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I. Lampiran Observasi Siswa  

CLO 01  

Nama Siswa : Nur Hidayat 
  

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Senin 

18/04/2022 

 

a. Datang sekolah :  

Hidayat tidak 

mandi datang ke 

sekolah.  

b. Guru 

memberikan 

nasihat kepada  

c. Proses 

pembelajaran :  

Hidayat 

melamun saat 

guru 

menjelaskan 

materi,  

d. Pulang sekolah : 

Hidayat 

menyimpan 

bukunya di kelas.  

CLO 02  
Nama Siswa : Lila 

 

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Selasa 

19/04/2022 

 

a. Datang sekolah : 

Lila tepat waktu 

masuk kelas 

b. Proses 

pembelajaran :Lila 

menggangu teman 

dengan 

menggunakan 

teropong dan 

menghayal saat 

belajar di kelas. 

c. Pulang sekolah 

:Lila  langsung 

pulang bersama 

adiknya.  
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CLO 03 

Nama Siswa : Salsabila Iswandi  

 

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Rabu  

20/04/2022 

 

a. Datang sekolah: 

Salsabila memakai rok 

pendek, tidak mengikat 

rambut. 

b. Guru memerintahkan 

Salsabila mengikat 

rambut dan menasihati 

jangan memakai rok 

pendek atau memakai 

dalaman jika memakai 

rok pendek lagi.  

c. Proses pembelajaran :   

Salsabila baring di 

kursi kosong, menulis 

di bangku teman.  

d. Pulang sekolah : pulang 

langsung bersama 

Naila.     
 

CLO 04  

Nama Siswa : Suci  
 

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Kamis 

20/04/2022 

 

a. Datang sekolah :Suci 

masuk kelas tepat 

waktu. 

b. Proses Pembelajaran : 

Suci bercerita dengan 

teman untuk meminta 

jawaban Saturi 

temanya.  

c. Suci didatangi oleh  

pak guru. 

d. Pulang sekolah : Suci 

langsung pulang.  
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CLO 05  

Nama Siswa : Fendi  

 

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Jumat 

20/04/2022 

 

a. Datang sekolah : Fendi 

tepat waktu masuk 

kelas, fendi tidak 

mandi ke sekolah 

b. Proses pembelajaran : 

Fendi bermain hujan, 

Fendi dihukum 

mengepel lantai teras 

sekolah 

c. Pulang sekolah : Fendi 

langsung pulang 

bersama Fiki temanya. 

 

CLO 06  

Nama Siswa : Zahhir  
 

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Sabtu  

21/04/2022 

 

a. Datang sekolah: 

Zahhir tepat waktu 

masuk kelas.  

b. Proses pembelajaran : 

Zahhir memakai baju 

olahraga pada hari 

sabtu dan bercerita 

dengan Kada. 

c. Zahhir di nasihati 

guru agar tenang.   

d. Pulang sekolah: 

Zahhir pulang 

bersama mama karena 

membantu 

mengangkat jualan.  
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CLO 07 

Nama Siswa : Zahhir  
  

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Senin 

9/05/2022 

 

a. Datang sekolah: 

Zahhir terlambat 

datang sekolah, 

berpakaian tidak 

rapi dan tidak 

mandi datang ke 

sekolah. 

b. Ibu guru wali 

kelas memberikan 

nasehat kepada 

Zahhir. 

c. Proses 

pembelajaran: 

Zahhir menggangu 

teman dan 

mencoret dinding 

kelas. 

d. Pulang sekolah :  

Zahhir langsung 

pulang  

 
 

 CLO 08 

Nama Siswa : Salsabila Iswandi  
 

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Selasa 

10/05/2022 

 

a. Datang sekolah 

: Salsabila tepat 

waktu masuk 

kelas. 

b. Proses 

pembelajaran : 

Salsabila 

menyontek 

jawaban teman, 

tidak mengikat 

rambut.   

c. Pulang sekolah 

:Salsabila 

langsung pulang 

ke rumah.  
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CLO 09 

Nama Siswa : Lila 

 

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Rabu 

11/05/2022 

 

a. Datang sekolah : Lila 

tepat waktu masuk 

dalam kelas.  

b. Proses pembelajaran : 

Lila meminta jawaban 

dengan mengganggu 

teman dan berpindah-

pindah tempat duduk.  

c. Pulang sekolah 

:Pulang sekolah selalu 

bersama adiknya.  

 

 

CLO 10  

Nama Siswa : Fendi 
 

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Kamis 

12/05/2022 

 

a. Datang sekolah : 

Fendi tepat waktu 

masuk ke kelas.  

b. Proses pembelajaran : 

Fendi tidak 

merapikan baju 

seragam sekolah, 

menyontek jawaban 

milik teman 

c. Pulang sekolah :Fendi 

selalu pulang bersama 

Fiki. 
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CLO 11 

Nama Siswa : Suci  
 

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Sabtu  

14/05/2022 

 

a. Datang 

sekolah: Suci 

tepat waktu 

masuk kelas    

b. Proses 

pembelajaran : 

Suci saling 

mengejek 

dengan Cinta 

temanya 

dengan 

mengatai “babi 

dan mulutmu” 

c. Pulang sekolah: 

Suci pulang 

sekolah 

langsung ke 

rumah. 

 

CLO 12 

Nama Siswa : Zahhir  
 

Hari/Tanggal Kenakalan Anak Siswa Hasil Pengamatan 

Senin  

23/05/2022 

 

a. Datang sekolah: 

Zahhir terlambat 

masuk kelas, meminta 

temanya duluan 

memegang tas dan 

memakai sandal dating 

ke sekolah.  

b. Proses pembelajaran 

:Zahhir meminta 

jawaban teman.  

c. Pulang sekolah: Zahhir 

membantu ibunya 

merapikan jualan di 

kantin sekolah 
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II. Lampiran Observasi Guru  
 

CLO 13 

Hari/Tanggal : Senin/18 April 2022 

Nama Guru  : Rahmania S.Pd 

Lokasi/Waktu : Ruang kelas VA SDN 7 Duruka Kabupaten Muna/ 07:30-11:00 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

 

Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif Hasil pengamatan 

 

a. Ibu guru membagi anak siswa 

menjadi beberapa kelompok 

yang terdiri dari 2 siswa 

/perkelompok.    

b. Ibu guru mengeraskan suara 

untuk menarik perhatian ketika 

menjelaskan materi dan 

pembagian tugas kelompok 

agar siswa lainnya 

mendengarkan dengan baik dan 

lebih fokus. 

c. Ibu guru sengaja membagi 

kelompok untuk siswa yang 

tidak mengerjakan PR. 

.   

 

CLO 14 

Hari/Tanggal : Selasa/19 April 2022 

Nama Guru  : Agus Salim S.Pd 

Lokasi/Waktu : Ruang kelas VB SDN 7 Duruka Kabupaten Muna/ 07:30-11:00 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 
 

Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif Hasil pengamatan 

 

a. Pak guru mendekati Lila 

untuk memastikan apa yang 

di kerjakan Lila saat 

menjelaskan materi pelajaran. 

b. Pak guru mengambil buku 

yang menjadi alat untuk 

meneropong. 

c. Pak guru memberikan nasihat 

agar tidak mengulangi lagi 

dan buku harusnya dijaga 

baik-baik bukan di gulung 

seperti kertas biasa lainnya. 
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CLO 15 

Hari/Tanggal : Rabu/20 April 2022 

Nama Guru  : Rahmania S.Pd 

Lokasi/Waktu : Ruang kelas VA SDN 7 Duruka Kabupaten Muna/ 07:30-11:00 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 
 

Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif Hasil pengamatan 

 

a. Ibu guru menyakan alasan 

anak siswa perempuan yang 

tidak mengikat rambut ke 

sekolah. 

b. Ibu guru bertanya kepada 

siswa lain yang membawa ikat 

rambut lebih. Kemudian, 

meminta salah satu teman 

untuk membantu mengikat 

rambut Salsabila dan juga 

temanya.  

c. Ibu guru memperlihatkan 

kepada anak siswa lain dengan 

nasihat tidak seperti Salsa dan 

temanya jika perlu memakai 

jilbab seperti ibu guru.  

 
 

CLO 16 

Hari/Tanggal : Kamis/21 April 2022 

Nama Guru  : Agus Salim S.Pd 

Lokasi/Waktu : Ruang kelas VB SDN 7 Duruka Kabupaten Muna/ 07:30-11:00 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif Hasil pengamatan 

 

a. Pak guru menjelaskan materi 

dengan sengaja mendekati 

Suci di tempat duduknya. 

b. Pak guru mendekati suci dan 

bertanya, sudah sampai 

dimana Suci menjawab dan 

melihat jawaban suci.    

c. Pak guru sesekali berkeliling 

sambil menjelaskan materi 

dengan tujuan siswa yang 

membuat keributan tidak 

memiliki kesempatan lagi. 
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CLO 17 

Hari/Tanggal : Jumat/22 April 2022 

Nama Guru  : Agus Salim S.Pd 

Lokasi/Waktu : Ruang kelas VB SDN 7 Duruka Kabupaten Muna/ 07:30-11:00 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 
 

Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif Hasil pengamatan 

 

a. Pak guru menghukum fendi 

yang main hujan dalam proses 

pembelajaran saat pak guru ke 

ruang guru sebentar.  

b. Pak guru memberikan alat pel 

agar mengepel seluruh teras 

kelas sekolah yang telah 

dibasahi oleh fendi. 

c. Pak guru tidak mengeraskan 

suara tetapi memberikan 

nasihat untuk tidak bermain 

hujan lagi dan mengerjakan 

hukumanya. 

d. Pak guru melanjutkan 

pelajaran.  

 

CLO 18 

Hari/Tanggal : Senin/9 Mei 2022 

Nama Guru  : Rahmania S.Pd 

Lokasi/Waktu : Ruang kelas VA SDN 7 Duruka Kabupaten Muna/ 07:30-11:00 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 
 

Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif Hasil pengamatan 

 

a. Ibu guru memanggil Zahhir ke 

depan kelas dengan tujuan 

menanyakan alasan Zahhir 

terlambat datang ke sekolah. 

b. Ibu guru menasihati zahhir 

untuk tidak mengulanginya dan   

memberikan contoh kepada 

siswa lain agar tidak melakukan 

hal yang sama dengan Zahhir. 

c. Ibu guru memberikan hukuman 

memungut sampah yang ada 

disekitaran kelas minimal 10 

sampah, baru kemudian bisa 

masuk ke dalam kelas.   
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CLO 19 

Hari/Tanggal : Selasa/10 Mei 2022 

Nama Guru  : Rahmania S.Pd 

Lokasi/Waktu : Ruang kelas VA SDN 7 Duruka Kabupaten Muna/ 07:30-11:00 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 
 

Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif Hasil pengamatan 

 

a. Ibu guru menegur Salsa 

yang meminta jawaban 

kepada Naila. 

b. Ibu guru berkeliling saat 

siswa mengerjakan soal 

latihan dan sesekali menatap 

Salsa yang sudah kembali ke 

tempat duduknya.  

c. Ibu guru membantu 

menjelaskan sedikit 

mengenai jawaban soal 

untuk menarik perhatian 

siswa dan membantu bagi 

siswa yang ingin meminta 

jawaban temanya.  

 

CLO 20 

Hari/Tanggal : Rabu/11 Mei 2022 

Nama Guru  : Agus Salim S.Pd 

Lokasi/Waktu : Ruang kelas VB SDN 7 Duruka Kabupaten Muna/ 07:30-11:00 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 
 

Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif Hasil pengamatan 

 

a. Pak guru berkeliling melihat 

pekerjaan siswa karena banyak 

yang ribut, berpindah tempat dan 

meminta jawaban teman.  

b. Pak guru sesekali melirik ke arah 

Lila yang meminta jawaban 

kepada Saturi temanya. 

c. Pak guru menarik perhatian 

siswa lainya dengan selalu 

menanyakan siapa yang sudah 

selesai? dan apa yang belum 

dimengerti lagi?  

 



 

111 

 

CLO 21 

Hari/Tanggal : Kamis/12 Mei 2022 

Nama Guru  : Agus Salim S.Pd 

Lokasi/Waktu : Ruang kelas VB SDN 7 Duruka Kabupaten Muna/ 07:30-11:00 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 
 

Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif Hasil pengamatan 

 

a. Pak guru melihat fendi 

menjawab soal dengan 

melihat jawaban Fiki.  

b. Pak guru memanggil Fiki 

dan Fendi untuk melihat 

kesamaan jawaban Fendi 

dan Fiki. 

c. Pak guru tidak memarahi 

Fendi yang melihat 

jawaban Fiki karena 

dengan begitu Fendi akan 

terbiasa membaca dan 

menulis.   

CLO 22 

Hari/Tanggal : Senin/23 Mei 2022 

Nama Guru  : Rahmania S.Pd 

Lokasi/Waktu : Ruang kelas VA SDN 7 Duruka Kabupaten Muna/ 07:30-11:00 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

Tindakan Edukatif Model Hukuman Normatif Hasil pengamatan 

 

a. Ibu guru memanggil Zahhir ke 

depan kelas dengan tujuan 

menanyakan alasan Zahhir 

terlambat masuk kelas dan 

memakai sendal ke sekolah. 

b. Ibu guru memberikan nasihat 

untuk tidak mengulanginya 

lagi. 

c. Ibu guru mengeraskan suara 

untuk memberikan contoh 

kepada siswa lain agar tidak 

melakukan hal yang sama 

dengan Zahhir. 
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III. Lampiran Wawancara  

CLW 01 

Tanggal/Bulan/Tahun : 24/Mei/2022 

Nama (Yang diwawancara) : Wa Ode Rawia S.Pd (Kepala Sekolah)  

Lokasi/Waktu Wawancara : Kantor SDN 7 Duruka Kabupaten Muna 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

1. Bagaimana proses pembelajaran yang ada di SD Negeri 7 Duruka Kabupaten 

Muna? 

Jawab : Proses pembelajaran berjalan dengan baik yang dimulai pada pukul 07:30 

s.d 11:00. Namun disini siswa kelas rendah lebih awal pulang dibanding kelas 

tinggi terutama kelas I yang lebih awal pulang kisaran pukul 10:00 atau kurang 

dari itu.Guru yang memegang kelas masing-masing sangat memperhatikan 

tanggung jawabnya dengan baik yang terlihat dengan kehadiran setiap hari dan 

selalu memberikan keterangan jika berhalangan hadir sehingga bagi beberapa guru 

honorer atau yang tidak memegang kelas bisa langsung mengisi kekosongan kelas 

tersebut. 

2. Apakah guru kelas / guru bidang studi melaksanakan pembelajaran tepat waktu? 

Jawab : Iya, guru kelas maupun guru bidang studi sebisa mungkin melakukan 

pelajaran tepat waktu yang jika berhalangan hadir, maka memintatolong kepada 

guru honorer yang lagi kosong untuk mengisi kekosongan kelas tersebut.   

3. Bagaimana sikap / perilaku siswa terhadap ibu? 

Jawab : Sikap anak siswa cukup baik kepada saya, apalagi kelas rendah yang 

masih sangat kita maklumi jika masih ada beberapa perilaku yang kurang 

menyenangkan namun itu semua adalah hal baru karena baru memulai dunia 

pendidikan dan masih sangat awal dibandingkan kelas tinggi yang sudah cukup 

dimaklumi jika melakukan kenakalan atau tidak sesuai aturan tata tertib sekolah.    

4. Apakah siswa pernah melanggar tata tertib sekolah? 

Jawab : Iya, siswa pernah melanggar tata tertib sekolah seperti datang terlambat ke 

sekolah, memakai seragam sekolah yang tidak sesuai harinya, pernah jugaada 

laporan guru bahwa siswa memakai sandal ke sekolah  

5. Bagaimana tanggapan ibu jika siswa melanggar tata tertib SD Negeri 7 Duruka 

Kabupaten Muna? 

Jawab : Tanggapan saya terhadap mereka yang melanggar adalah dengan langsung 

memberikan nasihat secara menyeluruh agar siswa yang bersangkutan bisa sadar 

dengan perilakunya ketika saya memimpin apel pagi tetapi bisa juga kembali pada 

perwalian masing-masing kelas bagaimana mereka menanganinya.  

6. Bagaimana kedekatan ibu dengan siswa SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna? 

Jawab : Kedekatan antara saya dengan anak siswa disini cukup baik yang bisa 

terlihat dengan perilaku mereka kepada saya setiap bertemu salim bahkan ada 

yang sengaja menghindar dari saya.  

7. Menurut ibu, apa faktor penyebab siswa melakukan kenakalan? 

Jawab : Mengenai faktor yang menyebabkan anak itukan ada tiga yaitu keluarga, 

lingkungan dan sekolah. Namun melihat kondisi kenakalan anak yang berada di 
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sekolah ini secara umum berasal dari lingkungan keluarga karena di sekolah 

sangat kurang adanya kenakalan tetapi jika rumah sangat memungkinkan mereka 

melakukanya seperti yang diketahui bapak dan ibu guru yang juga berada 

dilingkungan anak siswa tersebut yang bisa menjadi jawaban dari faktor kenakalan 

anak siswa. 

8. Menurut ibu upaya apa yang perlu diterapkan guru terhadap kenakalan siswa 

tersebut? 

Jawab : Upaya yang harus diterapkan guru maupun pribadi saya sendiri adalah 

dengan selalu memberikan sanksi atau hukuman kepada mereka yang dianggap 

melakukan kenakalan tetapi yang bisa merubah pola pikir siswa atau paling tidak, 

siswa sadar bahwa yang dilakukanya itu salah dan perlu ada perubahan atau 

kebaikan untuk diri sendiri maupun orang lain atau dengan kata lain mengandung 

pelajaran atau edukatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mengetahui  

Peneliti, 
 

 

 

 

 

 

SITI NUR HAYANA 

NIM. 18010104009 
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CLW 02 

Tanggal/bulan/tahun  : 25/Mei/2022 

Nama (yang diwawancarai) : Rahmania S.Pd (Guru kelas VA)  

Lokasi/waktu wawancara : SDN 7 Duruka / 11:10 

Pewawancara   : Siti Nur Hayana 

 

1. Bagaimana proses pembelajaran di kelas V? 

Jawab : Proses pembelajaran di kelas berjalan dengan cukup baik namun pasti ada 

yang namanya kelakuan siswa yang tidak bisa dipungkiri tidak terjadi terutama 

dalam proses pembelajaran tetapi semua hal itu, kembali lagi dengan bagaimana 

cara kita sebagai guru mengontrol bahkan menguasai situasi dalam kelas tersebut 

baik dengan perbuatan atau tindakan maupun dengan perkataan terhadap anak 

siswa. 

2. Apakah anak siswa pernah melakukan kenakalan saat pembelajaran di kelas ibu 

ataupun di sekolah?  

Jawab : Iya, siswa pernah melakukan kenakalan dan hampir semua siswa di kelas 

ini pernah melakukan kenakalan tersebut tetapi dengan jenis kenakalan yang 

berbeda.  

3. Seperti apa bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan siswa? 

Jawab : Bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan siswa di kelas itu, sebenarnya 

banyak namun yang sering terjadi yaitu tidak hadir sekolah tanpa keterangan, 

memakai sandal, tidak mandi ke sekolah, melamun atau tidak fokus belajar, tidak 

mengikat rambut dan juga membuat keributan dalam proses pembelajaran seperti 

mengganggu teman yang sedang belajar, meminjam pulpen, saling melapor ketika 

saya keluar ke kantor, menyontek jawaban teman, saling menegur kesalahan 

hingga berakhir saling mengejek dengan kata kasar namun sebagian pakai bahasa 

orang disini yang saya tidak tau artinya dan paling parah sengaja menyimpan buku 

di kelas agar tidak mengerjakan PR dengan alasan lupa buku di laci meja.  

4. Bagaimana tanggapan ibu mengenai siswa yang melakukan kenakalan ? 

Jawab : Tanggapan saya  terhadap anak siswa yang melakukan kenakalan adalah 

langsung di beri teguran dan dinasehati, jangan disimpan-simpan sampai terjadi 

lagi.  

5. Upaya apa yang ibu lakukan dalam menangani kenakalan siswa? 

Jawab : Upaya yang selalu di lakukan dalam menangani kenakalan anak siswa 

adalah dengan memberi hukuman atau sanksi seperti memarahi, dikasih berdiri 

depan kelas bahkan pernah saya mengeluarkan dari kelas karena susah untuk 

mendengarkan saya.  

6. Apakah guru bidang studi pernah melaporkan kenakalan yang dilakukan siswa? 

jika iya, seperti apa? 

Jawab : Guru bidang studi tidak pernah melaporkan kenakalan anak siswa dengan 

saya.  

7. Apakah ibu pernah berdiskusi dengan orang tua siswa mengenai kenakalan siswa 

tersebut?  

Jawab : Saya jarang berdiskusi dengan orang tau siswa dikarenaka mereka jarang 

mengantar ke sekolah. 
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8. Bagaimana tanggapan orang tua jika anaknya melakukan kenakalan di sekolah? 

Jawab : Tanggapan orang tua mengenai kenakalan yang dilakukan anak siswa 

adalah menyerahkan sepenuhnya kepada kami selaku guru wali kelas.  

9. Apakendala ibu dalam menangani kenakalan siswa dengan penerapan tindakan 

edukatif model hukuman normatif di kelas? 

Jawab : Kendala yang saya alami dalam menangani kenakalan anak itu, jika di 

nasehati mereka hanya diam dan seolah-olah mendengarkan namun sebaliknya 

mereka hanya fokus pada hal lain dengan memikirkan sesuatu yang bisa membuat 

mereka tidak mendengarkan nasehat atau ucapan yang saya ucapkan yang terbukti 

dimana anak tersebut masih melakukan hal yang sama seperti ribut dalam kelas, 

lupa mengerjakan tugas, datang terlambat ke sekolah, tidak mandi, memanggil 

nama teman dengan nama orang tua, menyontek pekerjaan teman dan sebagainya. 

Sehingga saya terkadang sampai mengeluarkan suara keras dan emosi sedikit jika 

sudah tidak tertahan lagi karena pada dasarnya anak siswa di sekolah sini pada 

umumnya berperilaku sama dimana jika guru berkata lemah lembut atau sedikit 

berbaik hati hingga jarang marah maka siswa akan semakin sulit di atur bahkan 

melawan kepada guru karena mereka berfikir tidak akan dapat marah. Suatu hari 

pernah seorang guru wanita dicaci maki oleh siswanya dalam kelas hingga 

menangis dalam proses pembelajaran karena dinasehati akan kenakalan yang 

dilakukan sehingga hal tersebut menjadi pelajaran bagi kami semua guru jika 

terlalu lembut kepada siswa dan bagaimana cara mengontrol dan menguasai kelas. 
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CLW 03 

Tanggal/bulan/tahun  : 27/Mei/2022 

Nama (Yang diwawancarai): Agus Salim S.Pd (Guru kelas VB)  

Lokasi/waktu wawancarai : SDN 7 Duruka / 11:00 

Pewawancara   : Siti Nur Hayana 

1. Bagaimana proses pembelajaran di kelas V? 

Jawab : Proses ppembelajaran di kelas berjalan dengan baik dimana anak siswa 

yang berada dalam perwalian saya cukup baik dalam proses pembelajaran setiap 

harinya.  

2. Apakah anak siswa pernah melakukan kenakalan saat pembelajaran di kelas bapak 

ataupun di sekolah?  

Jawab : Iya, anak perwalian saya pernah melakukan kenakalan namun tidak yang 

membuat masalah yang terlalu besar. 

3. Seperti apa bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan siswa?  

Jawab : Bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan anak siswa di kelas saya 

terdengar unik namun nyata yaitu melamun dalam kelas dengan menggulung 

kertas bahkan buku pelajaran saat mencatat ataupun diberi waktu mengerjakan 

soal, tidak hadir tanpa keterangan, berpakaian tidak rapi karena tidak mandi, saling 

melempar tipex atau pengahapus, berpindah tempat duduk, menyontek jawaban 

teman, saling lapor melapor teman yang ribut atau mengganggu ketika saya keluar 

kelas sebentar bahkan ada yang sampai mandi hujan ketika saya ke kantor 

sebentar.  

4. Bagaimana tanggapan bapak mengenai siswa yang melakukan kenakalan? 

Jawab : Tanggapan saya terhadap mereka yang melakukan kenakalan tidak terlalu 

banyak karena saya langsung memberikan tindakan bukan kata-kata saja.   

5. Upaya apa yang bapak lakukan dalam menangani kenakalan siswa? 

Jawab : Upaya yang saya lakukan dalam menangani kenakalan ini memberikan 

hukuman tapi yang mengarah merubah sikap mereka seperti mendekati dan 

menanyakan apa yang dipikirkan atau apa yang diteropong sekaligus mengambil 

benda yang dipakai sebagai teropong ketika menghayal, mendgunjungi rumah 

anak yang jarang hadir ke sekolah atau tanpa keterangan, menyakan kenapa tidak 

mandi, berkeliling dalam kelas jika kelas sudah tidak tenang atau rebut, 

mendengarkan sambil menegur siswa yang melapor dan dilaporkan kepada saya, 

menasehati ketika lupa mengerjakan tugas rumah dengan belajar bersama teman 

ketika ada tugas agar saling mengingatkan dan bertukar pikiran bahkan saya 

pernah membiarkan salah satu siswa yang belum pandai membaca dan menulis 

ketika menyontek agar dia mau belajar menulis dan membaca sekaligus dia harus 

mencontek jawab teman.    

6. Apakah guru bidang studi pernah melaporkan kenakalan yang dilakukan siswa? 

jika iya, seperti apa? 

Jawab : Guru bidang studi tidak pernah melaporkan kenakalan yang dilakukan 

anak kepada saya, kecuali mereka yang tidak hadir ke sekolah 2x berturut-turut.  

7. Apakah bapak pernah berdiskusi dengan orang tua siswa mengenai kenakalan 

siswa tersebut?  
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Jawab : Iya, saya pernah berdiskusi dengan orang tua jika bertemu dengan orang 

tua yang mengantar atau menjemput anaknya di sekolah serta saya mengunjungi 

rumah siswa tersebut.  

8. Bagaimana tanggapan orang tua jika anaknya melakukan kenakalan di sekolah? 

Jawab : Tanggapan orang tua terhadap kelakukan anak di sekolah adalah 

kebanyakan dari mereka menyerahkan kepada wali kelas karena mereka juga 

berkata bahwa guru lebih didengar ketimbang mereka orang tuanya dan tidak 

sedikit dari mereka mengganggap hal tersebut biasa terjadi.  

9. Apa kendala bapak dalam menangani kenakalan siswa dengan penerapan tindakan 

edukatif model hukuman normatif di kelas? 

Jawab : Kendala yang saya alami dalam menangani kenakalan anak siswa di 

perwalian saya adalah ketika mengunjungi salah satu anak yang jarang datang ke 

sekolah atau izin sakit yang terlalu lama, kadang orang tua tidak ada di rumah dan 

terkadang saya bertemu orang tua itu di jalan, orang tua yang biasa saja terhadap 

kenakalan yang dilakukan anaknya, ketika menegur salah satu anak maka iya akan 

tidak datang ke esokan harinya, merajuk saat ditegur ribut dalam kelas bahkan 

marah kepada saya ataupun kepada teman yang melaporkan dirinya dengan bahasa 

disini yang saya tidak tahu artinya apa jadi saya hanya diam saja.  
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CLW 04 

Tanggal/Bulan/Tahun : 25/Mei/2022 

Nama Anak/Siswa   : Zahhir  

Nama Orang Tua Siswa : Ibu Appik  

Lokasi/Waktu Wawancara : Kantin SDN 7 Duruka Kabupaten Muna 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

Pekerjaan    : Penjual di kantin Sekolah 

1. Seberapa sering ibu mengantar anak ke sekolah? 

Jawab : Semenjak menjual saya tidak lagi mengantar anaku ke sekolah karena 

jaraknya cukup dekat dari sini da nada kakaknya juga yang sekolah dsini Rindu.  

2. Apakah ibu mengetahui jika anak anda melakukan kenakalan? 

Jawab : “Kalau mengenai kenakalan yang dilakukan anak saya di sekolah, saya 

tidak melihatnya karena guru juga tidak memberitahukan saya.  Hanya saja suka 

menanyakan Zahhir kalau belum datang sekolah, pernah juga menanyakan baju 

pramukanya Zahhir kemana? Tapi saya jawab kalau bajunya sudah kekecilan sama 

dia. Kalau di rumah, dia tidak banyak tingkah yang mau kasih masalah besar atau 

pukul-pukul orang begitu, tidak kasihan. Hanya saja, dia itu suka sekali malas 

bangun dan lama kalau pakaian pergi sekolah kecuali ditegur atau di kiasih bangun 

sama saya ataupun orang-orang di rumah, makanya biasa saya suruh duluan jaga 

jualan kalau pagi-pagi supaya jangan dia terlambat ke sekolah.  

3. Kenakalan seperti apa yang pernah ibu ketahui? 

Jawab : Jika di sekolah, paling hanya datang terlambat sekolah karena saya 

berangkat duluan dan dia juga biasanya terlambat bangun pagi. Kalau di rumah, 

dia susah untuk diperintah atau disuruhkan sana sini karena banyak alasan yang 

diucapkan kepada saya ataupun orang tua saya yang ada di rumah.  

4. Bagaimana sikap anak ibu ketika di rumah? 

Jawab : Sikap Zahhir kalau di rumah penurut tapi kalau kita sudah bicara banyak 

kali dan sudah mengeluarkan suara keras atau teriak-teriak.  

5. Apakah ibu pernah memberikan hukuman kepada anak tersebut? jika iya, seperti 

apa? 

Jawab : Kalau di rumah saya tidak pernah kasih hukuman yang berlebihan karena 

saya sudah cukup banyak suruh sana sini jika di rumah, paling hanya marah-marah 

biasa seperti mama-mama yang lainya.  

6. Apakah ibu mengetahui bagaimana pembelajaran anak di sekolah? 

Jawab : Mengenai pembelajaran di sekolah, saya sering menanyakan kepada wali 

kelasnya jika anak saya ada kesalahan atau bagaimana supaya kalau ada masalah 

atau Zahhir nakal langsung buguru yang kasih hukuman karena kalau saya lagi 

yang tangani tidak mendengar biasa bahkan bapaknya sampai marah besar saking 

kapatulinya kalau disuruh.  
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7. Apakah ibu pernah membantu anak mengerjakan PR? 

Jawab : Semenjak kakaknya bisa membantu mengerjakan PR, saya sudah jarang 

membantu karena biasa juga dia pergi di rumah temanya yang bisa membantu 

kerja tugas itu. 
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CLW 05 

Tanggal/Bulan/Tahun : 26/Mei/2022  

Nama Anak/Siswa   : Fendi   

Nama Orang Tua Siswa : Ibu Anti   

Lokasi/Waktu Wawancara : Rumah siswa  

Alamat    : Desa Ghonebalalno 

Pekerjaan    : Ibu rumah tangga  

1. Seberapa sering ibu mengantar anak ke sekolah? 

Jawab : Jarang saya mengantar ke sekolah karena sekarang ada temanya La Fiki.   

2. Apakah ibu mengetahui jika anak anda melakukan kenakalan?  

Jawab : Saya tahu kalau dia nakal di sekolah karena di rumah saja keras kepala 

jika disuruh atau dikasih tahu.  

3. Kenakalan seperti apa yang pernah ibu ketahui? 

Jawab : Kenakalan yang dilakukan Fendi dan saya ketahui itu, malas pergi 

sekolah, keras kepala kalau disuruh di rumah, jarang belajar kalau di rumah 

sampai pak guru pergi datang ke rumah beberapa kali bahkan bertemu di jalan 

sama guru bercerita mengenai Fendi di sekolah yang belum pintar membaca dan 

belum lancer menulis karena kerjanya kasihan kalau di rumah hanya keluyuran 

main sepeda sana sini sehingga sepedanya digantung bapaknya di samping rumah.  

4. Bagaimana sikap anak ibu ketika di rumah? 

Jawab :Sikapnya keras kepala dan tidak mau dikasih tahu sama orang apalagi sama 

kami orang tua, disuruh saja lama sekali baru bergerak sampai capek kita bicara.  

5. Apakah ibu pernah memberikan hukuman kepada anak tersebut? jika iya, seperti 

apa? 

Jawab : Saya tidak memberikan hukuman hanya bapaknya yang keras sama Fendi.  

6. Apakah ibu mengetahui bagaimana pembelajaran anak di sekolah? 

Jawab :Pembelajaran anak saya di sekolah itu, saya tidak terlalu tahu tapi yang 

saya tahu itu hanya Fendi belum bisa membaca dan menulis saja.  

7. Apakah ibu pernah membantu anak mengerjakan PR? 

Jawab :Tidak pernah saya bantu karena pasti dia pergi sama temanya atau tidak 

kerja sama sekali PR.   
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Orang Tua Siswa  
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CLW 06  

Tanggal/Bulan/Tahun : 28/Mei/2022 

Nama Anak/Siswa   : Suci   

Nama Orang Tua Siswa : Ibu Mei  

Lokasi/Waktu Wawancara : Rumah siswa  

Alamat    : Lagasa, Jln Bahari II 

Pekerjaan    : Penjual ikan di Pasar  

1. Seberapa sering ibu mengantar anak ke sekolah? 

Jawab : Tidak pernah saya antar ke sekolah 

2. Apakah ibu mengetahui jika anak anda melakukan kenakalan?  

Jawab : Saya tahu kalau dia nakal di sekolah, yang hanya saya tahu itu kalau Suci 

cerewet.  

3. Kenakalan seperti apa yang pernah ibu ketahui? 

Jawab : Kenakalan yang diakukan Suci yang saya ketahui itu cerewet karena kalau 

di rumah saja Suci cerewet sekali sampai-sampai tidak bisa di lawan tapi kalau 

sama bapaknya dia takut, malas sekali kalau mau mandi pagi kecuali disuruh atau 

bapaknya yang marahi, dia malas juga biasa kerja tugasnya kecuali juga 

ditanyakan.  

4. Bagaimana sikap anak ibu ketika di rumah? 

Jawab :Sikapnya kalau di rumah itu penurut sama kami orang tua.  

5. Apakah ibu pernah memberikan hukuman kepada anak tersebut? jika iya, seperti 

apa? 

Jawab : Saya memberikan hukuman pernah saya caci maki karena tidak mau 

mendengar sehingga dia taubat dan tidak akan mengulanginya lagi.   

6. Apakah ibu mengetahui bagaimana pembelajaran anak di sekolah? 

Jawab :Pembelajaran Suci kalau di sekolah itu baik-baik saja karena dia sudah 

pintar membaca dan menulis.  

7. Apakah ibu pernah membantu anak mengerjakan PR? 

Jawab :Iya saya yang selalu bantu kerjakan tugasnya suci.   
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CLW 07 

Tanggal/Bulan/Tahun : 31/Mei/2022 

Nama Anak/Siswa   : Salsabila Iswandi  

Nama Orang Tua Siswa : Ibu Hartin   

Lokasi/Waktu Wawancara : Rumah siswa  

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

Pekerjaan    : Penjual ikan di Pasar  

1. Seberapa sering ibu mengantar anak ke sekolah? 

Jawab :Tidak mengantar ke sekolah karena dekat sekolahnya.  

2. Apakah ibu mengetahui jika anak anda melakukan kenakalan? 

Jawab :Saya tidak mengetahui jika Salsa nakal karena dia tidak pernah cerita 

apapun kepada saya.   

3. Kenakalan seperti apa yang pernah ibu ketahui? 

Jawab :Kenakalan Salsa yang kalau mengenai sekolahnya itu malas belajar, 

kadang tidak kerja PRnya tapi kalau yang bikin saya marah tidak ada karena kalau 

saya suruh dia mau pergi hanya saja itu lama baru bergerak, biasa juga kalau 

dirumah suka berbicara kasar dan saling mengejek sama temanya yang saya 

dengar langsung dan biasa juga anak-anak disini begitu semua karena sudah 

terbiasami.  

4. Bagaimana sikap anak ibu ketika di rumah? 

Jawab :Sikap Salsa jika di rumah rajin karena jika disuruh menyimpan maka ia 

segera melakukanya sesuai perintah.  

5. Apakah ibu pernah memberikan hukuman kepada anak tersebut? jika iya, seperti 

apa? 

Jawab : Iya saya pernah memberikan Salsa hukuman tapi dia masih kecil sehingga 

masih tersimpan sampai sekarang dan semoga sampai dewasa seperti menarik 

rambutnya, meramas mulutnya serta caci maki karena dia sudah melawan sejak 

kecil, maka saya memberikan hukuman yang tidak akan bisa dilupakan supaya 

tobat jika nakal lagi.  

6. Apakah ibu mengetahui bagaimana pembelajaran anak di sekolah? 

Jawab : Pembelajaran anak di sekolah baik-baik saja karena tidak ada masalah 

sampai sekarang.  

7. Apakah ibu pernah membantu anak mengerjakan PR? 

Jawab : Saya jarang membantu kerjakan PRnya karena ada Naila temanya dan 

juga kakaknya yang ada di rumah. 
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Orang Tua Siswa  
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CLW 08 

Tanggal/Bulan/Tahun : 1/Juni/2022 

Nama Anak/Siswa   : Nur Hidayat   

Nama Orang Tua Siswa : Ibu Ima  

Lokasi/Waktu Wawancara : Rumah siswa  

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

Pekerjaan    : Ibu rumah tangga  

1. Seberapa sering ibu mengantar anak ke sekolah? 

Jawab : Semenjak Hidayat naik kelas tinggi, saya sudah jarang mengantar anak ke 

sekolah karena dekat sekolahnya.  

2. Apakah ibu mengetahui jika anak anda melakukan kenakalan? 

Jawab : Saya tidak tahu karena selama ini, Hidayat tidak pernah bercerita kepada 

saya ataupun bapaknya jika di rumah.  

3. Kenakalan seperti apa yang pernah ibu ketahui? 

Jawab : Kalau kenakalan yang seperti memukul dan hal-hal yang fatal lainya, saya 

tidak pernah mengetahuinya karena anak saya kalau di rumah rajin jika disuruh 

apalagi jaga adiknya. Kalau di sekolah, saya kurang tau tapi suka ditanyakan 

teman-temanya kalau tidak datang ke sekolah karena jalanan di depan rumah, 

malas kerjakan PR karena lupa bukunya di sekolah dan biasa tidak mandi pergi 

sekolah karena bermain sama adiknya.   

4. Bagaimana sikap anak ibu ketika di rumah? 

Jawab :Sikapnya baik terhadap orang di rumah karena jika keras kepala, bapaknya 

langsung bertindak sehingga ia menjadi anak yang cukup penurut.  

5. Apakah ibu pernah memberikan hukuman kepada anak tersebut? jika iya, seperti 

apa? 

Jawab : Saya tidak memberikan hukuman yang kejam karena rajin kalau di rumah.  

6. Apakah ibu mengetahui bagaimana pembelajaran anak di sekolah? 

Jawab :Pembelajaran Hidayat kalau di sekolah itu, saya kurang tahu karena saya 

tidak pernah ke sekolah dan tidak pernah ada surat dari buguru di sekolah tapi 

teman-temanya sering bilang kalau Hidayat pernah di hukum di sekolah jika 

mereka lewat pulang sekolah tapi saya tidak menghiraukannya karena anak saya 

diam saja.  

7. Apakah ibu pernah membantu anak mengerjakan PR? 

Jawab : Saya yang selalu bantu kerjakan tugasnya karena bapak sama kakaknya 

sibuk berjualan tapi kadang dia lupa bukunya di sekolah.  
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CLW 09 

Tanggal/Bulan/Tahun : 2/Juni/2022 

Nama Anak/Siswa   : Lila 

Nama Orang Tua Siswa : Bapak Odha  

Lokasi/Waktu Wawancara : Rumah siswa  

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

Pekerjaan    : Nelayan  

1. Seberapa sering bapak mengantar anak ke sekolah? 

Jawab : Saya tidak mengantar Lila ke sekolah karena ada adiknya juga ke sekolah 

jadi sekalian mereka bersama.  

2. Apakah bapak mengetahui jika anak anda melakukan kenakalan?  

Jawab : Saya kurang tahu karena tidak pernah bercerita kepada saya ataupun 

mamanya. .  

3. Kenakalan seperti apa yang pernah bapak ketahui? 

Jawab : Kenakalan yang dilakukan Lila itu saya tidak mengetahuinya karena anak  

saya itu termasuk pendiam dan jarang bermain dengan orang lain kecuali adiknya 

dan Moza sepupunya.    

4. Bagaimana sikap anak bapak ketika di rumah? 

Jawab :Sikapnya Lila kalau di rumah penurut sama orang tua karena dia yang jaga 

adiknya selama saya ataupun mamanya tidak ada di rumah.  

5. Apakah bapak pernah memberikan hukuman kepada anak tersebut? jika iya, 

seperti apa? 

Jawab : Saya tidak memberikan hukuman hanya mamanya yang keras sama Lila.  

6. Apakah bapak mengetahui bagaimana pembelajaran anak di sekolah? 

Jawab :Pembelajaran di sekolah itu, saya tidak tahu dan mamanya juga begitu 

karena kami sibuk masing-masing kerja. Saya kalau malam pergi melaut dan 

mamanya malam baru pulang kerja dan pagi sekali sudah berangkat kerja. 

7. Apakah bapak pernah membantu anak mengerjakan PR? 

Jawab :Tidak pernah saya bantu karena pasti dia pergi sama sepupunya Moza. 
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CLW 10 

Tanggal/Bulan/Tahun : 30/Mei/2022 

Nama Anak/Siswa   : Zahhir  

Umur     : 10 tahun  

Nama Orang Tua Siswa : Ibu Appik  

Lokasi / Waktu wawancara : Ruang kelas VA SDN 7 Duruka Kabupaten Muna 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

  

1. Apakah adik pernah tidak mandi datang ke sekolah? jika iya, kenapa? 

Jawab :Iya pernah karena dingin dan terlambat bangun.  

2. Apakah adik pernah datang terlambat ke sekolah? 

Jawab : Iya karena terlambat bangun dan santai juga kalau mamaku tidak menjual 

atau sudah jalan duluan. 

3. Apakah adik pernah menyontek? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah karena saya tidak tahu jawabanya. 

4. Apakah adik pernah tidak mengerjakan tugas rumah yang diberikan guru? jika iya, 

kenapa? 

Jawab : Iya pernah 1x karena saya lupa kalau ada tugas.  

5. Apakah adik pernah mengambil pulpen/buku/tipex milik teman? jika iya,kenapa? 

Jawab : Iya pernah karena pernah juga diambil pulpenku.  

6. Apakah adik pernah meminta uang milik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah tetapi uang adik sepupuku saja, itupun kalau saya tidak punya 

uang atau sudah habis.  

7. Apakah adik pernah mengejek teman saat di hukum guru? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya saya pernah mengejek teman karena dia juga biasa begitukan saya 

kalau ditegur buguru. 

8. Apakah adik pernah berkata kasar kepada teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Saya tidak pernah berkata kasar kepada teman karena selalu ditegur dan 

dinasehati orang tua di rumah.  

9. Apakah adik pernah dihukum guru?oleh siapa? seperti apa? 

Jawab : Iya pernah dihukum sama buguru Rahmania sampai pernah marah sekali, 

saya dikasih berdiri dengan kaki sebelah, disuruh belajar kelompok sama Yani 

kalau tidak kerja PR, kalau saya terlambat langsung ditegur terus dipanggil ke 

depan ditanya-tanya sampai di marahi buguru tapi dinasihat untuk tidak begitu 

lagi. 

10. Bagaimana perasaan adik setelah dihukum atau ditegur? 

Jawab :Perasaanku kalau di hukum sama buguru itu malu dan pengen marah 

karena temanku juga yang lain mengejek.  

 

Mengetahui  

Siswa  

 

 

ZAHHIR  

Mengetahui  

Peneliti 

 

 

SITI NUR HAYANA 
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CLW 11 

Tanggal/Bulan/Tahun : 30/Mei/2022 

Nama Anak/Siswa   : Nur Hidayat 

Umur     : 10 tahun  

Nama Orang Tua Siswa : Ibu Ima 

Lokasi / Waktu wawancara : Ruang kelas VA SDN 7 Duruka Kabupaten Muna 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

 

1. Apakah adik pernah tidak mandi datang ke sekolah? jika iya, kenapa? 

Jawab :Iya pernah karena dingin airnya 

2. Apakah adik pernah datang terlambat ke sekolah? 

Jawab : Iya karena terlambat bangun pagi 

3. Apakah adik pernah menyontek? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah karena saya tidak tahu jawabanya. 

4. Apakah adik pernah tidak mengerjakan tugas rumah yang diberikan guru ?jika iya, 

kenapa? 

Jawab : Iya sering karena saya tidak hadir ke sekolah sebelumnya  

5. Apakah adik pernah mengambil pulpen/buku/tipex milik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah pulpenya Jefri karena lupa bawa pulpenku  

6. Apakah adik pernah meminta uang milik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah tetapi uang yang saya kenal saja 

7. Apakah adik pernah mengejek teman saat di hukum guru? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya saya pernah mengejek teman karena dia juga biasa mengejek saya.  

8. Apakah adik pernah berkata kasar kepada teman? Jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya saya pernah berkata “mamamu situ” kepada Noval saat saya di hukum 

ibu guru tapi langsung dimarahi ibu guru   

9. Apakah adik pernah di hukum guru?oleh siapa? seperti apa? 

Jawab : Iya pernah dihukum sama buguru seperti di kasih berdiri depan kelas, di 

tanya-tanya tapi dengan marah-marahnya kalau saya tidak mandi, biasa juga tegur 

nama atau biasa juga buguru dia tatap-tatap saya kalau saya tidak perhatikan 

buguru, disuruh belajar kelompok sama temanku yang pintar karena saya tidak 

kerjakan PR.  

10. Bagaimana perasaan adik setelah dihukum atau ditegur? 

Jawab :Saya tidak suka dihukum tapi saya lakukan saja supaya cepat selesai.  

 

 

Mengetahui  

Siswa  

 

 

 

NUR HIDAYAT  

Mengetahui  

Peneliti 

 

 

 

SITI NUR HAYANA 
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CLW 12 

Tanggal/Bulan/Tahun : 30/Mei/2022 

Nama Anak/Siswa   : Salsabila Iswandi 

Umur     : 10 tahun  

Nama Orang Tua Siswa : Ibu Hartin 

Lokasi / Waktu wawancara : Ruang kelas VA SDN 7 Duruka Kabupaten Muna 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

 

1. Apakah adik pernah tidak mandi datang ke sekolah? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya tapi jarang sekali karena buru-buru datang sekolah 

2. Apakah adik pernah datang terlambat ke sekolah? 

Jawab : Tidak sering.  

3. Apakah adik pernah menyontek? jikaiya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah karena saya minta jawabanya Naila.  

4. Apakah adik pernah tidak mengerjakan tugas rumah yang diberikan guru? jika 

iya, kenapa? 

Jawab : Pernah dulu tapi jarangmi karena selalu sama Naila saya kerja tugas.  

5. Apakah adik pernah mengambil pulpen/buku/tipexmilik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah karena pulpenku itu sebenarnya hanya dia mengaku punyanya 

sendiri padahal dulu itu dia pinjam punyaku.   

6. Apakah adik pernah meminta uang milik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Tidak   

7. Apakah adik pernah mengejek teman saat di hukum guru? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya sering saya begitu, karena dia suka bikin jengkel saya.  

8. Apakah adik pernah berkata kasar kepada teman? Jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah tapi bukan hanya saya, yang lain juga begitu malah sampai-

sampai maki-maki orang tua dengan ketawanya biasa tapi mereka tidak bicara 

kalau depan ibu guru.  

9. Apakah adik pernah dihukum guru?oleh siapa? seperti apa? 

Jawab : Iya pernah dihukum sama buguru seperti di kasih berdiri depan kelas, 

kalau tidak rapi rambutku disuruh rapikan, disebut-sebut namaku kalau saya 

keliling jalan di kelas, saya dikasihkan mata tajam juga biasa sama buguru, disuruh 

pakai dalaman karena rok yang saya pakai terlalu pendek katanya buguru.  

10. Bagaimana perasaan adik setelah dihukum atau ditegur? 

Jawab :Ikuti saja kalau depan ibu guru.  

 

 

Mengetahui  

Siswa  

 

 

 

SALSABILA ISWANDI  

Mengetahui  

Peneliti 

 

 

 

SITI NUR HAYANA 
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CLW 13 

Tanggal/Bulan/Tahun : 26/Mei/2022 

Nama Anak/Siswa   : Fendi 

Umur     : 10 tahun  

Nama Orang Tua Siswa : Ibu Anti 

Lokasi / Waktu wawancara : Rumah siswa  

Alamat    : Desa Ghonebalano 

 

1. Apakah adik pernah tidak mandi datang ke sekolah? jika iya, kenapa? 

Jawab :Iya pernah karena dingin dan akan terlambat sekolah.  

2. Apakah adik pernah datang terlambat ke sekolah? 

Jawab : Jarang karena jika sudah terlambat saya malas datang sekolah.  

3. Apakah adik pernah menyontek? jikaiya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah sama Fiki karena saya tidak tahu jawabanya.  

4. Apakah adik pernah tidak mengerjakan tugas rumah yang diberikan guru? jika 

iya, kenapa? 

Jawab : Iya sering karena tidak ada temanku kerja PR, biasa juga karena saya tidak 

tahu kalau ada PR hari sebelumnya.  

5. Apakah adik pernah mengambil pulpen/buku/tipex milik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya, saat saya menyontek diam-diam buku fiki karena saya tidak tahu 

jawabanya.  

6. Apakah adik pernah meminta uang milik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Tidak   

7. Apakah adik pernah mengejek teman saat di hukum guru? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya tapi hanya ikut tertawa saja sama temanku.  

8. Apakah adik pernah berkata kasar kepada teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah saya panggil nama bapaknya fiki karena itu memang nama 

bapaknya.  

9. Apakah adik pernah dihukum guru?oleh siapa? seperti apa? 

Jawab : Iya pernah di hukum sama pak guru seperti disebut-sebut namaku kalau 

saya ribut dalam kelas, saya dikasihkan mata tajam juga biasa sama pak guru, 

didatangi di rumah ketemu mamaku, pak guru juga sering tanya-tanya saya kalau 

saya tidak datang sekolah dan pernah juga saya disuruh mengepel teras sekolah 

karena badanku basah habis mandi-mandi hujan di sekolah. 

10. Bagaimana perasaan adik setelah dihukum atau ditegur? 

Jawab :Malas pusing tapi saya mendengarkan saja perkataanya pak guru.  

 

Mengetahui  

Siswa  

 

 

 

FENDI 

Mengetahui  

Peneliti 

 

 

 

SITI NUR HAYANA 
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CLW 14 

Tanggal/Bulan/Tahun : 28/Mei/2022 

Nama Anak/Siswa   : Suci  

Umur     : 10 tahun  

Nama Orang Tua Siswa : Ibu Mei 

Lokasi / Waktu wawancara : Ruang kelas VB SDN 7 Duruka Kabupaten Muna 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

 

1. Apakah adik pernah tidak mandi datang ke sekolah? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya karena dingin sekali kalau pagi tapi jarang juga karena suka dimarahi 

bapaku kalau dia ada di rumah.  

2. Apakah adik pernah datang terlambat ke sekolah? 

Jawab : Jarang kayaknya saya terlambat karena suka banyak temanku datang 

sekolah di jemput di rumah. 

3. Apakah adik pernah menyontek? jikaiya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah sama temanku Citra, yang lain juga pernah tapi jarang  karena 

saya tidak tahu jawabanya soal yang dikasihkan pak guru.  

4. Apakah adik pernah tidak mengerjakan tugas rumah yang diberikan guru? jika 

iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah karena suka lupa kalau ada PR tapi jarangmi sekarang karena 

selalu ditanyakan mamaku di rumah.   

5. Apakah adik pernah mengambil pulpen/buku/tipex milik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah tapi saya sudah kembalikan lagi karena saya lupa kasih 

kembalikan dia. 

6. Apakah adik pernah meminta uang milik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Tidak   

7. Apakah adik pernah mengejek teman saat di hukum guru? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya sering saya begitu, karena dia juga suka bikin jengkel saya. 

8. Apakah adik pernah berkata kasar kepada teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya pernah saya bilangkan Cinta seperti “Babi” karena saya tidak suka 

banyak gayanya dan teman yang lain juga tidak suka sama Cinta.  

9. Apakah adik pernah dihukum guru?oleh siapa? seperti apa? 

Jawab : Iya pernah dihukum sama pak uguru seperti pak guru lihat pekerjaanku 

kalau saya suka keliling dalam kelas dan suka ganggu temanku, sama pernah juga 

pak guru mau lapor mamaku karena saya bicara “Anjing, Babi” sama Cinta, 

akhirnya tidakmi karena kalau saya ulangi dan dilaporkan mamaku pastimi juga 

saya dimarahi bapaku. 

10. Bagaimana perasaan adik setelah dihukum atau ditegur? 

Jawab :Mengaku salah karena saya salah sama pak guru.  

 

Mengetahui  

Siswa  

 

 

SUCI  

Mengetahui  

Peneliti 

  

 

SITI NUR HAYANA 
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CLW 15 

Tanggal/Bulan/Tahun : 28/Mei/2022 

Nama Anak/Siswa   : Lila  

Umur     : 10 tahun  

Nama Orang Tua Siswa : Bapak Odha 

Lokasi / Waktu wawancara : Ruang kelas VB SDN 7 Duruka Kabupaten Muna 

Alamat    : Lagasa, Jln. Bahari I 

 

1. Apakah adik pernah tidak mandi datang ke sekolah? jika iya, kenapa? 

Jawab : Jarang karena suka disuruh mamaku atau bapaku mandi pagi supaya 

adeku juga mandi pagi kalau pergi sekolah.   

2. Apakah adik pernah datang terlambat ke sekolah? 

Jawab : Tidak.   

3. Apakah adik pernah menyontek? jikaiya, kenapa? 

Jawab : Tidak menyontek, hanya saja suka tanya-tanya Moza atau Saturi kalau 

ada jawaban yang saya tidak tahu.   

4. Apakah adik pernah tidak mengerjakan tugas rumah yang diberikan guru? jika 

iya, kenapa? 

Jawab : Pernah tapi tidak banyak kali karena suka saya pergi belajar sama Moza.   

5. Apakah adik pernah mengambil pulpen/buku/tipex milik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Tidak.  

6. Apakah adik pernah meminta uang milik teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Uangnya saja adeku suka saya minta.   

7. Apakah adik pernah mengejek teman saat dihukum guru? jika iya, kenapa? 

Jawab : Iya tapi saya hanya tertawakan saja mereka karena lucu terus teman-teman 

yang lain juga begitu. 

8. Apakah adik pernah berkata kasar kepada teman? jika iya, kenapa? 

Jawab : Tidak pernah karena dilarang sama pak guru. 

9. Apakah adik pernah dihukum guru?oleh siapa? seperti apa? 

Jawab : Iya pernah diambil bukuku karena saya jadikan teropong kalau lihat di 

papan tulis, ditegur namaku kalau saya ribut dalam kelas, kalau saya tidak 

kerjakan PR langsung dimarahi dan dinasihati sama pak guru disuruh belajar 

sama-sama teman biar saya kerja lain kali. Disuruh perbaiki rambutku seperti 

temanku yang rapi tapi tidak marah-marah juga. 

10. Bagaimana perasaan adik setelah di hukum atau ditegur? 

Jawab :Saya malu-malu pengen menangis sampai pernah juga saya menangis 

karena jengkel.  

 

Mengetahui  

Siswa  

 

 

 

LILA 

Mengetahui  

Peneliti 

 

 

 

SITI NUR HAYANA 
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IV. Lampiran Dokumentasi Penelitian 

 

 

 
CLD 03. Wawancara bersama pak Agus 

Salim S.Pd guru kelas VB 

CLD 04. Wawancara bersama ibu 

Rahmania ,S.Pd guru kelas VA 

CLD 01. Pengantaran surat izin 

penelitian kepada kepala SDN 7 Duruka 

CLD 02. Wawancara bersama ibu Wa 

Ode Rawia,S.Pd Kepala Sekolah 
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CLD 05. Wawancara bersama orang tua 

siswa ibu (Mei)  

CLD 06. Wawancara bersama orang tua 

siswa ibu (Ima) 

CLD 07. Wawancara bersama orang tua 

siswa ibu (Hartin) 

CLD 08. Wawancara bersama orang tua 

siswa Ibu (Appik) 
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CLD 09. Wawancara bersama orang tua 
siswa ibu (Anti) 

CLD 10. Wawancara bersama orang tua 
siswa Bapak (Odha) 

CLD 11. Wawancara bersama siswa 

(Lila) 

CLD 12. Wawancara bersama siswa 

(Fendi) 
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CLD 13. Wawancara bersama siswa 

(Suci) 

CLD 14. Wawancara bersama siswa 

(Zahhir) 

CLD 15. Wawancara bersama siswa 

(Nur Hidayat) 

CLD 16. Wawancara bersama siswa 

(Salsabila Iswandi) 
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CLD 17. Kunjungan guru kelas ke 

rumah siswa (Fendi)  

CLD 18. Pengambilan data penelitian 

bersama operator sekolah ibu Wa Ode 

Asmin Madu A.Ma 

CLD 19. Tata Tertib Sekolah  
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CLD 20. Zahhir datang sekolah   CLD 21. Zahhir pulang sekolah 

CLD 22. Fendi datang sekolah   CLD 23. Fendi pulang sekolah  
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CLD 24. Nur Hidayat datang sekolah   CLD 25. Nur Hidayat pulang sekolah 

CLD. 26. Salsabila Iswandi datang sekolah CLD 27. Salsabila Iswandi pulang 

sekolah 
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CLD 28. Suci datang sekolah  CLD 29. Suci pulang sekolah 

CLD 30. Lila datang sekolah  CLD 31. Lila pulang sekolah 
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CLD 32. Zahhir dan temanya menulis di 
dinding kelas VA 

CLD 33. Zahhir dan Hidayat bermain 
saat di hukum depan kelas.  

CLD 34. Salsa berkeliling tempat duduk CLD 35. Pak guru menyakan kenapa 

fendi tidak sekolah hari sebelumnya.  
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CLD 36. Apel pagi hari jumat.  CLD 37. Apel pagi hari sabtu. 

CLD 38. Guru mendekati Zahhir  CLD 39. Penghafalan perkalian.  
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CLD 40. Lila berpindah tempat duduk CLD 41.  Suci meminta jawaban teman 

CLD 42. Zahhir meminta 

jawaban teman 

CLD 43.  Nur Hidayat mengganggu Salsa 
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V. Lampiran Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kampus  
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VI. Lampiran Surat Izin Penelitian dari Balitbang  
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VII. Lampiran Surat Keterangan telah Menyelesaikan Penelitian  
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

(CURRICULUM VITAE) 

I. IDENTITAS DIRI 

 

Nama     : Siti Nur Hayana 

Tempat / Tanggal Lahir   : Lagasa, 1 Juni 1999 

Jenis Kelamin   : Perempuan  

Status Perkawinan    : Belum Kawin  

Agama    : Islam  

Suku    : Muna 

Nomor Hp    : 082293640508 

Alamat Rumah   : Baruga, Kota Kendari 

Email    : sitinurhayana168@gmail.com 

 

II. DATA KELUARGA 

 
Nama Orang Tua    

Ayah     : La Hase 

Ibu     : Siti Amina 

Saudara Kandung   : Asir, Isral, Sitti Sonia Wulandari 

Anak Ke-    : 3 

 

 

III. RIWAYAT PENDIDIKAN  

SD     : SDN 23 Katobu (SD Negeri 7 Duruka) 

SMP    : SMPN 5 Raha (SMPN 4 raha) 

SMA    : SMA Negeri 1 Raha 

 

Kendari, 26 Agustus 2022 

 

 

 

 

 

SITI NUR HAYANA 

NIM. 18010104009 
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