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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1. Latar Belakang 

Kenakalan remaja, adalah fenomena sosial yang 

banyak terjadi di dalam masyarakat, sekaligus menjadi 

fenomena yang menjadi tantangan di dalam dunia 

pendidikan. Secara psikologis dan sosiologis, kenakalan 

remaja akrab diistilahkan dengan juvenile delinquency. 

Simanjuntak memberikan definisi konsep tersebut 

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan 

norma dimana ia berada, atau suatu perbuatan anti-

sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur 

anti-normatif (Sudarsono, 2004: 10). Definisi tersebut 

cukup selaras dengan yang diungkapkan oleh Kartini 

Kartono (1988: 93) bahwa remaja yang melakukan 

kenakalan dikatakan mengalami cacat sosial. Kata 

kunci disini adalah pelanggaran nilai dan norma 

dilakukan oleh remaja. Hal ini menjadi penting karena 

remaja sebagai subjek memiliki perbedaan dimensi 

dengan individu dewasa. 

 Berpijak pada tiga tahap perkembangan remaja 

menurut Thornburg, yakni, remaja awal usia 13-14 

tahun, remaja dengan usia 15-17 tahun dan remaja 

akhir usia 18-21 tahun, maka dapat disimpulkan 

secara kronologis bahwa batasan usia remaja adalah 

individu berusia 13-21 tahun (Dariyo, 2004: 14). Usia 

tersebut jika dikalkulasikan dengan standar lazim 
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pendidikan di Indonesia adalah usia SMP, SMA hingga 

masa awal individu menjalani pendidikan di peguruan 

tinggi. Artinya kemudian, perbuatan melanggar yang 

dilakukan oleh remaja, tidaklah dipandang sama 

dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini diperkuat 

pula oleh definisi Walgito, bahwa kenakalan remaja 

adalah perbuatan melanggar nilai dan norma yang 

dilakukan oleh remaja, yang sekiranya dilakukan oleh 

orang dewasa maka menjadi sebuah pelanggaran 

hukum (Sudarsono, 2004: 11). Sunarwiyati S (1985: 32) 

membagi kenakalan remaja yang lazim dilakukan ke 

dalam tiga kategori ; pertama, kenakalan biasa, seperti 

suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, 

pergi dari rumah tanpa pamit. Kedua, kenakalan yang 

menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti 

mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang 

orang tua tanpa izin. Ketiga, kenakalan khusus seperti 

penyalahgunaan narkotika dan tindakan asusila. 

Sekolah sebagai ujung tombak pendidikan adalah 

pihak yang berhadapan langsung dengan perilaku 

kenakalan remaja. Bahkan seringkali pula perilaku 

tersebut dilakukan di lingkungan sekolah. Ketika 

perilaku kenakalan remaja terjadi, sekolah memberikan 

respon yang beragam. Ada sekolah yang memberikan 

sanksi keras pada siswa pelaku kenakalan remaja, 

contohnya yang dialami tiga siswi MAN I Mataram, 

Nusa Tenggara Barat, sebagaimana dipublikasikan 

dalam berita di situs harian “Kompas” pada tanggal 5 

November 2009. Mereka dikeluarkan dari sekolah 

karena kedapatan menyimpan file berisi konten 

pornografi di dalam ponselnya. Pihak sekolah 
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menyatakan bahwa membawa ponsel saja merupakan 

sebuah pelanggaran, apalagi di dalamnya terdapat 

konten pornografi. Pihak sekolah juga mengungkapkan 

bahwa tindakan mengeluarkan harus diambil karena 

selain merupakan peraturan, juga melindungi siswa 

lain agar tidak terpengaruh perbuatan ketiga siswi 

tersebut. 

Sementara dalam contoh di atas sekolah 

mengambil tindakan tegas untuk mengeluarkan siswa, 

hal berbeda dialami oleh dua siswi SMA di Sumba 

Barat, Nusa Tenggara Timur yang tidak dikeluarkan 

dari sekolah meski keduanya ditengarai sedang 

mengalami kehamilan. Dalam berita yang 

dipublikasikan situs harian “Media Indonesia” pada 

tanggal 20 April 2011, para siswi tersebut bahkan 

masih diijinkan mengikuti ujian. Hal tersebut 

dilakukan pihak sekolah dengan alasan kemanusiaan 

dan empati sekolah terhadap masa depan siswi yang 

bersangkutan bila dilarang mengikuti ujian. Sehingga 

meskipun nyata-nyata melanggar peraturan, mereka 

masih diberikan toleransi oleh pihak sekolah.  

Dua contoh kasus tersebut memiliki kesamaan, 

yakni apa yang dipandang oleh pihak sekolah sebagai 

pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Meski 

sebenarnya terdapat kadar yang berbeda di dalamnya. 

Kasus pertama siswa mengakses konten pornografi, 

sementara kasus kedua siswa menjadi pelaku tindakan 

yang dianggap sebagai tindakan asusila oleh 

masyarakat. Kasus kedua memiliki bobot yang lebih 

berat dari kasus pertama, namun demikian sanksi yang 

diberikan justru lebih ringan. Hal ini menunjukkan 
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secara jelas ada perbedaan pada tiap sekolah di dalam 

menyikapi kasus kenakalan remaja.  

Seperti halnya dalam contoh kasus di atas, 

melalui studi pendahuluan, diketahui bahwa kenakalan 

remaja juga terjadi di sekolah di kota Salatiga, 

meskipun dalam bentuk yang tidak sama. Yang cukup 

menonjol dan menjadi perhatian masyarakat, adalah 

kasus perkelahian siswa di SMA Negeri 2 Salatiga pada 

medio Oktober 2012. Dimana dikabarkan pada awalnya 

kasus tersebut adalah pengeroyokan siswa kelas X oleh 

kakak kelasnya, namun kemudian diklarifikasi sebagai 

sebuah perkelahian satu lawan satu. Dampak dari 

kasus itu, kedua siswa dikeluarkan dari sekolah. 

Sementara pada saat yang hampir bersamaan, kasus 

serupa terjadi di SMA Kristen I Salatiga. Dimana terjadi 

perkelahian satu lawan satu antara dua siswa kelas XI, 

kemudian siswa yang lain membantu untuk 

memisahkan, namun diasumsikan salah satu siswa 

sebagai pengeroyokan, yang kemudian sempat 

dilaporkan pada pihak Kepolisian. Kasus tersebut 

diselesaikan secara kekeluargaan, dan tidak tercium 

media massa. Yang menarik, siswa yang terlibat 

perkelahian kesemuanya tidak dikeluarkan dari 

sekolah. Siswa-siswa tersebut diberikan sanksi 

skorsing oleh pihak sekolah, namun skorsing yang 

diberikan bukanlah larangan masuk sekolah seperti 

yang umum dipahami selama ini. Bentuk skorsing yang 

diberikan adalah siswa tetap masuk sekolah, namun 

berbeda dengan teman-teman sekelasnya, siswa-siswa 

tersebut dikelompokkan untuk diberi pelajaran dan 



5 

 

tugas khusus sesuai jadwal pelajaran di tempat 

terpisah, semisal di perpustakaan sekolah. 

SMA Negeri 2 adalah sekolah negeri, sementara 

SMA Kristen I adalah sekolah swasta. Apa yang terjadi 

di kedua sekolah tersebut bisa dilihat dari perspektif 

komparasi antara sekolah negeri dan swasta. Namun 

SMA Kristen I adalah sekolah swasta berlatarbelakang 

agama Kristen, sehingga untuk bisa melihat fenomena 

ini dari perspektif sekolah negeri dan swasta secara 

lebih obyektif, perlu diamati pula bagaimana sikap 

sekolah swasta lain yang berlatarbelakang agama 

Islam. Di Salatiga, SMA swasta berlatarbelakang agama 

Islam yang eksis adalah SMA Muhammadiyah Plus. 

Dalam studi pendahuluan, ditemui bahwa SMA 

Muhammaddiyah Plus memiliki sikap untuk tidak 

mengeluarkan siswa, meskipun pelanggaran yang 

dilakukan siswa bisa dikategorikan sebagai 

pelanggaran berat. Tetapi lebih menggunakan 

pendekatan keagamaan. Dari contoh singkat dan 

paparan di atas mengenai ketiga sekolah di Salatiga 

tersebut, bisa dilihat bahwa sebagai institusi 

pendidikan ketiga sekolah memiliki sikap yang 

berpotensi berbeda ketika menyikapi pelanggaran 

siswa. Sehingga kemudian hal ini menjadi menarik 

untuk diteliti. 

Sikap sekolah di atas seringkali diartikan sebagai 

kebijakan sekolah. Konsep kebijakan sendiri awalnya 

merujuk pada konsep policy, meskipun terdapat 

perbedaan di antara para ahli, manakah istilah yang 

lebih tepat yang merujuk pada policy, kebijakan 

ataukah kebijaksanaan, sebagaimana diungkapkan 
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Imron (2002: 16-17). Kebijakan lebih pada aturan-

aturan yang mengikat dan dipatuhi oleh siapapun yang 

dimaksud oleh aturan tersebut, sedangkan 

kebijaksanaan adalah suatu ketentuan dari pimpinan 

yang berbeda dari aturan yang ada, yang diberikan 

pada seseorang karena alasan khusus yang dapat 

diterima. Sehingga kemudian kebijakan dikatakan lebih 

sesuai dengan konsep policy, sementara kebijaksanaan 

lebih sesuai dengan wisdom (Imron, 2002: 17). Di 

dalam menyikapi kasus kenakalan remaja, kebijakan 

sekolah terlihat meliputi dua aspek baik policy maupun 

wisdom. Dengan kata lain selain merumuskan aturan-

aturan, sekolah juga memberikan keputusan dan 

tindakan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan 

Dunn (1998: 24-25) bahwa ruang lingkup kebijakan 

adalah penyusunan agenda (agenda setting), formulasi 

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan 

evaluasi kebijakan. Penyusunan agenda adalah 

bagaimana merumuskan agenda dan sasaran yang 

akan dijadikan kebijakan. Formulasi adalah 

perumusan agenda menjadi sebuah kebijakan. Adopsi 

adalah bagaimana kebijakan tersebut dimanifestasikan 

di dalam program-program. Implementasi adalah 

pelaksanaan dari kebijakan, apakah ada konsistensi 

ataukah kesenjangan dari kebijakan dengan 

pelaksanaannya. Dan terakhir evaluasi adalah 

penilaian terhadap hasil ataupun efektivitas kebijakan, 

dilakukan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. 

Ketika terdapat perbedaan di dalam keputusan 

dan tindakan yang diambil ketiga sekolah dalam kasus 

di atas, maka artinya terdapat perbedaan di dalam 
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implementasi peraturan tersebut. Sehingga kemudian 

yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah 

evaluasi dari implementasi kebijakan tersebut. Namun 

demikian, sebuah evaluasi kebijakan tidak hanya 

sebatas melihat bagaimana implementasi semata, tetapi 

juga berkenaan dengan perumusan dan lingkungan 

kebijakannya (Nugroho, 2009: 545). Artinya, meski 

fokus utama adalah evaluasi dari proses implementasi, 

tetapi tidak dapat dilepaskan dari proses agenda 

setting, formulasi kebijakan dan juga adopsi kebijakan. 

Terkait dengan lingkungan kebijakan, dapat 

diasumsikan bahwa perbedaan sikap sekolah 

menunjukkan bahwa kebijakan sekolah tidak hanya 

didasarkan pada aturan, tetapi juga pada lingkungan 

dan kondisi sosial. Sekolah sebagai sebuah institusi 

tidaklah berdiri sendiri, ia terkait dengan kehidupan 

masyarakat secara keseluruhan, dimana terdapat 

berbagai aspek budaya, sosio-ekonomi bahkan politik 

yang mempengaruhinya. Ketika berbicara mengenai 

aspek sosial di dalam pendidikan, maka tidak bisa 

dilepaskan dari sosiologi pendidikan. Sosiologi 

pendidikan merupakan analisis ilmiah atas proses-

proses sosial dan pola-pola sosial yang terdapat dalam 

sistem pendidikan. Dengan menganalisis hubungan 

dan interaksi manusia dalam pendidikan diharapkan 

memperoleh generalisasi mengenai hubungan manusia 

dalam sistem pendidikan. Ada beberapa tujuan dari 

sosiologi pendidikan sebagaimana dipaparkan oleh 

Nasution (2010: 2-4), yakni sosiologi pendidikan 

sebagai analisis dari proses sosialisasi, sebagai analisis 

kedudukan pendidikan di masyarakat, sebagai analisis 



8 

 

interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan 

masyarakat, sebagai alat kemajuan dan perkembangan 

sosial, sebagai dasar untuk menentukan tujuan 

pendidikan, sebagai latihan bagi petugas pendidikan , 

dan sebagai terapan terhadap masalah-masalah 

pendidikan seperti misalnya kurikulum ataupun 

kebijakan sekolah. Dasar inilah yang menjadi rasional 

mengapa sosiologi pendidikan digunakan di dalam 

penelitian ini sebagai perspektif di dalam evaluasi 

implementasi kebijakan. 

  

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 

rumusan masalah yang hendak dijawab melalui 

penelitian ini adalah : 

2.1. Bagaimana penyusunan agenda dan sasaran dari 

kebijakan sekolah dalam menangani kasus 

kenakalan remaja ? 

2.2. Bagaimana kebijakan sekolah tersebut 

dirumuskan ? 

2.3. Bagaimanakah adopsi dari rumusan kebijakan 

sekolah tersebut ? 

2.4. Bagaimanakah implementasi dari kebijakan 

tersebut? 

2.5. Bagaimanakah hasil dan dampak dari kebijakan 

tersebut, baik bagi sekolah, siswa maupun pihak-

pihak yang terkait ? 

2.6. Bagaimanakah implementasi kebijakan tersebut 

secara keseluruhan ditinjau dari perspektif 

Sosiologi pendidikan ? 
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3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

3.1. Mendeskripsikan penyusunan agenda dan 

sasaran dari kebijakan sekolah dalam menangani 

kasus kenakalan remaja. 

3.2. Mendeskripsikan perumusan kebijakan sekolah 

tersebut. 

3.3. Mendeskripsikan adopsi kebijakan dari rumusan 

kebijakan sekolah tersebut. 

3.4. Mendeskripsikan implementasi dari kebijakan 

tersebut.  

3.5. Mendeskripsikan hasil dan dampak dari 

kebijakan tersebut, baik bagi sekolah, siswa 

maupun pihak-pihak yang terkait. 

3.6. Mendeskripsikan implementasi kebijakan 

tersebut secara keseluruhan ditinjau dari 

perspektif Sosiologi pendidikan. 

 

4. Manfaat Penelitian 

4.1.  Manfaat praktis 

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk 

memberikan gambaran faktual mengenai bagaimana 

kebijakan pendidikan dalam lingkup mikro dalam 

menghadapi kenakalan remaja yang dilakukan oleh 

siswa. Sehingga diharapkan penelitian ini bermanfaat 

bagi sekolah untuk dijadikan dasar di dalam 

melakukan evaluasi kebijakan, treatment  yang 

diberikan pada siswa, dan perumusan kebijakan 

lanjutan. Juga bagi para pemangku kepentingan di 

dalam bidang pendidikan dapat memperoleh masukan 
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di dalam mengembangkan kurikulum sekolah sebagai 

wadah pembentukan karakter (character building).  

4.2.  Manfaat teoritis 

Penelitian ini memfokuskan diri pada 

permasalahan kebijakan sekolah dan kenakalan remaja 

dalam interaksinya di dalam kehidupan sekolah. 

Artinya penelitian ini selain berada dalam lingkup 

pendidikan, juga terkait dengan bidang psikologi dan 

sosiologi. Sehingga secara teoritis, penelitian ini 

diharapkan bermanfaat untuk memberikan 

sumbangsih dalam kajian manajemen pendidikan dan 

kaitannya dengan bidang lain, terutama psikologi dan 

sosiologi pendidikan. 

 


