sopan yang tidak pantas untuk diutarakan seperti “bapakmu 

situ”, “diam babi” “tai laso” dan sebagainya.  
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1.6.2 Tindakan edukatif yang dimaksud oleh peneliti adalah upaya yang 

dilakukan guru yang mengandung nilai pembelajaran dalam menangani 

kenakalan siswa dengan cara mendekatinya kemudian, memberikan 

motivasi serta pengawasan lebih seperti merendahkan suara ketika 

memberikan siswa teguran, memberikan tanggung jawab terhadap apa yang 

telah dirusak siswa dan lain-lain.  

1.6.3 Hukuman normatif yang dimaksud oleh peneliti adalah hukuman yang di 

dalamnya mengandung nilai-nilai memperbaiki moral siswa dengan cara 

menanamkan nilai pendidikan karakter seperti perilaku jujur, berani, 

disiplin, bertanggung jawab, mandiri, rasa ingin tahu, kerja keras, sahabat, 

toleransi, kreatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial dan lain-lain.  

1.6.4 Kendala yang dimaksud peneliti adalah hambatan-hambatan yang dialami 

guru dalam menangani kenakalan siswa dengan penerapan tindakan edukatif 

model hukuman normatif di kelas V SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna.  
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