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BAB I

PENDAHULUAN

Bab I tentang pendahuluan ini akan di bahas mengenai hal-hal sebagai 

berikut : 1) Latar Belakang, 2) Rumusan Masalah, 3) Tujuan Penelitian, 4) 

Pembatasan Masalah, 5) Manfaat Penelitian, dan 6) Penegasan Istilah. 

Tujuannya agar pembaca dapat memahami dan mengerti mengenai penelitian 

skripsi yang peneliti teliti.

1.1. Latar Belakang 

Berbicara mengenai kenakalan siswa adalah masalah yang dirasa 

sangat penting dan menarik untuk dibahas dan juga harus ditangani secara 

terpadu dan menyeluruh. Hal ini disebabkan pada masa remaja merupakan 

suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan masa kegoncangan yang 

sangat menentukan keadaan masa depannya, atau masa pencarian jati diri, 

dimana pada usia SMP adalah masa-masa pubertas awal yang dialami siswa 

dalam kehidupannya. Kualitas kehidupan manusia pada suatu bangsa dewasa 

ini adalah sangat ditentukan oleh kualitas para pemudanya, bahkan 

ditentukan oleh kualitas anak-anaknya. Oleh karena itu tuntutan akan 

pendidikan dewasa ini semakin meningkat di karenakan dorongan yang 

sangat kuat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semakin maju untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sedemikian rupa, 

maka tidak bisa diabaikan bahwa pendidikan itu memegang peranan penting 

dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan 

dari pendidikan itu akan mudah tercapai manakala para pemudanya secara 
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sadar memahami pentingnya suatu pendidikan. Namun dewasa ini, banyak di 

lihat keanekaragaman kenakalan yang dilakukan para siswa terutama siswa 

SMP sehingga berdampak pula pada tercapainya tujuan pendidikan tersebut.

Kenakalan yang dilakukan para siswa bisa juga di sebut dengan 

delinquency siswa, dimana dalam konsep psikologi delinquency berarti 

kejahatan atau kenakalan. Sekaitan dengan ini pembatasan dari para ahli 

hukum Anglo Saxon dapat diterima, bahwa delinquency siswa berarti 

perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap 

norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang 

dilakukan oleh anak-anak remaja. Sehari-hari sering didengar bahwa anak-

anak yang suka berkelahi dan bertengkar sesama kawannya serta 

mengeluarkan perkataan yang kotor adalah anak nakal. Apabila di

klasifikasikan secara keseluruhannya, maka ini menimbulkan suatu 

pengertian "kenakalan anak-anak". Jika yang dipersoalkan sekarang ialah 

tentang perbuatan kenakalan, maka yang manakah dan yang bagaimanakah 

yang dirasakan merupakan "kenakalan anak" tersebut, sehingga perlu 

ditanggulangi secara serius yang mendalam oleh tiap negara.

Melihat perkembangan jaman yang sangat pesat ini menyebabkan 

terjadinya suatu era globalisasi. Di era globalisasi terjadi banyak sekali 

perubahan baik dari di bidang ekonomi, teknologi, budaya dan sosial, yang 

mana sangat berpengaruh dalam perilaku seseorang di lingkungan 

masyarakat. Disini akan dibahas perubahan yang dialami di lingkungan 

sekolah yang berdampak negatif. Perubahan pada era globalisasi mempunyai 
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dampak positif maupun dampak negatif akibat dari perubahan itu sendiri. 

Salah satu contoh perubahan pada bidang budaya misalnya, bila 

dibandingkan antara budaya bangsa Indonesia jaman dahulu dengan jaman 

sekarang terlihat sangat berbeda. Perbedaan itu terletak pada sopan santun 

dalam berperilaku di masyarakat. 

Bangsa Indonesia pada jaman dahulu sering disegani oleh bangsa-

bangsa luar negeri karena mempunyai budaya malu yang mana budaya 

menjaga untuk selalu berperilaku sopan santun, ramah tamah, etika 

bertatakrama yang baik antara anak dengan orang tua, siswa dengan guru, 

antar sesama teman, sampai dengan bersosialisasi di masyarakat dan ketika 

ada masalah atau unek-unek yang ingin disampaikan maka diselesaikan 

dengan cara musyawarah untuk mufakat biasanya di pedesaan dinamakan 

rembuk desa. Jika di bandingkan dengan budaya bangsa Indonesia jaman 

sekarang sangat beda jauh, ini dapat di lihat dari berbagai sumber informasi 

media massa seperti koran dan media elektronik seperti televisi, radio, 

internet, mengenai pemberitaan tentang perilaku jaman sekarang terjadi 

kenakalan siswa. Contoh yang sering terjadi akhir-akhir ini terjadi melanggar 

aturan yang berlaku, tawuran antar pelajar sampai merambat antar 

mahasiswa, demo yang kerap kali merusak fasilitas umum, merokok pada 

tingkat, rambut disemir, bermain motor ugal-ugalan dijalan raya, perkelahian, 

pencurian, sampai pada tingkat ekstrim narkoba, sabu-sabu, ganja, minum-

minuman keras, seks bebas, pencabulan, pemerkosaan, hingga 

menghilangkan nyawa orang lain sekolah yang terjadi adalah perubahan yang 
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berdampak positif maupun negatif. Kenakalan yang di lakukan siswa ini 

sungguh meresahkan teman, guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. 

Perilaku ini akan membawa dampak yang negatif terhadap dirinya 

sendiri dan orang lain maupun temannya. Inilah yang membuat resah guru, 

orang tua dan masyarakat. Kenakalan siswa ini di-ibaratkan seperti penyakit 

yang mudah menular kepada siswa lainnya. Karena pada diri siswa tersebut 

kurang adanya kontrol diri dan pengetahuan yang masih minim tentang budi 

pekerti. Penyebab kenakalan siswa adalah kurangnya perhatian dan kasih 

sayang dari lingkungan keluarga, dimana peran orang tua sangatlah 

dibutuhkan. Ini juga disebabkan akibat dari perceraian orang tua atau istilah

yang sering kita dengar “broken home”. Perceraian orang tua ini akan 

membuat siswa tersebut merasa tidak ada yang peduli dengannya sehingga 

dengan mencari perhatian serta minimnya penanaman nilai dari orang tua 

maka menyebabkan kenakalan pada seorang siswa, karena keluarga adalah 

tempat pertama dan utama terbentuknya suatu perilaku moral dari seorang 

siswa. 

Banyak terjadi kenakalan siswa di sekolah akibat kurang ketatnya

pengawasan dari guru, tata tertib sekolah yang kurang ditaati oleh siswa 

karena siswa cenderung acuh pada peraturan karena lemahnya penegakan 

peraturan tersebut. ada juga yang beranggapan dari seorang siswa jika

melakukan kenakalan maka akan merasa “cool” atau bangga, ini adalah 

bentuk seorang siswa yang mencari perhatian dari temannya atau guru-guru. 

Karena siswa tersebut kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang 
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terdekatnya bisa orang tua, teman, dan guru. Banyak aspek yang 

menyebabkan kenakalan ini terjadi pada seorang siswa, perlu pertahanan 

yang kuat supaya kenakalan seorang siswa merupakan hal yang wajar-wajar 

saja dan dapat diminimalisir. Memang setiap orang atau anak ini mempunyai 

sikap berbeda-beda dan tentunya mempunyai kepribadian yang berbeda beda 

ini dari gen bawaan, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat sekitar, dan 

keadaan suatu Negara ini semua bisa mempengaruhi keadaan psikis seorang 

anak. 

Kenakalan siswa ini jika dibiarkan saja dan jika anak atau siswa 

tersebut tumbuh dewasa ini akan menjadi bom atom yang siap meledak atas 

kenakalan seorang siswa karena tanpa adanya tindakan preventif dari guru, 

pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan Negara. Untuk meminimalisir 

kenakalan remaja ini perlu adanya kerjasama antara guru, pihak sekolah, 

orang tua, masyarakat, dan Negara. Peran orang tualah yang berperan lebih 

karena orang tua lebih peka terhadap anaknya, dan juga seorang guru sebagai 

pendidik harus mencari solusi ketika masalah atau rumor tentang kenakalan 

siswa ini bisa diatasi dengan adanya suatu teladan dan pendidikan yang 

diajarkan di sekolah, karena tugas guru adalah mendidik dan bisa merubah 

sikap siswa menjadi lebih baik, jadi tidak hanya transfer knowledge atau ilmu 

pengetahuan. Disini peran Negara dalam membuat peraturan perundang-

undangan tentang pendidikan moral dan budi pekerti harus jelas, mudah 

dimengerti oleh masyarakat sehingga peraturan tersebut harus digalakkan dan 

harus terimplementasi secara terus menerus. 
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Kegiatan pendidikan di sekolah, sampai saat ini masih merupakan 

wahana sentral dalam mengatasi berbagai bentuk kenakalan siswa yang 

terjadi. Oleh karena itu segala apa yang terjadi dalam lingkungan di luar 

sekolah, senantiasa mengambil tolok ukur aktivitas pendidikan dan 

pembelajaran sekolah. Hal seperti ini cukup disadari oleh para guru dan 

pengelola lembaga pendidikan, dan mereka melakukan berbagai upaya untuk 

mengantisipasi dan memaksimalkan kasus-kasus yang terjadi akibat 

kenakalan siswanya melalui penerapan tata tertib, pembelajaran moral, agama 

dan norma-norma susila lainnya. Pelajar dan pemuda muslim yang kini 

merupakan mayoritas kawula muda di Indonesia, wajar dan sangat tepat jika 

senantiasa membina diri, hingga akhirnya memiliki karakter Islami yang 

penuh dengan keluhuran dan kemuliaan agar tidak terjebak dalam hal-hal 

yang dilanggar oleh syari'at agama. 

Menurut penelitian KOMNAS perlindungan anak Tahun 2013, angka 

prosentase remaja yang pernah melakukan hubungan seks pra nikah mencapai 

hingga 62,7%, 21,2% remaja pernah aborsi, 93,7% remaja SMP dan SMA 

pernah melakukan ciuman dan oral seks, 97,0% remaja SMP dan SMA 

pernah menonton film porno. Sedangkan badan narkotika nasional mencatat 

jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4.000.000 pengguna dan 

20% diantaranya adalah pelajar, 70% siswa SMP dan SMA di 12 kota besar 

pernah mendapatkan tawaran narkoba dari temannya dan 83.000 pelajar 

pengguna narkoba (SD, SMP, dan SMA) di 12 kota besar.

Melihat data di atas, pemerintah berupaya memberikan solusi dengan 
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menawarkan sistem baru yang berupa pendidikan berkarakter yang di 

dalamnya di tanamkan Budi pekerti dan moral dengan tujuan meminimalisir 

jumlah prosentase yang banyak terjadi saat ini.

Pendidikan Budi pekerti adalah upaya yang terencana untuk menjadikan 

siswa mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta 

didik berperilaku sebagai insan kamil. Diharapkan dari pendidikan budi 

pekerti ini, lebih-lebih internalisasi nilai-nilai Islami, siswa dapat mencontoh 

sikap nabi Muhammad SAW yang memang menjadi suri tauladan bagi Umat 

Islam, sebagaimana firman Allah :"Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan". (Q.S. Al-Ahzab (33) : 2). 

Seperti halnya dari hasil dokumentasi yang peneliti dapatkan dari 

Wakasek Kesiswaan dan berdasarkan observasi yang pernah peneliti lakukan 

pada saat melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), terjadinya 

kenakalan siswa mulai dari kenakalan di kelas seperti menyontek, membuat 

gaduh di kelas, mengganggu temannya sedang belajar sampai mengarah 

perkelahian, pencurian, bahkan banyak juga ditemukan ketika di luar kelas

kenakalan siswanya sebagai berikut: yaitu, kurang cinta tanah air,  tidak taat 

pada aturan, vandalisme, tidak disiplin (berpakaian tidak sesuai aturan, 

rambut tidak rapi, sepatu tidak warna hitam atau warna wajib, suka terlambat 

hadir) , hingga isu kasus school bullying. Meskipun tidak ditemukan school 

bullying dalam kategori kontak fisik langsung, namun masih ditemukan 

school bullying dalam tiga kategori lain, yaitu:
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1) Kontak verbal langsung dengan cara mempermalukan, mengganggu, 

memberi panggilan nama, merendahkan, mengejek, mengintimidasi, 

memaki dan menyebar gosip.

2) Perilaku non verbal langsung dengan cara melihat dengan sinis,

menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, 

mengejek biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal.

3) Perilaku non verbal tidak langsung dengan cara mendiamkan 

seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, 

sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.

Beberapa contoh kenakalan siswa yang banyak terjadi di SMP Negeri 

8 Malang berdasarkan dokumentasi dari Wakasek Kesiswaan yang ada di 

SMP Negeri 8 Kota Malang adalah Pacaran, datang terlambat ke sekolah,

tidak memakai seragam lengkap, sepatu tidak warna hitam atau warna wajib, 

rambut tidak rapi, suka menyebar gosip, suka menjaili temannya, mengolok-

olok temannya dan suka mengejek gurunya, maka di sinilah kedudukan guru 

dalam setiap mata pelajaran memiliki peran yang sangat penting dan turut 

serta mengatasi terjadinya kenakalan siswanya, sebab setiap guru merupakan 

sosok yang bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan moral dan 

menanamkan norma hukum tentang baik dan buruk serta tanggung jawab 

seseorang atas segala tindakan yang dilakukan baik didunia maupun 

diakhirat. Namun, tidak hanya guru yang harus terbebani dengan semua ini, 

segala aspek harus ikut andil dalam mewujudkan pendidikan budi pekerti ini, 

terlebih orang tua. 
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Sebagaimana firman Allah dalam QS. AT-Tahrim (66) : 6 : "Hai 
orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap 
apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 
yang diperintahkan".

Secara moralistik, pendidikan budi pekerti merupakan salah satu cara 

untuk membentuk mental manusia agar memiliki pribadi yang bermoral, 

berbudi pekerti yang luhur. Nilai yang harus ditanamkan adalah kejujuran 

(shidiq), kasih sayang (ar-rahman), tidak berlebih-lebihan (qana'ah),

menghormati kedua orang tua (birrul walidain), memelihara kesucian diri (al-

iffah) dan bertaqwa.

Ki Hajar Dewantara mencontohkan di dalam bukunya yang berjudul 

Pendidikan (1977:487) “Bahwa pendidikan budi pekerti bagi anak-anak kecil,

bisa dicontohkan oleh seorang pendidik atau guru dengan cara menganjur

atau memerintahkan anak-anak untuk duduk yang baik, jangan berteriak-

teriak agar tidak mengganggu anak yang lain, bersih badan dan pakaian, 

hormat terhadap ibu bapak, menolong orang lain yang perlu pertolongan dan 

sebagainya. Untuk anak yang sudah akhil baligh atau sudah dapat berfikir, 

yaitu dengan memberi kesadaran tentang berbagai kebaikan dan keburukan 

namun selalu atas dasar pengetahuan, kenyataan dan kebenaran. Anak-anak 

yang mulai dewasa dilatih untuk melaksanakan berbagai kebaikan, seperti 

melatih mereka untuk berpuasa, menahan hawa nafsu. Untuk yang sudah 

dewasa, mereka diusahakan supaya jangan bersikap sombong atau takabbur,

bersikap ragu-ragu (syak) dan kadang-kadang terombang-ambing oleh 

keadaan-keadaan yang tidak mereka alami sebelumnya. Mereka harus sudah 
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mengerti akan adanya hubungan antara tata tertib lahir dan kedamaian bathin, 

dan harus sudah cukup berlatih dan terbiasa untuk mengusai dirinya. Tujuan 

dari pendidikan budi pekerti itu sendiri ialah membina dan membangun 

kejiwaan serta keadaan seorang anak, sehingga anak tidak akan terpengaruh 

oleh lingkungan atau pergaulan yang merugikan dan kalaupun mereka masih 

juga salah pilih, maka setidak-tidaknya mereka sudah dapat berfikir secara 

bertanggung jawab dan di dalam diri mereka sudah terbentuk suatu fondamen 

moral yang baik sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan seiring dengan adanya tujuan 

dari penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk mengangkat hal tersebut 

kedalam sebuah judul penelitian skripsi yaitu “Implementasi Pendidikan Budi 

Pekerti Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa Di SMP Negeri 8 Malang 

Tahun Ajaran 2013/2014”. 

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut :

1.2.1. Bagaimanakah implementasi pendidikan budi pekerti dalam 

menanggulangi kenakalan siswa di SMP Negeri 8 Malang?

1.2.2. Apakah faktor penyebab kenakalan siswa di SMP Negeri 8 Malang?

1.2.3. Apa sajakah faktor penghambat dan penunjang yang dihadapi dalam 

implementasi pendidikan budi pekerti dalam menanggulangi kenakalan 

siswa di SMP Negeri 8 Malang?
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1.2.4. Bagaimanakah solusi yang diambil oleh sekolah dalam mengatasi faktor 

penghambat implementasi pendidikan budi pekerti dalam menanggulangi 

kenakalan siswa di SMP Negeri 8 Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pendidikan budi 

pekerti dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMP Negeri 8 Malang.

1.3.2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab kenakalan 

siswa di SMP Negeri 8 Malang.

1.3.3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan penunjang

yang di hadapi dalam implementasi pendidikan budi pekerti dalam 

menanggulangi kenakalan siswa di SMP Negeri 8 Malang.

1.3.4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi yang diambil oleh sekolah 

dalam mengatasi faktor penghambat implementasi pendidikan budi pekerti 

dalam menanggulangi kenakalan siswa di SMP Negeri 8 Malang.

1.4. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang 

melebar dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah.

Batasan masalah pada penelitian ini tentang “Implementasi Pendidikan Budi 

Pekerti Dalam Menanggulangi kenakalan Siswa Di SMP Negeri 8 Malang

Tahun Ajaran 2013/2014”. Penelitian ini hanya terbatas dan fokus pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 8 Malang, dan pembahasan hanya fokus dalam 
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masalah seputar “Implementasi Pendidikan Budi Pekerti dalam 

Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMP Negeri 8 Malang”. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada Kepala sekolah, Guru 

PKn, Guru Agama, Guru Bimbingan Konseling (BK) dan informan dari 

siswa kelas VII SMP Negeri 8 Malang Tahun Ajaran 2013/2014.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian Skripsi ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian

dalam upaya meningkatkan pendidikan budi pekerti dengan bentuk sarana 

yang ada sehingga nantinya bisa menanggulangi kenakalan siswa yang 

banyak terjadi di SMP Negeri 8 Malang. Tentunya hal ini juga sangat 

memberikan konstribusi yang baik dan bermanfaat bagi SMP Negeri 8

Malang yang mempunyai semboyan Asah , Asih dan Asuh sebagai sekolah 

yang berlandaskan Pancasila serta menempa siswa sebagai tunas muda 

bangsa untuk menjadi manusia-manusia terbaik yang berdasarkan 

Pancasila dimanapun nantinya mereka berada sehingga mampu

mewujudkan generasi muda bangsa Indonesia yang tangguh terhadap 

pengaruh perilaku yang bisa merusak moral diri sendiri dan bangsa melalui 

implementasi Pendidikan Budi Pekerti dalam menanggulangi kenakalan 

siswa SMP Negeri 8 Malang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan

sebagai upaya SMP Negeri 8 Malang dalam upaya pengembangan 

wawasan pengetahuan mengenai pendidikan budi pekerti yang baik bagi 
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guru, karyawan dan siswa sehingga menimbulkan kesadaran serta 

pemahaman dalam tata cara berperilaku yang baik, benar dan sopan sesuai 

tuntunan agama.

1.5.2. Manfaat praktis 

Penelitian Skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya 

sebagai berikut:

a. Penulis

Penelitian ini dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan 

penulis tentang arti pentingnya pendidikan budi pekerti, dimana nantinya 

bisa menjadi bahan untuk melatih dan mengasah watak dan perilaku diri 

penulis dalam menjalani aktivitas hidup keseharian dan sebagai bahan 

untuk pembelajaran diri terhadap nilai-nilai budi pekerti luhur mengenai 

moral dan etika dalam berkehidupan sosial. Dalam kehidupan sosial, 

tumbuh suatu kepentingan diantara individu-individu manusia yang harus 

dipertimbangkan sisi egois, baik dan buruk manusia yaitu antara 

kepentingan diri dan kepentingan orang lain, sehingga disinilah 

implementasi pendidikan budi pekerti yang sebenarnya.

b. Siswa

Sebagai bahan pengetahuan dan pemahaman untuk menumbuhkan 

sebuah kesadaran sikap mengenai Pendidikan Budi Pekerti yang baik 

dalam memberi pengaruh yang positif sehingga menjadi siswa yang 

berbudi dan  berintelektual tinggi dan pada akhirnya bisa menanggulangi 

kenakalan siswa. 
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c. Sekolah 

Sebagai bahan kajian referensi dan evaluasi dalam 

mengembangkan dan meningkatkan mutu akademik sekolah melalui 

penerapan Pendidikan Budi Pekerti dalam proses pembelajaran melalui 

sarana yang ada di dalam kelas maupun pengembangan Pendidikan Budi 

Pekerti diluar kelas. Sehingga dengan adanya pengembangan dan 

peningkatan pendidikan budi pekerti ini bisa menanggulangi dan 

meminimalisir kenakalan siswa yang terjadi di SMP Negeri 8 Malang dari 

berbagai aspek sehingga diharapkan dapat mencetak lulusan siswa yang 

berkarakter dan bermoral tangguh terhadap pengaruh perilaku-perilaku 

yang tidak baik untuk di implementasikan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai 

penanaman pendidikan budi pekerti serta arti pentingnya budi pekerti.

Selain itu juga bisa menjadi referensi penelitian berikutnya baik 

pengetahuan secara teoritis maupun secara praktis tentang “Implementasi 

Pendidikan Budi Pekerti dalam Menanggulangi kenakalan siswa di SMP 

Negeri 8 Malang” untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat 

menemukan pemikiran baru dalam mengimplementasikan Pendidikan 

Budi Pekerti yang lebih baik dan strategis.
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1.6. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul skripsi, maka perlu diberikan penegasan istilah sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi Menurut Mulyasa (2009:178) adalah “suatu proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindak 

praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan 

pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap”. Pengertian 

implementasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suatu ide, konsep, 

kebijakan, teori, yang diterapkan dalam tingkah laku, perbuatan 

seseorang tersebut. jadi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan yang 

akan dicapai sesuai yang telah direncanakan sesuai prosedur. 

b. Pendidikan 

Pendidikan adalah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 diartikan sebagai “usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi 

dirinya secara aktif untuk memiliki kekuatan secara spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia 

dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat bangsa, 

dan Negara”.
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c. Budi Pekerti 

Menurut Zuriah, (2008:38) Budi pekerti adalah nilai-nilai yang 

hidup pada diri manusia, yang sungguh-sungguh dilaksanakan dan 

bukan sekedar kebiasaan, tetapi berdasar pemahaman dan kesadaran 

diri untuk menjadi baik. Budi pekerti adalah nilai-nilai perilaku 

manusia yang diukur dari aspek kebaikan dan keburukannya melalui 

norma agama, norma hukum , tatakrama dan sopan santun. 

d. Kenakalan (Delinquency)

Kenakalan adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma yang 

berlaku di suatu masyarakat. kenakalan bisa dikatakan perbuatan yang 

tidak mentaati suatu aturan bahkan mengabaikan aturan yang berlaku, 

juga membuat orang lain merasa sangat dirugikan dengan adanya 

perilaku yang menyimpang. Sedangkan definisi kenakalan menurut 

para ahli sebagai berikut :

1. John W. Santrock mendefinisikan, kenakalan (Delinquency)

mengacu pada suatu rentang perilaku yang luas, mulai dari perilaku 

yang tidak dapat diterima secara sosial (seperti bertindak 

berlebihan disekolah), pelanggaran (seperti melarikan diri dari 

rumah), hingga tindakan-tindakan kriminal (seperti mencuri) 

(Santrock, 1995). Menurut Kartini Kartono, Juvenile Delinquency

adalah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan atau kenakalan anak-

anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada 

anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk 
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pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan tingkah 

laku yang menyimpang (Kartono, 2001).

2. B. Simanjutak memberi tinjauan secara sosiokultural tentang arti 

Delinquency atau kenakalan, suatu perbuatan itu disebut delinkuen

apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-

norma yang ada dalam masyarakat dimana dia hidup, atau suatu 

perbuatan yang anti-sosial dimana didalamnya terkandung unsur-

unsur normative. (Sudarsono, 1995).

e. SMP Negeri 8 Malang

Merupakan sebuah nama Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Negeri 8 di Kota Malang, salah satu sekolah Favorit Di Kota Malang,

yang terletak di Jl. Arjuno No. 19 Kota Malang. SMP Negeri 8 ini 

memiliki semboyan Asah, Asih, Asuh, serta memiliki tujuan 

Menghasilkan lulusan yang cerdas, berprestasi, berfikir kreatif 

berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan. SMP Negeri 8 Malang 

memiliki Visi yaitu  “Generasi Bangsa Yang Bermartabat, Unggul 

Dalam Prestasi Berdasarkan Iman Dan Takwa serta Berwawasan 

Lingkungan”. Sedangkan Misinya Meningkatkan Kinerja Tenaga 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Professional); Mengoptimalkan 

Proses Pembelajaran Baik Intra Maupun Ekstrakurikuler (Enjoyable 

Learning); Menciptakan Lingkungan Sekolah Yang Kondusif Untuk 

Proses Pembelajaran (Green, Clean, Hygiene).


