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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Melihat perkembangan jaman yang sangat pesat ini menyebabkan 

terjadinya suatu era globalisasi. Pada era globalisasi ini banyak sekali terjadi 

perubahan di berbagai Negara salah satunya Negara Indonesia, seperti halnya 

perubahan pada bidang bidang ekonomi, teknologi, politik  social dan budaya dll. 

Perubahan pada era globalisasi mempunyai dampak positif maupun dampak 

negative akibat dari prubahan 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 dimasyarakat. 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 bertata krama yang baik antara anak dengan 

orang tua, peserta didik 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 dibandingkan 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 televise, radio, 

internet dll mengenai pemberitaan tentang perilaku jaman sekarang terjadi 

kenaklan peserta didik, contoh yang sering terjadi akhir-akhir ini terjadi 
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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 

dll.  

 Bukan hanya lingkungan keluarga faktor penyebabnya tapi juga banyak 

faktor, antara lain lingkungan masyarakat dalam bersosialisasi, lingkungan 

sekolah aparat penegak hukum yang kurang tegas dalam implementasi aturan-

aturan yang berlaku, sedangkan pemerintah dan pejabat lainya hanya 

mementingkan jabatannya di tingkat pemerintahan sehingga kurang peduli atau 

acuh tak acuh menanggapi kasus kenakalan peserta didik seperti yang diketahui 

akibat budaya luar yang tidak di filter oleh budaya bangsa yang sesuai dengan 

ideologi pancasila. kenakalan peserta didik yang kian hari merebak hingga kita 

dengar dari berbagai sumber informasi bahwa perubahan yang berdampak negatif 

ini merambat dunia pendidikan. Pendidikan informal misalnya Sekolah Menengah 

Pertama maupun Sekolah Menengah Atas hingga Perguruan Tinggi. Pada 

lingkungan Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas, 

Sekolah Menengah Kejuruan sering menjadi sosrotan publik karena dimasa ini 

masa yang masih labil masa yang masih mencari jati diri dan masa yang rasa ingin 

tahu sangat tinggi. Masa ini menurut Hendriati (2006:28)  masa peserta didik 

yaitu masa masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada 

masa transisi atau peralihan terjadi berbagai perubahan fisik maupun psikis. Masa-
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masa ini diperlukan tanggung jawab dan dikelola dengan bijaksana orang tua, 

guru, masyarakat, dan lingkungan sekitar serta pemerintah. Masa peserta didik 

merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa yang harus mempunyai sikap 

yang ulet, bertanggung jawab. Dalam membentuk pribadi individu yang matang 

dan berkualitas secara intelektual, emosional, social, tidak mudah membalikkan 

tangan butuh pengelolaan yang baik dan lingkungan yang mendukung dan 

membutuhkan waktu yang tidak pendek karena mulai individu lahir sampai 

individu mencapai usia dewasa. 

 Pembinaan, pengelolaan yang baik terhadap masa peserta didik jika tidak 

ditanggapi secara bijaksana atau sikap dari semua pihak yang terkait yang acuh 

tak acuh maka tidak menutup kemungkinan terjadinya sikap perilaku menyimpang 

yang terjadi pada diri peserta didik. Perilaku menyimpang pada peserta didik 

sering disebut dengan kenakalan peserta didik. Kenakalan peserta didik sudah 

merambat dunia pendidikan sekarang sungguh sangat disayangkan semua pihak, 

hal ini terjadi pada lingkungan sekolah karena bagaimanapun lingkungan 

pendidikan adalah lingkungan belajar seseorang menjadi orang yang 

berpendidikan lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai 

kesempatan dalam menempuh dunia pendidikan. Orang berpendidikan 

mempunyai pengetahuan yang luas, mempelajari dan memahami IPTEK, 

memahami keadaan sekitar, mempunyai etika dan bertata karma yang baik, tidak 

emosional dalam setiap permasalahan, ketika ada permasalahan dilaksanakan 

secara musyawarah. Budaya seperti ini dengan bergantinya jaman semakin luntur 

pada anak peserta didik jaman sekarang yang semakin merebak perilaku 
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kenakalan peserta didik, inilah yang membuat resah semua kalangan mulai dari 

orang tua, guru, kepala sekolah, teman, dan masyakarat sekitar. 

 Kenakalan peserta didik ditimbulkan oleh suatu pergaulan yang kurang 

diimbangi dengan kontrol dan perhatian dan kasih sayang yang awal mulanya dari 

orang tua kemudian dari guru, pendidik, ahli ulama, masyarakat dan pemerintah. 

Orang tua yang hanya mementingkan pekerjaanya saja tanpa mempedulikan 

perkembangan anak selama masa transisi menjadi masa peserta didik. 

 Penyebab kenakalan peserta didik salah satunya kurangnya perhatian dan 

kasih sayang dari lingkungan keluarga, yang mana peran orang tua sangatlah 

dibutuhkan. Ini juga disebabkan akibat dari perceraian orang tua atau nama yang 

sering dengar “broken home”. Perceraian orang tua ini akan membuat individu 

tersebut merasa tidak nyaman, tidak ada yang mau mengerti, memahami, bahkan 

memperdulikan denganya sehingga dengan keadaan seperti inilah sering kali 

peserta didik merasa terasing, kesepian akhirnya individu mencari mencari 

perhatian dengan teman, guru, masyarakat. Mencari perhatian inilah terkadang 

individu tersebut melakukan perilaku yang menyimpang karena akibat merasa 

orang tuanya tidak peduli denganya, karena keluarga adalah tempat pertama dan 

utama terbentuknya suatu perilaku moral dari seoarang individu. Disisi lain, 

Pembangunan hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi tanpa peka sebab 

akibat sosial yang terjadi, sedangkan  lingkungan sekolah tentang implementasi 

pendidikan hanya sekedar transfer knowledge tanpa adanya implementasi 

pendidikan budi pekerti yang seutuhnya. Perilaku kenakalan yang sering terjadi di 

lingkungan sekolah adalah sering membolos, merokok, minuman keras, berkelahi 
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yang akhirnya sering terjadi pengkroyokan antar kelas sampai pergaulan bebas. 

 Perilaku ini akan membawa dampak negatif terhadap dirinya sendiri 

maupun orang lain ataupun temannya. Inilah yang membuat resah guru, orang tua 

dan masyarakat. Kenakalan peserta didik ini di ibaratkan seperti penyakit yang 

mudah menular kepada peserta didik lainnya. Karena pada diri peserta didik 

tersebut kurang adanya kontrol diri dan pengetahuan yang masih minim. 

Dilingkungan sekolah terjadi kenakalan peserta didik adalah kurang ketatnya 

pengawasan dari guru, tata tertib sekolah yang kurang ditaati oleh peserta didik 

karena peserta didik cenderung acuh pada peraturan disebabkan lemahnya 

penegakkan peraturan tersebut. ada juga yang beranggapan dari seorang peserta 

didik jika kenakalan maka akan merasa “cool” atau bangga, ini adalah bentuk 

seorang peserta didik yang mencari perhatian dari temannya atau guru-guru. 

Karena peserta didik tersebut kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang 

terdekatnya bisa orang tua, teman, dan guru. Banyak aspek yang menyebabkan 

kenakalan peserta didik ini terjadi pada seorang peserta didik, perlu pertahanan 

yang kuat supaya kenakalan peserta didik seorang peserta didik 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, lingakungan masyarakat 

sekitar, dan keadaan suatu Negara ini semua bisa mempengaruhi keadaan psikis 

seorang anak. Kenakalan peserta didik ini jika dibiarkan saja dan jika anak atau 

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

kenakalan seorang peserta didik karena tanpa adanya tindakan preventif dari guru, 
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pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan Negara. Untuk meminimalisir 

kenakalan peserta didik ini perlu adanya kerjasama antara guru, pihak sekolah, 

orang tua, masyarakat, dan Negara.  

 Seperti halnya di SMK PGRI 3 Malang terjadinya kenakalan peserta didik 

di SMK PGRI 3 Malang berdasarkan observasi peneliti dan hasil wawancara 

dengan informan terjadinya kenakalan mulai dari kenakalan di kelas seperti 

membuat gaduh dikelas, mengganggu temannya sedang belajar sampai mengarah 

perkelahian, pencurian, dll maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Implementasi Pendidikan Budi pekerti dalam Mengatasi Kenakalan Peserta didik 

dan memilih tempat SMK PGRI 3 Malang karena SMK PGRI 3 Malang terkenal 

dengan disiplinnya dan segudang prestasinya tetapi masih ada rumor yang beredar 

terjadi kenakalan peserta didik dikalangan masyarakat.    

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi pendidikan budi pekerti dalam mengatasi 

kenakalan peserta didik di SMK PGRI 3 Malang di SMK PGRI 3 Malang? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk kenakalan peserta didik yang terjadi di SMK 

PGRI 3 Malang? 

3. Apa faktor penyebab kenakalan peserta didik di SMK PGRI 3 Malang? 

4. Bagaimana solusi dalam mengatasi faktor penyebab kenakalan peserta 

didik di SMK PGRI 3 Malang ?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendeskrisikan implementasi pendidikan budi 

pekerti dalam mengatasi kenakalan peserta didik di SMK PGRI 3 Malang 
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2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk kenakalan peserta didik 

yang terjadi di SMK PGRI 3 Malang 

3. Untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab kenakalan peserta 

didik di SMK PGRI 3 Malang 

4. Untuk mengetahui dan memahami solusi dalam mengatasi faktor 

penyebab kenakalan peserta didik di SMK PGRI 3 Malang. 

D. Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

sumbangsih terhadap SMK PGRI 3 Malang  

b. Penelitian ini diharapakan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan budi pekerti yang 

luhur sesuai ideologi bangsa Indonesia. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi penulis : 

Penelitian ini dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang 

arti pentingnya pendidikan budi pekerti dan sebagai syarat memperoleh 

gelar Sarjana di jurusan Civic Hukum 

b. Bagi peserta didik : 

Penelitian ini dapat memberi pengaruh yang positif sehingga peserta didik 

diharapkan tingkah laku peserta didik selain mahir dalam ilmu 
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pengetahuan dan teknologi juga di imbangi dengan moral dan budi pekerti 

yang luhur.  

c. Bagi sekolah : 

Sebagai bahan refrensi dan evaluasi dalam mengimplementasikan serta 

meningkatkan mutu akademik sekolah melalui implementasi pendidikan 

budi pekerti dalam mengatasi kenakalan peserta didik. Implementasi 

pendidikan budi pekerti dapat di implementasikan dalam proses 

pembelajaran melalui sarana yang ada seperti mulai dari kurikulum hingga 

penerapan di dalam kelas maupun juga pengembangan diluar kelas seperti 

seminar, workshop dan sebagainya di lingkup SMK PGRI 3 Malang. 

Selain itu juga mengembangkan dari segi model implementasi yang telah 

ada untuk lebih di kaji agar mendapatkan suatu pengembangan dalam 

merealisasikan implementasi pendidikan budi pekerti di SMK PGRI 3 

Malang. Sehingga dengan adanya pengembangan dapat meningkatkan 

kuliatas mutu pendidikan yang mana diharapkan dapat mencetak lulusan 

peserta didik yang berbudi pekerti luhur. 

d. Bagi peneliti selanjutnya :  

1) Dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi 

pendidikan budi pekerti serta arti pentingnya budi pekerti.  

2) Mempermudah dalam penelitian selanjutnya dimana sebagai referensi 

referensi penelitian berikutnya baik pengetahuan secara teoritis 

maupun secara praktis tentang “Implementasi Pendidikan Budi Pekerti 

Dalam Mengatasi Kenakalan Peserta didik di SMK PGRI 3 Malang” 
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E. Penegasan Istilah  

1. Implementasi adalah suatu proses aktualisasi ide, konsep, kebijakan atau 

inovasi ke dalam bentuk tindakan praktis sehingga berimplikasi pada 

pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku seseorang. Menurut Mulyasa 

implementasi adalah “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 pelaksaan suatu ide, 

konsep, kebijakan, teori, yang diterapkan dalam tingkah laku, perbuatan 

seseorang tersebut. jadi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan yang akan 

akan dicapai sesuai yang telah direncakan sesuai prosedur.  

2. Pendidikan adalah Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 1 menerangkan bahwa pengertian 

pendidikan adalah 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 ketrampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat 

bangsa, dan Negara. jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman dalam 

mengembangkan kognitif, afektif, psikomotor secara sadar sehingga 

terjadi perubahan dalam pola pikir dan mempunyai ketrampilan. 
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3. Budi pekerti menurut Zuriah, (2008:38) adalah nilai-nilai yang hidup 

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 

kebaikan dan keburukannya melalui norma agama, norma hukum , tata 

karma dan sopan santun. Jadi dapat disimpulkan budi pekerti adalah 

perilaku manusia yang sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma 

kesopanan. 

4. Pendidikan budi pekerti menurut Muchtar Buchari dalam Jurnal Matahari 

berjudul Peran Muhammadiyah Dalam Pendidikan Budi Pekerti (2002:57), 

harus dilakukan inovasi pendidikan budi pekerti adalah menciptakan 

hubungan yang akrab antara sains dan teknologi pada satu pihak moral dan 

agama pada pihak yang lain. Jadi dapat disimpulkan Pendidikan budi 

pekerti adalah pendidikan yang mengajarkan perilaku, perbuatan, tingkah 

laku supaya berperangai baik sesuai nilai-nilai budi pekerti seperti 

kesopanan, kesusilaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

5. Kenakalan adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

kenakalan adalah tingkah laku yang agak menyimpang dari norma yang 

berlaku di suatu masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kenakalan bisa 

dikatakan perbuatan yang tidak menaati suatu aturan bahkan mengabaikan 

aturan berlaku, juga membuat orang lain merasa sangat dirugikan dengan 

adanya perilaku yang menyimpang. 
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6. Peserta didik adalah Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses 

pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik adalah setiap individu yang belajar untuk 

mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan yang 

diperolehnya dengan melalui pendidikan.  


