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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

   

 

 Pada bab ini akan diuraikan kajian teoritis yang 

digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya sekaligus 

terkandung definisi operasional dan kerangka teori 

berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian. 

Kajian teoritis akan dibagi dalam beberapa sub-bab, 

yakni mengenai perilaku kenakalan remaja dan 

penanganannya sebagai bagian dari manajemen 

pendidikan, kebijakan sekolah sebagai bagian dari 

kebijakan publik, evaluasi kebijakan,  dan Sosiologi 

pendidikan sebagai perspektif evaluasi kebijakan 

sekolah tersebut. 

 

1. Perilaku kenakalan remaja dan penanganannya 

sebagai bagian dari Manajemen Pendidikan 

Kenakalan remaja adalah perbuatan melanggar 

nilai dan norma yang dilakukan oleh individu usia 

remaja, sebagai bagian dari sikap anti-sosial. Dalam 

konteks sekolah, kenakalan tersebut dilakukan oleh 

siswa, dengan melanggar peraturan sekolah, serta nilai 

dan norma yang berlaku secara umum di dalam 

masyarakat. Secara psikologis, kenakalan remaja 

adalah sebuah pelampiasan dari adanya kebutuhan 

psikologis yang tidak terpenuhi, kebutuhan itu bisa 

terkait dengan kebutuhan afeksi dari keluarga ataupun 

lingkungannya (Dariyo, 2004:109). Sementara secara 
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fisik menunjukkan kedewasaan, namun secara mental 

dan psikologis remaja masih mengalami perkembangan 

dan pencarian identitas diri. Sehingga seringkali hal 

tersebut dilampiaskan dalam perilaku yang melanggar 

peraturan Karena dalam taraf tertentu perilaku 

tersebut diteriman oleh kelompok sebaya sebagai 

perilaku yang dianggap menimbulkan kebanggaan 

tersendiri.  

Sedangkan secara sosiologis, kenakalan remaja 

merupakan bagian dari perilaku menyimpang. Dimana 

secara umum terjadinya disebabkan oleh beberapa 

faktor. Pertama adalah adanya proses sosialisasi yang 

tidak sempurna yang dialami individu. Kedua adalah 

adanya sosialisasi sub-kebudayaan menyimpang yang 

diterima individu dari lingkungannya. Dan ketiga 

adanya proses aktif individu untuk “mempelajari” 

perilaku menyimpang dari lingkungan pergaulannya 

(proses asosiasi diferensial). Faktor pembawaan 

individu bisa saja menentukan, namun sebagaimana 

diungkapkan Becker, bahwa pada dasarnya setiap 

manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar 

pada situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan 

orang tidak menjadi kenyataan yang berwujud 

penyimpangan, sebab orang dianggap normal biasanya 

dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk 

menyimpang (Soekanto, 1988: 26).   

Umumnya, kenakalan remaja yang dilakukan 

oleh siswa terbagi ke dalam tiga kategori sebagaimana 

diungkapkan Sunarwiyati (1985: 32); pertama, 

kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka 

keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa 
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pamit. Kedua, kenakalan yang menjurus pada 

pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil 

tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin. 

Dan ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan 

narkotika dan tindakan asusila. 

Sebagai sebuah perilaku menyimpang, maka 

anti-tesis dari kenakalan remaja adalah pengendalian 

sosial, yang didefinisikan Roucek sebagai proses 

terencana atau tidak tempat individu diajarkan, 

dibujuk, ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri 

pada kebiasaan dan nilai hidup kelompok (Dhohiri, 

2006: 109). Pengendalian sosial mempunyai sifat 

preventif (mencegah, sebelum penyimpangan terjadi) 

dan juga represif (menertibkan, memperbaiki, setelah 

penyimpangan terjadi). Agen-agen yang bisa menjadi 

pelaku pengendalian sosial di antaranya adalah aparat 

penegak hukum, keluarga, sekolah, serta tokoh 

masyarakat. Dari agen-agen pengendalian sosial 

tersebut, yang langsung bersinggunagn dengan remaja 

adalah keluarga dan sekolah. Hal ini menegaskan 

pentingnya sekolah di dalam penanggulangan 

kenakalan remaja yang dilakukan siswanya. 

Dari uraian di atas, tersirat bahwa terdapat dua 

hal pokok di dalam aspek perilaku kenakalan siswa, 

yakni kebutuhan diri dan lingkungan. Sehingga 

kemudian kebijakan sekolah yang terkait harus 

melandaskan diri pada dua hal ini. Yakni bagaimana 

agar kebijakan sekolah mampu menjawab kebutuhan 

diri siswa sekaligus mampu menciptakan lingkungan 

yang dapat mempengaruhi siswa untuk tidak 

menyimpang. 
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Seringkali muncul anggapan awam bahwa sudah 

terdapat pos tersendiri di sekolah terkait dengan 

penanganan kasus-kasus kenakalan remaja yang 

terjadi di sekolah. Adalah bidang bimbingan konseling 

semata yang dianggap sebagai gugus tugas di dalam 

penanganan kenakalan remaja yang dilakukan siswa. 

Asumsi yang dipakai adalah biasanya siswa yang 

melakukan kenakalan memiliki permasalahan personal 

yang seyogyanya ditangani oleh bidang bimbingan 

konseling. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya keliru. 

Shertzer dan Stone (1981) dalam Winkel (2005: 

1)mengemukakan bahwa bimbingan (guidance) adalah 

suatu proses membantu orang-perseorangan untuk 

memahami dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya. 

Dalam kerangka ini, maka bimbingan bisa diartikan 

sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh 

orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang 

individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar 

orang yang dibimbing dapat mengembangkan 

kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 

memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada 

dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma 

yang berlaku (Prayitno, 2004: 99). Sementara konseling 

(counseling) didefinisikan sebagai proses pemberian 

bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling 

oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu 

yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien 

atau konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah 

yang dihadapi klien (Prayitno, 2004: 105). Senada 

dengan itu, Mappiare mendefinisikan konseling sebagai 

serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan 
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dalam usaha membantu konseli/klien secara tatap 

muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil 

tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan 

atau masalah khusus (Winkel, 2005: 35). Kata kunci 

disini yang terlihat adalah adanya proses membantu, 

berdasarkan norma yang berlaku serta adanya 

persoalan yang dialami. Artinya bimbingan konseling 

memang membantu siswa di dalam persoalan yang 

dialaminya agar jangan sampai persoalan itu 

membuatnya melakukan hal-hal dan berperilaku yang 

melanggar nilai dan norma.  

Namun demikian pada prakteknya peran 

pembimbing dan konselor dengan lembaga bimbingan 

konseling direduksi sekadar sebagai polisi sekolah. 

Bimbingan konseling yang sebenarnya paling potensial 

menggarap pemeliharaan pribadi-pribadi, ditempatkan 

dalam konteks tindakan-tindakan yang menyangkut 

disipliner siswa. Memanggil, memarahi, menghukum 

adalah proses klasik yang menjadi label bimbingan 

konseling di banyak sekolah. Dengan kata lain, 

bimbingan konseling diposisikan sebagai “musuh” bagi 

siswa bermasalah atau nakal (Kartono,2007: 2). Hal ini 

bisa terjadi karena bimbingan konseling seolah-olah 

berjalan sendiri di dalam melakukan penanganan 

terhadap pelanggaran dan kenakalan yang dilakukan 

siswa. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa sesungguhnya 

penanganan kenakalan remaja yang dilakukan siswa 

bukanlah “perjuangan sendiri” dari bimbingan 

konseling. Pertama, ada kaitan antara bimbingan 

konseling dengan administrasi sekolah, dimana yang 
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dimaksud dengan administrasi sekolah bukanlah aspek 

tata usaha, melainkan lebih pada aspek manajerial dan 

kepemimpinan sekolah. Tan (2004: 232) menyebutkan 

bahwa kesuksesan bimbingan konseling sangat 

tergantung pada administrasi, kepemimpinan di 

sekolah, dan seluruh sumber daya yang ada di sekolah. 

Kedua, kaitan antara bimbingan konseling dengan 

aspek pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Aspek 

pengajaran dan pembelajaran di sekolah identik dengan 

kurikulum yang ada, dimana kemudian tujuannya 

adalah menyediakan pengalaman belajar bagi siswa. 

Sedangkan bimbingan konseling membantu siswa 

untuk meresapi pengalaman belajar tersebut. Dengan 

kata lain, bidang pengajaran menyajikan pengalaman 

belajar, sedangkan bimbingan konseling mengajak 

siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar itu 

dalam konteks personal dan sosialnya (Winkel, 2005: 

89).  

Dari uraian tersebut, penanganan dari kenakalan 

yang dilakukan oleh siswa juga merupakan sebuah 

indikator keberhasilan sekolah. Artinya kemudian 

bimbingan konseling terkait dengan kebijakan sekolah 

secara keseluruhan, dan secara umum maka 

penanganan kenakalan siswa merupakan sesuatu yang 

menjadi bagian penting dari kebijakan sekolah. 

Di dalam bagian sebelumnya, telah diberikan 

definisi bahwa kebijakan sekolah adalah aturan-aturan 

di sekolah, yang meliputi goal, plan dan program yang 

mengikat dan dipatuhi oleh seluruh warga sekolah, 

juga tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan 

(decision) sekolah yang terkait dengan aturan tersebut, 
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sekaligus dengan akibat (effect) yang timbul akibat 

aturan maupun tindakan-tindakan yang dilakukan. 

Dalam konteks terkait dengan kenakalan remaja yang 

dilakukan oleh siswa, maka kebijakan sekolah dalam 

aspek goal, plan, program, decision, dan effect harus 

mampu menjawab kebutuhan siswa serta menyediakan 

lingkungan pendidikan yang mampu menciptakan 

pembentukan karakter siswa yang tidak menyimpang 

baik secara preventif maupun represif dalam konteks 

pengendalian sosial.  

Hal ini kemudian menjadi sangat tergantung 

pada manajemen sekolah secara keseluruhan. Artinya 

kemudian, kebijakan sekolah juga merupakan bagian 

dari manajemen pendidikan, dimana oleh Arikunto 

(2008: 4) manajemen pendidikan didefinisikan sebagai 

suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa 

proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok 

manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. Ruang 

lingkup dari manajemen pendidikan ini berdasarkan 

kegiatan pembelajaran di sekolah selanjutnya meliputi 

delapan (Arikunto, 2004: 6), yaitu: 

a. Manajemen siswa 

b. Manajemen personil sekolah (kependidikan dan 

non-kependidikan) 

c. Manajemen kurikulum 

d. Manajemen sarana prasarana 

e. Manajemen tatalaksana pendidikan atau 

ketatausahaan sekolah 

f. Manajemen pembiayaan atau anggaran 
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g. Manajemen lembaga pendidikan dan organisasi 

pendidikan 

h. Manajemen hubungan masyarakat dan komunikasi 

pendidikan 

Dari sini bisa disimpulkan, bahwa kebijakan 

sekolah yang berkaitan langsung dengan kenakalan 

remaja yang dilakukan oleh siswa terdapat di dalam 

ruang lingkup manajemen siswa. Kegiatan manajemen 

siswa meliputi penerimaan siswa, ketatausahaan siswa, 

bimbingan konseling, dan pencatatan prestasi siswa 

(Arikunto, 2004: 57). Kenakalan remaja merupakan 

bagian dari aspek perilaku dan karakter siswa, 

sehingga kemudian kegiatan manajemen siswa yang 

bersinggungan langsung adalah bimbingan konseling, 

namun demikian tidaklah bijak jika melepaskan aspek 

kegiatan yang lain karena kegiatan dalam manajemen 

siswa tidak terpisah satu sama lain, sehingga 

keterkaitan antara kenakalan siswa dengan proses 

penerimaan siswa, ketatausahaan siswa dan 

pencatatan prestasi siswa tidak dapat diabaikan begitu 

saja.  

 

2. Kebijakan Sekolah sebagai bagian dari Kebijakan 

Publik 

Konsep kebijakan merupakan konsep yang 

memiliki arti luas. Dan banyak ditemukan di dalam 

studi maupun analisis mengenai kebijakan publik. 

Kebijakan dikenal merujuk pada istilah policy. 

Meskipun demikian, terdapat perbedaan di antara para 

ahli, manakah istilah yang lebih tepat yang merujuk 

pada policy, kebijakan ataukah kebijaksanaan, 
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sebagaimana diungkapkan Imron (2002: 16-17). 

Kebijakan adalah 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).  

 Jones (1977) mengungkapkan beberapa ruang 

lingkup dari policy, yakni : 

1. Goal, yakni tujuan yang diinginkan. 

2. Plan, atau proposal, yaitu pengertian spesifik untuk 

mencapai tujuan. 

3. Program, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan. 

4. Decision, keputusan, yaitu tindakan-tindakan yang 

dilakukan terkait dengan tujuan tersebut. 

5. Effect, yaitu akibat dari rencana (disengaja atau 

tidak, primer atau sekunder, diperhitungkan 

sebelumnya atau tidak). 

Dari ruang lingkup policy di atas, maka bisa 

disimpulkan bahwa sebenarnya, konsep kebijakan yang 

dipandang sesuai dengan wisdom sesungguhnya juga 

merupakan bagian dari policy, yaitu terkait dengan 

decision dan effect. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

istilah kebijakan bisa merujuk pada konsep policy 

sekaligus wisdom, yaitu aturan-aturan, yang meliputi 

goal, plan dan program yang mengikat dan dipatuhi 

oleh siapapun yang dimaksud oleh aturan tersebut, 
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juga tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan 

(decision) yang terkait dengan aturan tersebut, 

sekaligus dengan akibat (effect) yang timbul akibat 

aturan maupun tindakan-tindakan yang dilakukan. 

 Dalam ranah kebijakan publik, kebijakan 

tingkatannya secara sederhana dapat dibagi menjadi 

tiga (Nugroho, 2006: 31) yakni pertama, kebijakan 

publik yang bersifat makro dan mendasar, yang 

menjadi landasan bagi kebijakan secara umum di 

masyarakat, contohnya adalah Undang-undang Dasar 

atau Keputusan Presiden. Kedua, kebijakan publik 

yang bersifat meso, yakni kebijakan-kebijakan yang 

merupakan pelaksanaan dan turunan kebijakan 

makro, contohnya adalah Peraturan Menteri, Peraturan 

Daerah atau Keputusan Walikota. Dan ketiga adalah 

kebijakan mikro, yakni kebijakan yang dibuat oleh 

lingkup aparat publik di bawah kebijakan meso, yang 

merupakan pelaksanaan dari kebijakan di atasnya, 

misalnya peraturan kedinasan. Hal ini selaras dengan 

yang diungkapkan oleh Sutapa (2005: 7) bahwa 

kebijakan publik bisa dipisahkan antara public policy 

dan private policy. Public Policy adalah kebijakan yang 

dibuat pada level pemerintah dan memberikan dampak 

yang luas bagi masyarakat umum. Sementara private 

policy adalah kebijakan yang dibuat dalam lingkup kecil 

dan terbatas, misalnya oleh badan kedinasan atau 

swasta, namun juga memiliki dampak bagi masyarakat, 

meski mungkin tidak seluas dan sebesar public policy. 

 Kebijakan publik meliputi aspek dan dimensi 

yang luas. Dan kesemuanya berkaitan dengan aspek 

yang dianggap vital dan mendasar bagi struktur sosial 
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masyarakat, seperti misalnya hukum, kesehatan 

ataupun pendidikan. Dalam konteks pendidikan, 

sebagai bagian dari kebijakan publik, kebijakan 

pendidikan juga dapat digolongkan di dalam dua 

bentuk. Yang pertama adalah kebijakan pendidikan 

yang dibuat oleh pemerintah pusat, yang menjadi dasar 

dari pelaksanaan kebijakan pendidikan secara luas dan 

menyeluruh, misalnya adalah Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) atau kebijakan tentang 

Ujian Nasional. Kebijakan ini dapat dikatakan 

merupakan kebijakan makro dan public policy. 

Sementara yang kedua adalah kebijakan pendidikan 

yang dibuat oleh institusi yang lebih kecil yang berada 

di bawah pemerintah, dimana kebijakan yang dibuat 

umumnya adalah implementasi dan mengacu pada 

kebijakan makro, contohnya adalah kebijakan yang 

dibuat oleh sekolah. Kebijakan ini dapat dikatakan 

sebagai kebijakan mikro atau privat policy. 

 Sehingga kemudian, merujuk pada ruang lingkup 

kebijakan, dan sebagai bagian dari kebijakan publik, 

maka kebijakan sekolah adalah sebuah kebijakan 

pendidikan (educational policy), yang merupakan 

kebijakan mikro, privat policy, yang adalah aturan-

aturan di sekolah, yang meliputi goal, plan dan program 

yang mengikat dan dipatuhi oleh seluruh warga 

sekolah, juga tindakan-tindakan dan keputusan-

keputusan (decision) sekolah yang terkait dengan 

aturan tersebut, sekaligus dengan akibat (effect) yang 

timbul akibat aturan maupun tindakan-tindakan yang 

dilakukan. 
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Kebijakan sekolah sebagaimana diuraikan 

sebelumnya, adalah kebijakan mikro yang merujuk 

pada kebijakan makro, sehingga secara umum 

mempunyai nafas yang sama, terutama di dalam hal 

agenda dan formulasi kebijakan. Sementara di dalam 

adopsi dan implementasi terdapat potensi untuk terjadi 

perbedaan. Hal ini bisa dinilai sebagai bagian dari 

otonomi kebijakan sekolah yang bersangkutan. 

Bahwasanya terdapat unsur kekhasan dan budaya 

yang berbeda-beda di tiap-tiap sekolah, sehingga adopsi 

dan implementasi yang dilakukan pun berbeda. 

Perbedaan tersebut bisa dikaitkan dengan 

diterapkannya sistem desentralisasi di dalam dunia 

pendidikan Indonesia. Sebelumnya di masa sebelum 

reformasi, manajemen penyelenggaraan pendidikan 

merupakan kewenangan pemerintah pusat, dan kental 

dengan unsur keseragaman. Namun sejalan dengan 

lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999, dan 

kemudian dirubah di dalam Undang-undang No. 32 

tahun 2004 tentang otonomi daerah yang intinya 

memberikan kewenangan dan keleluasaan pada daerah 

untuk mengatur serta mengelola kepentingan 

masyarakat setempat dalam bidang-bidang seperti 

pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan 

kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, 

penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, 

koperasi, serta tenaga kerja. Secara eksplisit juga 

dinyatakan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan 

anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 
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menengah dilaksanakan berdasarkan standar 

pelayanan minimal dengan prinsip Manajemen Berbasis 

Sekolah/Madrasah”, maka kini sekolah-sekolah 

memiliki keleluasaan mengatur dan mengembangkan 

pengelolaan sekolahnya masing-masing (Umiarso dan 

Gojali, 2010: 24-26). Prinsip tersebut membuat 

pemerintah baik secara terpusat maupun di lingkup 

daerah hanya menetapkan “garis haluan” dan 

memfasilitasi aktivitas pendidikan. Sementara untuk 

pelaksanaan dan pengembangannya tergantung dari 

improvisasi masing-masing satuan pendidikan. 

Sehingga tidaklah mengherankan apabila muncul 

perbedaan-perbedaan di dalam adopsi dan 

implementasi kebijakan yang diterapkan pada masing-

masing sekolah.  

Namun demikian, improvisasi ataupun 

pengembangan kebijakan di tingkat sekolah tersebut 

bukanlah sesuatu yang dilakukan secara sembarang, 

tetapi harus memperhitungkan dan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi sosio-kultural 

maupun kekhasan yang dimiliknya. Dengan kata lain, 

mempertimbangkan bagaimana lingkungan kebijakan 

pendidikan yang ada. Anderson mendefinisikan 

lingkungan kebijakan pendidikan sebagai segala hal 

yang berada di luar kebijakan tetapi mempunyai 

pengaruh terhadap kebijakan pendidikan, (Imron, 

2002: 31). Sebagaimana disebutkan Supandi (1988: 

24), lingkungan kebijakan pendidikan tersebut meliputi 

kondisi sumber daya alam, iklim dan topografi, 

demografi, budaya politik, struktur sosial, dan kondisi 

sosial ekonomi. Lingkungan kebijakan tersebut adalah 
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faktor-faktor yang menentukan bagaimana kebijakan 

pendidikan di suatu negara. Sebagai bagian dari 

kebijakan pendidikan, maka kebijakan sekolah juga 

tergantung dari lingkungan kebijakan pendidikannya.  

 

3. Evaluasi Kebijakan Sekolah sebagai bagian dari 

Evaluasi Kebijakan Publik 

Sebagai bagian dari kebijakan publik, maka 

proses perumusan kebijakan sekolah juga selaras 

dengan proses perumusan kebijakan publik, yang 

menurut Dunn (1998: 24-25) terdiri dari proses 

penyusunan agenda, 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 kemudian 

evaluasi adalah penilaian terhadap hasil ataupun 

efektivitas kebijakan, dilakukan setelah kebijakan 

tersebut dilaksanakan. 
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Gambar 1. 

Proses Perumusan Kebijakan Menurut Dunn 

 

Telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa 

sebagai bagian dari kebijakan pendidikan, maka 

kebijakan sekolah juga tergantung dari lingkungan 

kebijakan pendidikannya. Lingkungan kebijakan 

tersebut akan mempengaruhi bagaimana kebijakan 

ditetapkan sasarannya (agenda setting), bagaimana 

kebijakan dirumuskan, bagaimana kebijakan diadopsi, 

bagaimana kebijakan diimplementasikan, dan 

bagaimana hasil dari kebijakan. Terkait dengan hal itu, 

maka kemudian setiap institusi pendidikan akan 

memiliki perbedaan di dalam kebijakannya, karena 

perbedaan masing-masing lingkungan kebijakannya. 

Perbedaan kebijakan menimbulkan konsekuensi 

pada hasil dan efektivitas dari kebijakan tersebut. 

Sehingga disini dibutuhkan evaluasi kebijakan untuk 

Agenda Setting 

Formulasi Kebijakan 

Adopsi Kebijakan 

Evaluasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan 
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menilainya. Sejauh mana tujuan dari kebijakan 

tersebut dicapai, dan apakah terdapat kesenjangan 

antara “harapan” dan “kenyataan” (Nugroho, 2009: 

535). Dye (1987) dalam Parsons (2006: 247) 

mengungkapkan bahwa evaluasi kebijakan diperlukan 

sebagai pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan 

empiris terhadap efek dari kebijakan dan program 

publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin 

dicapai. Dari definisi ini terlihat bahwa evaluasi dapat 

dibagi menjadi evaluasi sebelum dilaksanakan, pada 

waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. 

Evaluasi yang difokuskan pada waktu kebijakan 

dilaksanakan disebut sebagai evaluasi implementasi, 

sedangkan evaluasi setelah kebijakan dilaksanakan 

disebut sebagai evaluasi dampak.  

Ripley (1985: 144) mengungkapkan bahwa 

evaluasi implementasi adalah evaluasi yang ditujukan 

untuk melakukan evaluasi terhadap proses, menambah 

pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab pada perspektif apa yang terjadi 

dan perspektif kepatuhan, dan ditujukan untuk 

melakukan evaluasi aspek-aspek dampak kebijakan 

yang terjadi dalam jangka pendek. Sutapa (2005: 28) 

memaparkan kegunaan dari evaluasi implementasi, 

yaitu: 

a. Menggambarkan realitas yang muncul dengan 

pola-pola sejauh dapat dilakukan. 

b. Menjelaskan pola-pola yang ada termasuk 

berbagai pengaruh yang ada, arah, dan hubungan 

sebab akibat dari berbagai pengaruh tersebut. 
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c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek 

proses implementasi pada fase awal program 

dilaksanakan; bagaimana pencapaian terhadap 

tujuan yang telah ditetapkan; bagaimana cara 

menghadapi perbedaan dari berbagai harapan dan 

tujuan. 

Sementara evaluasi dampak (evaluation of impact) 

berbeda dengan evaluasi implementasi dalam hal 

waktu. Evaluasi dampak hanya dapat dilakukan 

dengan baik apabila program telah dilaksanakan secara 

lengkap dan berjalan dalam waktu yang relatif lama. 

Kebijakan hanya akan terlihat dampaknya apabila telah 

cukup lama diimplementasikan dalam masyarakat. 

Ripley (1985: 156) juga menyebutkan bahwa empat 

dimensi yang berkaitan dengan dampak yaitu: waktu, 

hubungan antara dampak yang sebenarnya dengan 

dampak yang ingin dicapai, akumulasi dampak, dan 

serta tipe dampak (kesejahteraan ekonomi; pembuatan 

keputusan; sistem politik; dan atau kualitas 

kehidupan). 

 Pendekatan di dalam melakukan evaluasi, 

umumnya meliputi tiga bentuk. Yakni evaluasi semu, 

evaluasi formal dan evaluasi keputusan teoritis. 

Evaluasi semu adalah pendekatan evaluasi yang 

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan 

informasi valid tentang kebijakan, tanpa berusaha 

menanyakan manfaat atau nilai dari hasil tersebut bagi 

masyarakat. Sementara evaluasi formal lebih pada 

evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi terpercaya mengenai hasil 

kebijakan, namun hanya didasarkan pada tujuan 
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formal yang telah diajukan oleh pembuat kebijakan. 

Dan terakhir evaluasi keputusan teoritis, adalah 

evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan mengenai hasil kebijakan, yang 

secara eksplisit dinilai oleh berbagai pihak yang terlibat 

atau sebagai pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara 

evaluasi keputusan teoritis dengan evaluasi semu atau 

formal, adalah bahwa terdapat usaha untuk 

memunculkan secara terbuka tujuan dan target pelaku 

kebijakan baik yang tersembunyi atau dinyatakan, 

dengan kata lain pelaku kebijakan hanya salah satu 

pihak yang menjadi sumber nilai yang dievaluasi, 

karena semua pihak mempunyai andil dalam 

implementasi kebijakan (Fattah, 2012: 243). 

 Evaluasi kebijakan sendiri memiliki empat fungsi, 

sebagaimana diungkapkan Wibawa, dkk (1994: 10-11), 

yakni eksplanasi (memotret realitas pelaksanaan 

program sehingga dapat mengidentifikasi masalah, 

kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau 

kegagalan kebijakan), kepatuhan (mengetahui apakah 

tindakan yang dilakukan para pelaku kebijakan sudah 

sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan 

kebijakan), audit (mengetahui apakah output  dari 

kebijakan benar-benar tepat sasaran atau justru terjadi 

kebocoran atau penyimpangan), dan akunting 

(mengetahui akibat sosial ekonomi dari kebijakan 

tersebut). Untuk melakukan evaluasi kebijakan, ada 

beberapa model yang dapat diterapkan. Ernest R. 

House (1980) dalam Nugroho (2009: 540) 

mengemukakan model evaluasi yang terdiri dari: 



19 

 

a) Model sistem, dengan indikator utama adalah 

efisiensi. 

b) Model perilaku, dengan indikator utama adalah 

produktivitas dan akuntabilitas. 

c) Model formulasi keputusan, dengan indikator 

utama adalah keefektifan dan keterjagaan 

kualitas. 

d) Model tujuan-bebas (goal free), dengan indikator 

utama adalah pilihan pengguna dan manfaat 

sosial. 

e) Model kekritisan seni (art criticism), dengan 

indikator utama adalah standar yang semakin baik 

dan kesadaran yang semakin meningkat. 

f) Model review profesional, dengan indikator utama 

adalah penerimaan profesional. 

g) Model kuasi-legal, dengan indikator utama adalah 

resolusi. 

h) Model studi kasus, dengan indikator utama adalah 

pemahaman atas diversitas. 

Sedangkan sesuai dengan teknik evaluasinya dapat 

juga dibedakan menjadi: 

a) Evaluasi komparatif, yakni membandingkan 

implementasi kebijakan (proses dan hasilnya) 

dengan implementasi kebijakan yang sama atau 

berlainan, di satu tempat yang sama atau 

berlainan. 

b) Evaluasi historikal, yakni membuat evaluasi 

kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya 

kebijakan-kebijakan tersebut. 
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c) Evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu 

evaluasi namun menggunakan eksperimen yang 

diletakkan dalam sejenis laboratorium. 

d) Evaluasi ad hoc, yaitu evaluasi yang dilakukan 

secara mendadak dalam waktu segera untuk 

mendapatkan gambar pada saat itu  atau snap 

shot (Nugroho, 2009: 540-541). 

Lebih umum, James Anderson membagi evaluasi 

implementasi kebijakan menjadi tiga. Yaitu evaluasi 

kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan 

fungsional, evaluasi yang memfokuskan pada 

bekerjanya kebijakan, serta evaluasi kebijakan 

sistematis yang melihat secara objektif program-

program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur 

dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-

tujuan yang ada telah dinyatakan tercapai (Winarno, 

2002: 168). 

 Model evaluasi kebijakan tersebut dapat 

diterapkan tergantung pada jenis kebijakan dan situasi 

yang melingkupi kebijakan tersebut. Sehingga 

diperlukan langkah-langkah di dalam melakukan 

evaluasi kebijakan, sebagaimana diungkapkan Edward 

A. Suchman (Winarno, 2002: 168) terbagi menjadi: 

a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan 

dievaluasi. 

b) Analisis terhadap masalah. 

c) Deskripsi dan standardisasi kegiatan. 

d) Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang 

terjadi. 
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e) Menentukan apakah perubahan yang diamati 

merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau 

karena penyebab lain. 

f) Menemukan beberapa indikator untuk 

menentukan keberadaan suatu dampak. 

Langkah-langkah evaluasi dapat membantu evaluator 

dalam melakukan evaluasi. Di dalam melakukan 

evaluasi tersebut, perlu diperhatikan juga aspek dan 

kriteria-kriteria evaluasi. Sehingga evaluasi menjadi 

efektif di dalam menlihat implementasi kebijakan. 

Kriteria-kriteria evaluasi tersebut menurut Dunn 

(Nugroho, 2009: 537) seperti terlihat dalam tabel 

berikut : 

 

Kriteria Pertanyaan 

Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ? 

Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan 

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang 

diinginkan memecahkan masalah ? 

Perataan Apakah biaya manfaat yang didistribusikan 

dengan merata pada kelompok-kelompok 

berbeda ? 

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, 

preferensi, atau nilai kelompok-kelompok 

tertentu ? 

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-

benar berguna atau bernilai ? 

 

Tabel 1. Kriteria Evaluasi Menurut Dunn  
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 Di dalam bagian sebelumnya dalam latar 

belakang telah diuraikan bahwa perbedaan kebijakan 

di tiga sekolah menjadi fokus utama penelitian ini. 

Berdasarkan hal tersebut, maka model evaluasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model studi 

kasus dengan pendekatan komparatif. Model studi 

kasus menggunakan indikator pemahaman atas 

diversitas, artinya keragaman kebijakan dan 

penerapannya menjadi fokus utama evaluasi. 

Bagaimana kebijakan masing-masing yang berlaku di 

tiga sekolah, baik deskripsi maupun pemahaman atas 

pokok-pokok yang menjadi perbedaan. Sehingga 

kemudian pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan komparatif, yakni bagaimana 

membandingkan implementasi kebijakan di satu 

tempat dengan tempat yang lainnya. Meskipun evaluasi 

kebijakan lebih pada ranah implementasi kebijakan, 

namun tidak bisa dilepaskan dari aspek kebijakan 

secara keseluruhan. Sehingga evaluasi juga 

bersinggungan dengan komponen kebijakan yang lain. 

Dengan kata lain evaluasi kebijakan tidak hanya 

menyasar aspek implementasi kebijakan, tetapi juga 

berkaitan dengan perumusan dan lingkungan dari 

kebijakan tersebut (Nugroho, 2009: 545). Hal ini juga 

merupakan ciri dari sebuah evaluasi kebijakan, yakni 

pertama, bertujuan menemukan hal-hal yang strategis 

untuk meningkatkan kinerja kebijakan. Kedua, pelaku 

evaluasi (evaluator) mampu mengambil jarak dari 

pembuat kebijakan, pelaksana dan target kebijakan. 

Ketiga, prosedur evaluasi dapat dipertanggungjawabkan 

secara metodologi. Keempat, evaluasi dilaksanakan 
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tidak dalam suasana kebencian atau pemusuhan. Dan 

kelima evaluasi mencakup rumusan, implementasi, 

lingkungan, dan kinerja kebijakan (Nugroho, 2009: 

526). 

 

4. Sosiologi Pendidikan sebagai Perspektif Evaluasi 

Kebijakan Sekolah dalam menanggulangi 

Kenakalan Remaja  

Perspektif adalah sebuah cara pandang terhadap 

sebuah fenomena yang terjadi, sudut pandang tertentu 

yang digunakan di dalam melihat sebuah peristiwa. 

Perspektif juga merupakan seperangkat asumsi yang 

dapat digunakan sebagai alat analisis (Martono, 2010). 

Meighan (1981: 12) mengungkapkan bahwa perspektif 

bertujuan untuk : 

a. Melihat manusia, dan membedakannya dengan 

spesies lain. 

b. Melihat masyarakat, bagaimana struktur, 

interaksinya dan perubahannya yang terjadi di 

dalamnya. 

c. Melihat interaksi antar individu yang terjadi di 

dalam masyarakat. 

d. Melihat hal-hal yang penting dan faktor mendasar 

dalam perilaku serta pengalaman individu dalam 

keteraturan sosial. 

e. Melihat apa yang “diketahui” atau “dipahami” 

sebagai sesuatu hal yang menjadi aspek 

penyelidikan kehidupan sosial. 

f. Melihat hubungan antara “penjelasan akademis” 

tentang kehidupan sosial dan formulasi kebijakan 
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yang dapat digunakan secara langsung dalam 

kehidupan sosial 

Perspektif yang berbeda akan menimbulkan 

pemahaman dan kesimpulan yang berbeda terhadap 

suatu fenomena. Hal ini berkaitan dengan cara 

pandang dan asumsi yang digunakan. Sehingga ketika 

di dalam penelitian ini digunakan perspektif Sosiologi 

pendidikan, maka cara pandang dan asumsi yang 

digunakan mendasarkan diri pada konsep dan teori 

dalam Sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan 

konsep di dalam ilmu Sosiologi yang menyoroti 

pendidikan sebagai objek utama. Bahwasanya di dalam 

pendidikan terkandung kompleksitas interaksi sosial 

dan struktur masyarakat yang vital, suatu hal yang 

menjadi objek kajian dalam ilmu Sosiologi. 

Diungkapkan Nasution (2010: 5), Sosiologi pendidikan 

bukan hanya Sosiologi yang mengambil pendidikan 

sebagai obyek. Juga tidak hanya mempelajari masalah-

masalah sosial dalam pendidikan melainkan juga 

pokok-pokok pendidikan seperti tujuan pendidikan, 

kurikulum, pokok-pokok praktis, etis, dan sebagainya. 

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, di antaranya 

: 

a) Sosiologi pendidikan sebagai analisis dari proses 

sosialisasi. Dasarnya adalah pemahaman kelompok 
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sosial mempengaruhi kelakuan individu. Sehingga 

dikemukakan Francis Brown bahwa sosiologi 

pendidikan memperhatikan pengaruh keseluruhan 

lingkungan budaya sebagai tempat dan cara 

individu memperoleh dan mengorganisasi 

pengalamannya. Dengan kata lain sosiologi 

pedidikan melihat bagaimana proses pendidikan 

memperoleh perkembangan kepribadian individu 

menjadi lebih baik. 

b) Sosiologi pendidikan sebagai analisis kedudukan 

pendidikan di masyarakat. Intinya adalah sosiologi 

pendidikan menganalisis hubungan sosial antara 

sekolah dengan lingkungan masyarakat dimana ia 

berada, bagaimana struktur-struktur sosial yang 

ada dalam masyarakat mempengaruhi pendidikan. 

c) Sosiologi pendidikan sebagai analisis interaksi 

sosial di sekolah dan antara sekolah dengan 

masyarakat. Dimana sosiologi pendidikan 

menganalisis pola-pola interaksi sosial dan peranan 

sosial dalam masyarakat sekolah dan hubungan 

orang-orang di dalam sekolah dengan kelompok-

kelompok di luar sekolah. 

d) Sosiologi pendidikan sebagai alat kemajuan dan 

perkembangan sosial. Sosiologi pendidikan melihat 

pendidikan sebagai alat masyarakat untuk 

mengalami perubahan sosial progress, baik secara 

individu maupun kolektif. 

e) Sosiologi pendidikan sebagai dasar untuk 

menentukan tujuan pendidikan. Dalam hal ini 

sosiologi pendidikan bukanlah alat untuk 

menganalisa tujuan pendidikan secara obyektif, 
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melainkan mencoba menemukan filsafat pendidikan 

berdasarkan analisis masyarakat dan kebutuhan 

manusia. 

f) Sosiologi pendidikan sebagai sosiologi terapan. 

Sosiologi pendidikan merupakan aplikasi sosiologi 

terhadap masalah-masalah pendidikan. 

Memadukan bidang sosiologi dengan pokok-pokok 

praktis pendidikan seperti misalnya kurikulum 

ataupun kebijakan sekolah. 

g) Sosiologi pendidikan sebagai latihan bagi petugas 

pendidikan. Sosiologi pendidikan memberikan 

pengetahuan dan pemahaman bagi mereka yang 

terlibat dalam bidang pendidikan bahwa pendidikan 

bukan sekedar mengajar, melainkan sebuah proses 

sosialisasi yang amat penting dalam menentukan 

kepribadian individu dan masyarakat. 

Sementara permasalahan dan pokok-pokok yang 

menjadi kajian sosiologi pendidikan antara lain 

(Nasution, 2010: 6-7): 

a) Hubungan sistem pendidikan dengan aspek-aspek 

lain dalam masyarakat, yang terkandung di 

dalamnya adalah : 

 fungsi pendidikan dalam kebudayaan 

 hubungan antara sistem pendidikan dengan 

proses kontrol sosial dan kekuasaan 

 fungsi sistem pendidikan dalam proses 

perubahan sosial dan kultural 

 hubungan pendidikan dengan sistem tingkat atau 

status sosial 
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 fungsi sistem pendidikan formal berkaitan 

dengan kelompok sosial 

b) Hubungan antar manusia di dalam sekolah, terkait 

di dalamnya : 

 hakekat kebudayaan sekolah dan perbedaannya 

dengan kebudayaan di luar sekolah 

 pola interaksi sosial dalam struktur sosial 

masyarakat sekolah, meliputi berbagai hubungan 

antara seluruh unsur warga sekolah 

c) Pengaruh sekolah terhadap kelakuan dan 

kepribadian semua pihak di sekolah. Dalam bidang 

ini dilakukan analisis kepribadian baik guru, 

peserta didik dan seluruh warga sekolah. Diyakini 

bahwa kepribadian sekolah mempengaruhi peserta 

didik, demikian pula sebaliknya. Yang termasuk 

dalam bidang ini di antaranya : 

 peranan sosial guru 

 hakekat kepribadian guru 

 pengaruh kepribadian guru terhadap perilaku 

peserta didik 

 fungsi sekolah dalam sosialisasi 

d) Sekolah dalam masyarakat. Disini dianalisis pola-

pola interaksi antara sekolah dengan kelompok 

sosial di luar sekolah, pokok bahasannya antara 

lain : 

 pengaruh masyarakat atas organisasi sekolah 

 analisis proses pendidikan yang terdapat dalam 

sistem-sistem sosial masyarakat di luar sekolah 

 hubungan antara sekolah dan masyarakat dalam 

pelaksanaan pendidikan 
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 faktor demografi dan ekologi yang berkaitan 

dengan organisasi sekolah 

Pendekatan yang digunakan di dalam Sosiologi 

secara umum meliputi pendekatan makro dan 

pendekatan mikro. Pendekatan makro melihat aspek 

struktur, institusi, organisasi  masyarakat dan 

keterkaitannya secara holistik. Sementara pendekatan 

mikro lebih menekankan pada aspek kesadaran, 

interaksi dan hubungan antar individu sebagai pintu 

gerbang untuk menganalisa masyarakat. Jika 

diibaratkan, pendekatan makro seperti halnya 

seseorang yang menonton pertandingan sepakbola dari 

layar televisi, ia bisa melihat secara keseluruhan dari 

atas mengenai pertandingan tersebut. Tidak hanya 

pemain, tetapi juga penonton bahkan stadionnya. 

Sementara pendekatan mikro seperti penonton yang 

melihat pertandingan sepakbola dari pinggir lapangan 

yang mengamati jelas perilaku pemain di lapangan. 

Pendekatan makro dan mikro tersebut mempengaruhi 

pula perspektif yang ada di dalam Sosiologi pendidikan. 

Pendekatan makro diwakili oleh perspektif struktural 

fungsional dan perspektif konflik, sementara 

pendekatan mikro diwakili oleh perspektif 

interaksionisme simbolik. 

4.1 Perspektif Sosiologi Pendidikan: Perspektif 

Struktural Fungsional 

Pada hakekatnya, sebagaimana diungkapkan 

Durkheim (Poloma, 1994: 22), perspektif struktural 

fungsional memandang masyarakat sebagai sebuah 

keseluruhan organisme yang memiliki realitas sosial, 
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dimana keseluruhan itu memiliki seperangkat 

kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus 

dipenuhi oleh bagian-bagiannya agar ia tetap eksis 

dalam keadaan normal dan tetap langgeng. Dengan 

kata lain perspektif ini mempunyai pandangan bahwa 

masyarakat adalah sebuah sistem terstruktur  yang di 

dalamnya terdapat subsistem-subsistem, dengan fungsi 

masing-masing yang saling melengkapi. Apabila salah 

satu dari subsistem tersebut tidak berfungsi dengan 

baik, maka masyarakat akan mengalami goncangan 

dan kekacauan (Martono, 2012: 15). Ralf Dahrendorf 

memaparkan empat asumsi dasar perspektif ini, yakni 

pertama, masyarakat merupakan suatu struktur unsur 

yang relatif gigih, stabil dan statis. Kedua, masyarakat 

merupakan struktur yang terintegrasi dengan baik. 

Ketiga, setiap unsur dalam masyarakat mempunyai 

fungsi masing-masing yang menyumbangkan peran 

untuk memelihara masyarakat sebagai sebuah sistem. 

Dan keempat, fungsi dari setiap unsur yang ada 

berjalan atas dasar konsensus mengenai nilai-nilai di 

kalangan anggota masyarakat.  

Asumsi-asumsi tersebut kemudian menunjukkan 

bahwa prioritas utama dalam perspektif ini adalah 

kelanggengan dari struktur dan fungsi masyarakat 

yang telah terintegrasi. Setiap perubahan yang terjadi 

dalam masyarakat harus dalam koridor struktur dan 

fungsi tersebut, sehingga dapat mencegah anomali yang 

dapat mengakibatkan goncangan pada jalinan unsur-

unsur masyarakat yang telah terpelihara dengan baik. 

Salah satu upaya masyarakat mempertahankan 
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kelanggengan tersebut dan menjaga struktur ataupun 

fungsi masyarakat adalah dengan melalui pendidikan. 

Dalam perspektif struktural fungsional, 

pendidikan memiliki peran penting dan sumbangan 

positif bagi integrasi dan kelestarian masyarakat. 

Durkheim melihat bahwa fungsi utama pendidikan 

adalah mentransmisikan nilai-nilai dan norma di dalam 

masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang merupakan 

konsensus dari masyarakat, disosialisasikan dan 

diwariskan secara sistematis melalui pendidikan. 

Tujuannya adalah setiap anggota masyarakat memiliki 

ideologi dan pandangan yang sama, antar satu generasi 

dan generasi lainnya, sehingga stabilitas dalam 

masyarakat akan terjaga. Orientasi yang harus dicapai 

di dalam masyarakat adalah bagaimana mewujudkan 

dan menjaga integrasi. Dengan pendidikan, maka 

individu diajar untuk mempunyai kesadaran sosial, 

bahwa individu adalah bagian dari in-group masyarakat 

yang jauh lebih besar. Sehingga sedari anak-anak, 

individu terbangun solidaritas sosialnya, dan terlatih 

untuk membentuk kelompok sosial. Sekolah sebagai 

media utama pendidikan juga dianggap sebagai 

miniatur dan simbolisasi dari masyarakat itu sendiri. 

Sebuah model dari sistem sosial, dimana individu 

dibentuk untuk berinteraksi dengan orang lain 

berdasarkan seperangkat peran-peran tertentu 

(Martono, 2012: 17). Dengan kata lain pendidikan 

melalui sekolah menyiapkan individu menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki peran masing-masing, untuk 

kemudian berinteraksi dengan anggota masyarakat lain 
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yang memiliki fungsi dan peran yang berbeda dari 

dirinya. 

Selain sebagai sarana transmisi nilai-nilai dan 

norma dalam masyarakat, pendidikan juga berfungsi 

untuk memberikan status bagi anggota masyarakat. 

Status-status tersebut nantinya akan menempatkan 

individu dalam posisi dan peran tertentu di dalam 

masyarakat. Parsons mengungkapkan bahwa ketika 

lahir, individu menyandang ascribed status, sementara 

hasil usahanya di dalam masyarakat akan 

menghasilkan achieved status bagi individu (Soekanto, 

1990). Ascribed status dikenal individu di dalam 

lingkungan keluarganya, sebagai hasil dari nilai-nilai 

yang disosialisasikan oleh keluarganya, dimana nilai-

nilai tersebut disebut Parsons sebagai nilai partikular. 

Sementara achieved status dikenal individu saat 

individu berada dalam lingkungan masyarakat yang 

lebih luas. Untuk menjembatani antara keluarga dan 

lingkungan masyarakat luas tersebut, maka sekolah 

menanamkan nilai-nilai umum masyarakat pada 

individu, yang disebut sebagai nilai universal (Martono, 

2012: 19). Tujuannya adalah agar individu mampu 

beradaptasi dengan baik, menyesuaikan diri dengan 

struktur dan fungsi masyarakat yang telah eksis. 

Sebagaimana diungkapkan Dortier (dalam Giddens, 

2004: 107-108), hal ini disebut Parsons sebagai bagian 

dari syarat-syarat utama stabilnya masyarakat, yakni 

adaptasi individu terhadap masyarakat dan 

lingkungannya (adaptation), setiap anggota masyarakat 

memiliki dan mengejar tujuan yang sama (goal), 

integrasi anggota terhadap kelompok masyarakat yang 
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lebih luas (integration), serta terpeliharanya nilai, 

norma, model ataupun pola dalam masyarakat yang 

tersembunyi (latent pattern). 

Penetapan peran-peran di dalam masyarakat juga 

diawali melalui proses pendidikan. Merton 

menyebutkan bahwa pendidikan memiliki fungsi 

manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah fungsi 

pendidikan yang terkait dengan menyediakan modal 

bagi individu untuk masuk di dalam struktur 

masyarakat. Sementara fungsi laten merupakan 

implikasi yang dialami individu akibat dari pendidikan 

yang dijalaninya. Contoh dari fungsi manifes misalnya 

adalah pendidikan menanamkan ketrampilan kerja 

pada individu, sedangkan contoh dari fungsi laten 

misalnya pendidikan menimbulkan perpanjangan masa 

ketergantungan individu pada orang tua. Dua fungsi 

pendidikan tersebut mempunyai kadar efek yang 

berbeda-beda pada tiap individu. Dengan kata lain 

tingkat penerimaan individu pada apa yang diberikan 

pendidikan pun berbeda-beda. Sehingga disini 

pendidikan juga berfungsi sebagai alat seleksi sosial. 

Parsons menyatakan bahwa pendidikan merupakan 

mekanisme filter bagi anggota masyarakat untuk 

melakukan peran dan fungsi yang sesuai baginya di 

dalam struktur sosial. Pengetahuan dan ketrampilan 

yang dimiliki individu akan menentukan posisinya di 

dalam struktur dan fungsi masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan prinsip pembagian kerja Durkheim, dalam 

rangka melestarikan kehidupan masyarakat sebagai 

sebuah organisme sosial. 
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4.2 Perspektif Sosiologi Pendidikan: Perspektif 

Konflik 

Berbeda dengan perspektif struktural fungsional, 

yang melihat masyarakat sebagai sesuatu yang positif, 

perspektif konflik cenderung memandang masyarakat 

sebagai struktur yang melanggengkan dominasi kelas 

dan kekuasaan. Pemikiran perspektif ini didasarkan 

pada pemikiran Marx. Secara umum pemikiran Marx 

melihat bahwasanya  di dalam masyarakat, anggota 

masyarakat yang memiliki sumber daya (pemilik modal 

atau kapital, diistilahkan Marx dengan borjuis) 

melakukan dominasi pada mereka yang tidak memiliki 

sumber daya (Giddens, 2004: 27-28). Penguasaan itu 

dilanggengkan agar kekuasaan tetap berada pada kaum 

borjuis. Ralf Dahrendorf mengungkapkan empat asumsi 

utama perspektif ini, yakni pertama, setiap masyarakat 

tunduk pada proses perubahan. Kedua, 

ketidaksepakatan dan konflik adalah sesuatu yang 

lazim terjadi di masyarakat. Ketiga, setiap unsur dalam 

masyarakat mempunyai sumbangsih pada terjadinya 

disintegrasi dan perubahan. Dan keempat, masyarakat 

berdiri di atas dasar paksaan dan dominasi anggota 

pada anggota lainnya (Martono, 2012: 23). Perubahan 

dan konflik dalam perspektif ini dianggap sebagai 

sesuatu yang positif. Tujuannya adalah untuk 

menghilangkan dominasi kelas dan kekuasaan yang 

terjadi di dalam masyarakat. 

Berkaitan dengan itu, maka dalam pandangan 

perspektif konflik, pendidikan dianggap berkontribusi 

negatif pada masyarakat. Pendidikan justru menjadi 

alat untuk melestarikan struktur kelas di dalam 



34 

 

masyarakat, juga menjadi sesuatu yang mencegah 

konflik, yang sebenarnya diharapkan terjadi untuk 

membawa perubahan yang radikal di dalam 

masyarakat. Setidaknya ada beberapa alasan mengapa 

hal tersebut terjadi. Pertama, struktur sosial di 

masyarakat telah sejak lama terbentuk stratifikasi 

sosial. Lapisan-lapisan di dalam masyarakat yang 

sudah ada umumnya terdiri dari kelas atas dan kelas 

bawah. Dalam hal ini, pendidikan berkontribusi 

terhadap terbentuknya lapisan tersebut. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka ia akan berada di lapisan 

atas. Namun akses untuk mencapai pendidikan tinggi 

tidak bisa diperoleh oleh semua kelas, hanya kelas atas 

yang sanggup mengakses pendidikan yang lebih tinggi. 

Fasilitas di dalam pendidikan bagi masyarakat kelas 

bawah pun berbeda dengan pendidikan untuk kelas 

atas, meskipun berada pada tingkatan yang sama. 

Semisal SD elit dengan SD inpres berbeda penanganan 

dan fasilitas yang diperolehnya. Akses dan fasilitas ini 

disebabkan oleh kepemilikan sumber daya (ekonomi) 

yang dipunyai masyarakat kelas atas. Sehingga 

kemudian struktur masyarakat berdasarkan 

pendidikan pun akan berbentuk piramida. Lulusan 

perguruan tinggi selalu akan lebih sedikit dari lulusan 

SMA, lulusan SMA akan lebih sedikit dari lulusan SMP, 

demikian seterusnya terjadi dan terlihat jumlah yang 

paling banyak adalah lulusan SD yang didominasi 

masyarakat kelas bawah (Martono, 2012: 25). Dengan 

kata lain pendidikan justru telah memperlebar jarak 

antara kelas atas dan kelas bawah, juga telah 
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membantu kelompok elit untuk mempertahankan 

dominasi mereka. 

 Kedua, akses yang terbatas pada pendidikan 

berimbas pada terjadinya reproduksi sosial. Dimana 

individu yang lahir pada masyarakat kelas bawah, pada 

akhirnya akan tetap menjadi bagian dari kelas bawah, 

karena keterbatasan ekonomi ia tidak mampu 

mengakses pendidikan lebih tinggi sebagai syarat 

melakukan mobilitas sosial. Dengan kata lain individu 

dari kelas bawah nantinya juga akan mereproduksi 

anak yang juga berada pada kelas bawah seperti halnya 

orang tuanya (Martono, 2010: 32). Ketiga, menurut 

perspektif konflik pendidikan yang ada di masyarakat 

sebenarnya dibentuk untuk melayani kebutuhan dari 

masyarakat kelas atas. Sebagai pemilik sumber daya 

dan faktor produksi, maka masyarakat kelas atas 

membutuhkan pekerja yang berasal dari kelas bawah. 

Kebutuhan itu kemudian ditransformasikan ke dalam 

kurikulum dan akses pendidikan yang diberikan. 

Kurikulum pendidikan dibuat agar mencetak individu 

yang siap kerja, dengan memberikan ketrampilan agar 

individu dapat menjadi tenaga kerja yang mengolah 

faktor produksi. Sementara akses pendidikan juga 

diklaim dibuka hingga jenjang yang lebih tinggi, tetapi 

kemudian individu diarahkan menjadi para pekerja, 

bukan pemikir. Sehingga kemudian pendidikan 

dikatakan memiliki kurikulum dan tujuan yang 

menguntungkan kelas atas. Dan peran utamanya 

menjadi pihak yang mereproduksi tenaga kerja 

(Haralambos dan Holborn, 2004: 21). 
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 Keempat, aturan-aturan dan nilai-nilai yang 

diajarkan dan diterapkan di sekolah, cenderung 

merupakan bagian dari tata cara dan ideologi yang 

dianut oleh masyarakat kelas atas. Pendidikan menjadi 

tempat terjadinya transmisi budaya kelas atas, agar 

diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dan 

terutama pada masyarakat kelas bawah. Sopan santun 

dan tata cara prosedural yang diterapkan di sekolah 

adalah salah satu contohnya. Budaya tersebut merasuk 

tidak hanya di dalam peraturan sekolah, tetapi juga 

pola interaksi dan pola perilaku di sekolah. Di 

dalamnya terkandung pola pikir, persepsi, gaya hidup, 

nilai-nilai, disposisi, harapan, dan juga standar dari 

masyarakat kelas atas. Sesuatu yang disebut Bordieu 

sebagai habitus dari masyarakat kelas atas (Martono, 

2012: 36). Habitus inilah yang diindoktrinasikan di 

dalam sekolah. Sehingga individu dituntut untuk 

bersikap ideal sesuai standar tersebut. Standar ideal 

tersebut dirumuskan di dalam tata tertib sekolah. 

Individu yang melakukan tindakan tidak ideal dan 

berbeda dari standar tersebut akan dikategorikan 

sebagai pelanggar. Itulah mengapa pelanggaran yang 

terjadi di sekolah dalam perspektif konflik dipandang 

sebagai pemberontakan dan perlawanan terhadap 

habitus kelas atas yang diterapkan di sekolah. 

 Meski melihat pendidikan dalam masyarakat 

sebagai alat dominasi kelas, namun perspektif konflik 

juga mengakui bahwa pendidikan diperlukan dalam 

masyarakat. Pendidikan memberikan dan menyediakan 

individu kesempatan untuk memperoleh pengalaman. 

Pengalaman itu memberi pengetahuan pada individu. 
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Dan seyogyanya pengetahuan itu digunakan untuk 

menghilangkan dominasi kelas yang terjadi di 

masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial di dalam 

masyarakat. 

 

4.3 Perspektif Sosiologi Pendidikan: Perspektif 

Interaksionisme Simbolik 

Prinsip habitus sebagaimana yang telah diuraikan 

di atas sebenarnya berangkat dari apa yang 

diungkapkan Weber. Weber mengakui bahwa di dalam 

sekolah telah terjadi transmisi dan indoktrinasi budaya 

status, yang lebih menguatkan budaya kelas dominan. 

Sekolah seringkali tidak mampu membentuk 

budayanya sendiri, dimana pola interaksi ataupun gaya 

hidup siswanya lebih mengacu pada budaya kelas 

dominan atau budaya kelas atas. Sehingga dalam hal 

ini, di dalam sekolah terjadi dominasi legal-rasional, 

yakni dominasi yang terkait dengan fungsi, bukan 

personal (Giddens, 2004: 38). Namun berbeda dengan 

perspektif konflik yang lebih radikal, Weber memilih 

pendekatan lain untuk menjembatani individu dengan 

lapisan sosial yang telah eksis di dalam struktur 

masyarakat. Weber menyebut bahwa individu yang 

berhasil dalam pendidikan sebagai insider, sementara 

individu yang memiliki kendala untuk berhasil disebut 

sebagai outsider. Agar dapat menjadi insider Weber 

menganjurkan agar individu beradapatasi dengan 

budaya status tersebut, menyerap pengetahuan dan 

memperoleh pengalaman, sehingga kemudian ia 

mempunyai modal sendiri supaya dapat bertahan di 

dalam struktur sosial masyarakat. Untuk dapat 
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beradapatasi dengan baik, maka individu harus 

melakukan pemaknaan subyektif di dalam interaksinya 

di sekolah, baik terhadap individu lain di sekolah, 

maupun dengan budaya, nilai dan aturan-aturan di 

sekolah. Apabila individu berasal dari kelas bawah, 

maka ia harus melakukan empati agar dapat 

merasakan dan memahami pengalaman dari individu 

kelas atas. 

Anjuran Weber tersebut kemudian diperjelas dan 

dikembangkan dalam perspektif interaksionisme 

simbolik. Herbert Blumer (1969: 2) mengungkapkan 

bahwa perspektif ini bertumpu pada tiga asumsi 

utama, yaitu pertama, manusia bertindak terhadap 

sesuatu atas dasar makna yang ada pada sesuatu itu 

bagi mereka. Sesuatu yang dimaksud di sini bermakna 

obyek fisik, orang lain, institusi sosial dan ide atau nilai 

-nilai yang bersifat abstrak. Kedua, makna tersebut 

berasal dan hasil interaksi sosial seseorang dengan 

orang lain, dan ketiga, makna-makna tersebut 

disempurnakan dan dimodifikasi melalui proses 

penafsiran di saat proses interaksi sosial berlangsung. 

Sehingga kemudian di dalam pendidikan, individu, 

dalam hal ini siswa, tidak sekedar bertindak dan 

berinteraksi karena ia dipengaruhi atau bahkan 

dipaksa oleh sekolah dan segala yang terkait, tetapi 

karena dorongan dalam dirinya sendiri, yang terbentuk 

atas dasar pemaknaannya pada lingkungan dan segala 

yang terjadi di sekitarnya. Ia memadukan antara 

perhatian atas kondisi lingkungannya dengan 

pemahaman dirinya, sekaligus pengalaman yang 

dialaminya. Blumer menyebut konsep ini dengan istilah 
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self indication. Siswa juga melihat pola perilaku orang 

di sekitarya, terutama guru dan teman sebaya, untuk 

memaknai dirinya sendiri. Ia melihat diri dari kacamata 

individu lain di sekitarnya, inilah yang disebut Mead 

sebagai looking glass self.  Self indication dan looking 

glass self yang dilakukan siswa ini adalah sesuatu yang 

kemudian menentukan bagaimana tindakan, pola 

perilaku dan pola interaksinya di sekolah. Karena 

individu senantiasa berupaya mengantisipasi tindakan 

orang lain dan menyesuaikan tindakannya 

sebagaimana dia menginterpretasikan tindakan orang 

lain (Morrione, 2004: 47). 

 Sehingga kemudian implikasinya adalah 

pendidikan dalam perspektif interaksionisme simbolik 

tidak hanya dipandang sebagai sebuah institusi yang 

tidak hidup. Pendidikan bukan institusi yang bersifat 

satu arah pada individu di dalamnya. Pendidikan tidak 

hanya berfungsi sebagai institusi yang membentuk, 

mengarahkan, atau bahkan mendikte dan 

mengindoktrinasi siswa. Tetapi pendidikan adalah 

bagian dari pola pemaknaan dan pemahaman antar 

seluruh unsur dalam struktur sosial. Pendidikan 

adalah institusi hidup, yang juga harus melakukan 

pemaknaan dan pemahaman, baik terhadap 

lingkungan, maupun terhadap siswanya. Pendidikan 

harus membangun interaksi dengan cara memahami 

siswa sebagai individu aktif yang memiliki kesadaran, 

selalu merancang tindakannya dan selalu melakukan 

refleksi. Siswa tidak bisa diposisikann sebagai sosok 

individu yang pasif, dan tidak memiliki kesadaran apa-

apa menghadapi lingkungan di sekitarnya. Sebaliknya 
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siswa selalu melakukan self indication dan looking glass 

self  terhadap realitas yang ada di sekitarnya. 

 Hasilnya, setiap siswa akan memiliki berbagai 

pengalaman budaya. Mereka menggunakannya untuk 

menafsirkan dan mendefinisikan berbagai situasi 

sosial. Oleh karena itu bisa jadi norma-norma bersama 

menjadi dasar dan pedoman tindakan. Namun di sisi 

lain juga terdapat kemungkinan terjadi benturan, 

karena terdapat perbedaan latar belakang, budaya, 

status, ataupun kelas sosial yang tidak sama. Sehingga 

apabila pendidikan ingin menjadi efektif, ia harus 

memberi perhatian kepada cara siswanya menjalin self 

indication terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan 

cara itu pendidikan akan mengembangkan siswa 

sebagai subyek, karena ketika siswa didik melakukan 

self indication pada hakekatnya mereka membangun 

stimulus dari dalam diri sendiri.  

Di dalam pendidikan, sebagaimana di dalam 

ranah lainnya, interaksi yang terjadi sesungguhnya 

merupakan sebuah pertukaran simbol, sehingga akan 

terus terjadi proses pemaknaan dan interpretasi 

(Soeprapto, 2002: 71). Sehingga dalam perspektif 

interaksionis simbolik pemaknaan dan interpretasi 

perilaku manusia harus dilakukan dengan cara 

memahami kondisi subyektif masing –masing individu 

dalam menghadapi realitas kehidupan di sekitarnya. 

Oleh karena itu, pendidikan harus bisa membaca 

situasi subyektif individu. Misalnya, ketika nilai siswa 

cenderung menurun, sekolah tidak bisa serta merta 

mengambil kesimpulan yang sama. Masing-masing 

siswa memiliki kondisi penyebab yang berbeda satu 
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sama lain. Karena pengalaman dan situasi subyektif 

masing-masing siswa berbeda. Dasarnya adalah premis 

bahwa ada keterkaitan erat antara sekolah, lingkungan, 

dan perilaku siswa, sehingga di dalam perspektif ini 

pendidikan dilihat sebagai jalinan interaksi dan 

interpretasi antara sekolah, masyarakat dan individu.  
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