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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Bab ini terdapat beberapa sub bab yang menjadi pembahasan dalam skripsi 

ini yang tersusun secara sistematis, yaitu (1) Latar Belakang, (2) Rumusan 

Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, (5) Batasan Masalah, dan 

(6) Penegasan Istilah. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini kenakalan remaja di kalangan pelajar maupun siswa di 

kota – kota besar di Indonesia telah merambah ke kota – kota kecil hingga 

ke pelosok desa pun sudah cenderung sangat meningkat, baik sisi kualitas 

maupun kuantitasnya. Remaja selaku tunas harapan bangsa dan negara pada 

masa akhir – akhir ini menarik perhatian kita semua sebagai orang tua, 

pendidik maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sering mendengar atau 

membaca di surat kabar tentang perkelahian pelajar antar – sekolah; dan 

sebelum itu kita dihadapkan pada masalah remaja morfinis yang berakibat 

fatal bagi masa depan mereka. Masalah remaja lain yang cukup serius ialah: 

remaja yang meninggalkan bangku sekolah, dan hidup santai masuk – 

keluar kelab malam, mengganggu keamanan masyarakat sekitar mereka, 

dan sebagainya (Kartono, 1991:113). 

Meningkatnya kenakalan remaja cenderung membuat khawatir dan 

resah banyak pihak baik masyarakat, pemerintah terlebih di kalangan orang 

tua. Soal kenakalan anak-anak merupakan suatu gejala sosial yang terdapat 

diberbagai negara di dunia. Baik itu negara kecil maupun negara besar, 

negara maju atau negara sedang berkembang atau yang masih terbelakang. 
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Kenakalan anak – anak melanda sebuah negara, dalam arti kata bahwa para 

pemuda, perbuatan – perbuatan mereka bertentangan dengan nilai – nilai 

yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Para ahli, seperti ahli agama, 

meninjau perbuatan kenakalan remaja atau kenakalan anak – anak, sebagai 

suatu perbuatan yang disebabkan oleh akibat kurang berlakunya atau kurang 

mengikatnya norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat. (Asyari, 

1995:82). 

Kenakalan remaja pada saat ini sudah sangat membahayakan, seperti 

halnya pemerkosaan, perampokan, perampasan, dan penggunaan obat – obat 

terlarang sudah kerap terjadi dimana – mana. Kenakalan remaja lebih luas 

cakupannya dan lebih dalam bobot isinya. Kenakalan remaja tersebut 

meliputi perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di 

lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh yang sangat 

sederhana dalam hal ini antara lain, pencurian oleh remaja, perkelahian 

dikalangan anak didik yang kerap kali berkembang menjadi perkelahian 

antar sekolah, mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak remaja. 

Demikian juga sikap anak yang memusuhi orang tua dan sanak saudaranya, 

atau perbuatan – perbuatan lain yang tercela seperti menghisap ganja, 

mengedarkan pornografi dan coret-coret tembok pagar yang tidak pada 

tempatnya (Sudarsono, 2004:12). 

Masalah kenakalan remaja, khususnya remaja usia sekolah atau 

remaja yang sedang duduk di bangku sekolah bukan saja meresahkan orang 

tua dan masyarakat, namun juga meresahkan para guru di sekolah. 

Kenakalan siswa bukan saja hanya sekedar masalah orang tua dan 
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masyarakat semata. Namun juga merupakan masalah bagi sekolah, karena 

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dianggap yang paling 

bertanggung jawab terhadap hasil pendidikan termasuk di dalamnya 

karakter seorang anak (siswa). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tenteng sistem pendidikan nasional Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Saat 

ini pendidikan merupakan permasalahan yang paling besar baik itu di 

negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, akan tetapi 

permasalahan pendidikan di negara maju tidaklah sebesar permasalahan 

pendidikan yang ada di negara berkembang seperti negara Indonesia. 

Permasalahan pendidikan di negara Indonesia saat ini semakin kompleks 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: disebabkan oleh 

kenakalan remaja, krisis ekonomi, permasalahan sosial dan politik, 

pendistribusian sumber daya yang tidak merata, serta permasalahan di 

sistem pendidikan nasional. 

Melihat terjadinya fenomena kenakalan remaja tersebut cenderung 

mengarah pada tindakan kriminal yang akhirnya dapat berhadapan dengan 

aparat penegak hukum. Kenakalan remaja juga dapat dilihat dari perbuatan 

yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Kenakalan remaja yang 
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dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat 

tentu akan meresahkan masyarakat. Perbuatan perkelahian antar pelajar dan 

suka bolos sekolah tentu merugikan dirinya atau pelajar bersangkutan, 

dengan demikian proses studinya  menjadi terhambat, bahkan seorang siswa 

akan mendapatkan sanksi dari sekolah atas perbuatan yang dilakukannya. 

Kondisi ini tentu menimbulkan kecemasan dan keresahan di kalangan orang 

tua siswa atau pelajar. 

Masalah kenakalan remaja, khususnya remaja usia sekolah atau 

remaja yang sedang duduk di bangku sekolah bukan saja meresahkan orang 

tua dan masyarakat, namun juga meresahkan para guru di sekolah. 

Kenakalan siswa bukan hanya sekedar masalah bagi orang tua dan 

masyarakat semata. Namun juga merupakan masalah bagi sekolah, karena 

sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dianggap yang paling 

bertanggung jawab terhadap hasil pendidikan termasuk di dalam proses 

pembentukan karakter seorang anak atau siswa. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zainul Abidin (2003) 

tentang “Upaya Penanggulangan Kenakalan Siswa SMU Islam di 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang” menyatakan bahwa kenakalan remaja 

diseabkan oleh beberapa faktor, yakni rasa ingin tahu, coba – coba dan rasa 

penasaran mereka. 

Melihat keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini, kurangnya 

pemahaman masyarakat dan generasi muda terhadap cara menanggulangi 

kenakalan remaja menjadi masalah yang dianggap sangat penting untuk 

dibahas dalam penelitian ini, seperti pada observasi yang dilakukan peneliti 
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di SMA Islam Batu, peneliti menemukan banyak sekali perilaku 

menyimpang dari para siswa di SMA Islam batu, ada beberapa yang berpakaian 

tidak rapi, dan ada pula beberapa siswa yang membolos sehingga mereka 

mendapatkan point dari tata tertib (tatib). Kejadian diatas hanyalah sebagian kecil 

contoh yaang peneliti perhatikan di SMA Islam Batu. Oleh karena itu 

berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi permasalahan diatas. Dengan 

demikian peneliti dapat menetapkan judul “Analisis Kebijakan SMA Islam Batu 

Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka 

selanjutnya peneliti merinci pokok permasalahan lebih lanjut dalam 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apa faktor penyebab siswa melakukan kenakalan remaja? 

2. Apa motif siswa melakukan tindak kenakalan remaja? 

3. Bagaimana kebijakan SMA Islam Batu dalam menanggulangi 

kenakalan remaja? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan siswa melakukan 

kenakalan remaja. 

2. Untuk mengidentifikasikan  motif siswa melakukan tindak kenakalan 

remaja. 
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3. Untuk mengetahui kebijakan SMA Islam Batu dalam menanggulangi 

kenakalan remaja. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang mengangkat tema analisis kebijakan SMA Islam 

Batu dalam menanggulangi kenakalan remaja, diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun kegunaan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta dapat 

juga sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan dampak siswa 

putus sekolah terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja. 

b. Memberikan wawasan tentang fenomena kasus kenakalan remaja. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti: menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan kedalam karya nyata dan sekaligus untuk memenuhi 

gelar sarjana di PPKn (Civic Hukum) UMM. 

b. Bagi Sekolah : Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan dalam rangka mengantisipasi kenakalan siswa di 

sekolah. 

c. Bagi Jurusan :  dapat digunakan sebagai bahan reverensi dalam 

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang 

pendidikan budi pekerti. 
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E. Batasan Masalah 

Untuk menghindari salah presepsi atau cakupan masalah yang melebar 

dan agar memperoleh kejelasan tentang arah dan tujuan dalam penelitian ini, 

maka diperlukan adanya batasan masalah. maka peneliti membatasi masalah 

penelitian agar tidak menyimpang dari pokok bahasan. Adapun batasan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Batasan masalah pada penelitian ini hanya dilakukan di SMA Islam 

batu, adapun yang menjadi sumber data terkait dengan penelitian ini 

hanya meneliti tentang bagaimana kebijakan sekolah dalam 

menanggulangi kasus kenakalan remaja. 

2. Subjek pada penelitian ini adalah siswa yang terlibat dalam kasus 

kenakalan remaja. 

F. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah dari penafsiran yang keliru dalam 

memahami penelitian berjudul “Analisis Kebijakan Sekolah Dalam 

Menanggulangi Kenakalan Remaja”, penulis perlu menjelaskan beberapa 

istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Analisis 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk 

mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dsb 

(Poerwadarminta, 1976:39). 

Menurut pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis 

adalah sebuah kegiatan penyelidikan suatu peristiwa guna mengenal 
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komponen-komponen sehingga dapat mengetahui sebab-sebab dan 

fungsi masing-masing  dalam satu perkara. 

2. Kebijakan 

Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) adalah 

kepandaian, kemahiran         bijaksana: selalu menggunakan akal 

budinya (pengalamannya, pengetahuannya) (Poerwadinata, 1976:138). 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kebijajan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman 

dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, 

dan cara bertindak. Dimana kebijakan biasanya diterapkan disuatu 

pemerintahan dan organisasi. 

3. Kenakalan 

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah perilaku yang 

menyimpang dari norma dan hukum yang berlaku di masyarakat 

(Salim, 1991:1020). 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kenakalan adalah suatu tingkah laku yang menyalahi norma yang 

berlaku dalam suatu masyarakat. 

4. Remaja 

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah mulai dewasa; 

akil baligh. Usia muda antara 13 sampai 19 tahun (Salim, 1991:1256). 

Berdasarkan pengertian diatas, remaja adalah waktu manusia 

pada belasan tahun. Dimana pada masa remaja masusia tidak dapat 
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disebut sudah dewasa tetapi tidak juga dapat disebut anak-anak. Masa 

remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. 

5. Kenakalan Remaja (Juvenele Delinquency) 

Ialah suatu perbuatan itu disebut delinquency apabila perbuatan-

perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam 

masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di mana 

di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif (Simanjuntak 

dalam Sudarsono, 1993:5). 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja 

adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, dan hukum 

dalam suatu masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi 

anak-anak menuju ke dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua 

perilaku menyimpang dari norma-norma hukum atau aturan-aturan 

yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut dapat merugikan 

dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. 

6. Motif  

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adalah sebab-sebab 

yang menjadi dorongan; tindakan seseorang; dasar pikiran atau 

pendapat; sesuatu yang menjadi pokok (dalam cerita, gambaran dsb 

(Poerwadinata, 1976:655). 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa motif adalah suatu 

alasan (sebab) seseorang dalam melakukan sesuatu / sebab-sebab yang 

menjadi dorongan.  

 




