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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang siswa adalah 

perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku 

dalam masyarakat maupun disekolah. Perilaku menyimpang dapat terjadi 

pada semua orang atau masyarakat dalam hal ini juga sering terjadi pada 

anak-anak sekolah dasar. Perilaku menyimpang ini yang terjadi pada anak 

sekolah dasar memiliki dampak terhadap kehidupan untuk masa yang akan 

datang. Perilaku menyimpang dari anak menunjukkan tingkah laku 

menyimpang adalah bentuk tindakan dari seorang anak yang melanggar dari 

norma norma sosial, dan nilai- nilai kehidupan (Willis, 2008:5) 

Pada dasarnya setiap anak mengalami tahap-tahap perkembangan 

yang dimana anak dituntut dapat bertindak atau melaksanakan hal-hal yang 

menjadi tugas perkembangannya dengan baik. Adapun perilaku menyimpang 

yang dilakukan siswa SD seperti mencontek dan sering mengganggu aktivitas 

belajar mengajar disekolah. Perilaku ini bisa terjadi karena adanya 

penyesuaian yang harus dilakukan anak terhadap tuntutan dan kondisi 

lingkungan yang baru. Berarti semakin besar tuntutan dan perubahan semakin 

besar pula masalah penyesuaian yang dihadapi anak tersebut. perilaku anak 

bermasalah atau menyimpang ini muncul karena penyesuaian yang harus 

dilakukan anak terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang baru. 
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Kenyataan ini dapat diartikan bahwa dengan semakin besar tuntutan dan 

perubahan semakin besar pula masalah penyesuaian yang dihadapi anak 

tersebut (Hurlock, 2004:39) 

Suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh siswa yaitu menyontek, 

hal ini dilakukan karena siswa tidak mengerti selama apa yang diajarkan 

gurunya, atau karena dia kurang percaya diri sehingga dibutuhkan sutau 

kajian terkait dengan perilaku siswa menyimpang ini harus menjadi 

kepedulian guru, bukan karena perilakunya yang mengganggu proses 

pembelajaran, melainkan suatu bentuk perilaku yang dapat menimbulkan 

kesulitan dalam bekerja sama dengan teman yang akhirnya si anak 

memutuskan untuk mencontek. Salah satu bentuk perilaku menyimpang 

siswa tersebut memberikan dampak terhadap upaya untuk pencapaian prestasi 

siswa secara maksimal. Guru harus memahami perilaku menyimpang pada 

anak sehingga proses interaksi yang terjadi tidak akan mengganggu proses 

belajar dan mengajar disekolah (Darwis, 2006: 43).  

Berbicara masalah prestasi belajar siswa seorang guru tidak bisa lepas 

dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Proses 

pembelajaran baru dikatakan tuntas apabila siswa sekurang-kurangnya 

menguasai 75% dari seluruh materi ajar yang sudah disampaikan (Djamarah, 

2006: 12). Penguasaan sebesar 75% tersebut akan bisa tercapai bilamana 

siswa mampu memahami suatu konsep yang bersifat konkret dan bersifat 

formal. Penguasaan konsep yang tidak sinkron antara konsepsi konkret dan 

konsepsi formal sering mengakibatkan adanya miskonsepsi pada diri siswa. 
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Pencapaian setiap unit bahan pelajaran baik secara perseorangan maupun 

kelompok atau dengan  kata lain penguasaan penuh materi yang telah 

disampaikan ketika  proses pembelajaran dilakukan (Suryobroto, 2002: 96). 

Djamarah (2006: 23) mendefinisikan prestasi belajar sebagai hasil 

yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam 

diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar. Kalau perubahan 

tingkah laku adalah tujuan yang mau dicapai dari aktivitas belajar, maka 

perubahan tingkah laku itulah salah satu indikator yang dijadikan pedoman 

untuk mengetahui kemajuan individu dalam segala hal yang diperolehnya di 

sekolah. Dengan kata lain prestasi belajar merupakan kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh siswa sebagai akibat perbuatan belajar atau 

setelah menerima pengalaman belajar, yang dapat dikatagorikan menjadi tiga 

ranah, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Prestasi belajar mempunyai arti dan manfaat yang sangat penting bagi 

anak didik, pendidik, wali murid, dan sekolah, karena nilai atau angka yang 

diberikan merupakan manifestasi dari prestasi belajar siswa dan berguna 

dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terhadap siswa yang 

bersangkutan maupun sekolah. Prestasi belajar merupakan kemampuan siswa 

yang dapat diukur, berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dicapai 

dalam kegiatan mengajar. Upaya peningkatan prestasi tersebut salah satunya 

ditentukan oleh perilaku dari masing-masing siswa. Upaya peningkatan 

prestasi siswa tersebut merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh 

seseorang. Maka prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai 
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oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar (Winkel, 

2006:226). 

Sekolah Dasar Negeri Petung Sewu 02 Wagir merupakan salah satu 

sekolah dasar yang terdapat di Kabupaten Malang, dimana dalam aktivitas 

pembelajaran di sekolah terjadi penyimpangan perilaku menyimpang yang 

banyak dilakukan oleh siswa yaitu seringnya siswa membolos, merokok, 

meminta uang sesama temannya dan kebiasaan mencontek ketika ujian 

dilakukan. Selain itu siswa juga memiliki kebiasaan buruk yaitu tidak fokus 

atau ramai ketika mengikuti proses belajar mengajar dilakukan. Hal ini 

menjadikan aktivitas belajar mengajar tidak dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat pada RPP.  

Perilaku menyimpang yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Petung 

Sewu 02 Wagir selama tahun 2015 pada bulan Januari terdapat dua perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh siswa yaitu merokok dua kali perilaku yang 

menyimpang yaitu membolos sebanyak 4 kali kejadian. Pada bulan Februari 

yaitu terjadi 3 kali perilaku menyimpang yaitu meminta uang teman dengan 

intensitas sebanyak 1 kali dan membolos 4 kali. Kejadian yang terjadi pada 

bulan April dapat diketahui bahwa sebanyak 3 kejadian dengan intensitas 

yaitu berkelai sebanyak 1 kali dan merokok serta mencontek masing-masing 

3 kali kejadian. Pada bulan Juni yaitu terdapat 2 kejadian yaitu membolos 

sebanyak 4 kali dan meminta uang teman sebanyak 1 kali. Perilaku 

menyimpang siswa yang terjadi pada bulan September yaitu 2 kali yaitu 

membolos dengan intensitas 3 kali serta merokok sebanyak 2 kali kejadian 
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sedangkan untuk bulan November yaitu terjadi 2 kali kejadian yaitu berkelai 

dengan intensitas 1 kali dan membolos 4 kali (Sumber: BK Sekolah Dasar 

Negeri Petung Sewu 02 Wagir). 

Berdasarkan data perilaku menyimpang siswa tersebut maka dapat 

diketahui bahwa perilaku menyimpang yang sering dilakukan yaitu 

membolos, dimana perilaku tersebut dilakukan ketika jam pelajaran siswa 

meninggalkan sekolah. Banyaknya siswa yang melakukan perilaku 

menyimpang tersebut menjadikan menurunnya pencapaian prestasi dari 

siswa, dimana hasil survey yang dilakukan peneliti pada tanggal 18 Maret 

2016, misalnya untuk mata pelajaran matematika siswa yang mendapatkan 

nilai 75 ke atas hanya mencapai 30%. Kenyataan ini membuktikan bahwa 

perilaku menyimpang pada siswa memberian dampak negatif terhadap 

pencapaian prestasi siswa.  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian maka judul penelitian 

yaitu: Analisis Perilaku Menyimpang Terhadap Prestasi Siswa Pada 

Kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Petung Sewu 02 Wagir Kabupaten 

Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka 

rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana perilaku menyimpang siswa pada Kelas IV di Sekolah Dasar 

Negeri Petung Sewu 02 Wagir Kabupaten Malang? 
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2. Bagaimana  prestasi siswa pada Kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Petung

Sewu 02 Wagir Kabupaten Malang?

3. Bagaimana dampak perilaku menyimpang terhadap prestasi siswa pada

kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Petung Sewu 02 Wagir Kabupaten

Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perilaku menyimpang siswa pada Kelas IV di Sekolah

Dasar Negeri Petung Sewu 02 Wagir Kabupaten Malang.

2. Untuk mengetahui prestasi siswa pada Kelas IV di Sekolah Dasar Negeri

Petung Sewu 02 Wagir Kabupaten Malang.

3. Untuk mengetahui dampak perilaku menyimpang terhadap prestasi siswa

pada kelas IV di Sekolah Dasar Negeri Petung Sewu 02 Wagir Kabupaten

Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi serta menambah wawasan

guru dalam upaya peningkatan prestasi dengan melakukan analisis

terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa.

2. Bagi siswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya

peningkatan prestasi belajar siswa sehingga perilaku menyimpang yang

dapat mengganggu proses belajar dapat dihindarkan.
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3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang positif 

untuk dilakukan pengembangan dalam kajian topik penelitian yang sama. 

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu 

mengenai  perilaku menyimpang diartikan perilaku siswa yang tidak dapat 

berkonsentrasi ketika proses belajar mengajar dilakukan dan khususnya untuk 

kelas IV pada Sekolah Dasar Negeri Petung Sewu 02 Wagir Kabupaten 

Malang. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Perilaku menyimpang siswa yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh 

siswa yang melanggar norma atau peraturan yang ditetapkan oleh 

masyarakat dan sekolah. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa 

yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat 

dan sekolah tersebut yaitu, misalnya seorang siswa merokok, menyontek 

pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa lain. 

2. Prestasi siswa merupakan hasil yang dicapai atau ditunjukkan oleh siswa 

sebagai hasil belajarnya yang diperoleh melalui pengalaman dan latihan. 

Hal ini biasanya berupa angka-angka, huruf, serta tindakan yang dicapai 

masing-masing peserta didik dalam waktu tertentu. Dampak dari perilaku 

menyimpang tersebut yaitu menurunnya prestasi dari siswa dalam 

mengikuti belajar di sekolah. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tindakan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Siswa

