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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

  Di dalam bab ini, hasil dari penelitian akan 

dipaparkan dan dianalisa. Sesuai dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian, maka bab ini 

akan dipetakan ke dalam beberapa sub-bab, yakni 

proses penyusunan agenda kebijakan, proses formulasi 

kebijakan, proses adopsi kebijakan, proses 

implementasi kebijakan, dampak dari kebijakan 

sekolah yang bersangkutan, evaluasi implementasi 

kebijakan sekolah terkait dengan kenakalan remaja 

yang dilakukan siswa, serta kebijakan sekolah tersebut 

dalam perspektif Sosiologi pendidikan. 

 

1. Agenda Setting Kebijakan Sekolah dalam 

menanggulangi Kenakalan Remaja 

 Agenda setting adalah proses penyusunan agenda 

dan penetapan sasaran dari kebijakan yang dibuat 

(Dunn, 1998: 25). Proses tersebut berpijak pada 

lingkungan dimana kebijakan akan dibuat atau 

ditetapkan. Landasannya adalah bahwa setiap 

kebijakan dibuat berdasarkan situasi, kebutuhan dan 

apa yang diperlukan oleh sebuah institusi. Dalam hal 

ini institusi yang menjadi obyek penelitian adalah SMA 

Negeri 2 Salatiga, SMA Kristen I Salatiga dan SMA 

Muhammadiyah Plus Salatiga. Dalam konteks 

kebijakan sekolah terkait penanggulangan kenakalan 

remaja maka penyusunan agenda tidak bisa dilepaskan 
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dari bagaimana situasi sosial dan gambaran umum 

perilaku siswa di ketiga sekolah tersebut. 

SMA Negeri 2 Salatiga (selanjutnya akan disebut 

dengan istilah SMA 2) adalah salah satu dari tiga SMA 

negeri milik pemerintah yang ada di kota Salatiga. SMA 

yang berdiri sejak tahun 1983 ini menjadi rujukan dari 

siswa dari kota Salatiga dan sekitarnya yang ingin 

memperoleh pendidikan berkualitas dengan biaya yang 

dipandang relatif murah, karena status sebagai sekolah 

negeri. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah siswa 

yang cukup banyak, yakni 18 rombongan belajar, 

dengan jumlah siswa kurang lebih 913 orang dan 

didukung oleh tenaga pengajar sejumlah 64 orang. SMA 

Negeri 2 mempunyai visi terwujudnya satuan 

pendidikan dengan lulusan yang unggul dalam 

prestasi, beriman, bertakwa, dan peduli 

lingkungan, serta mampu bersaing di era global. 

Sebagian besar siswa yang bersekolah di SMA 

Negeri 2 adalah etnis Jawa yang berdomisili di 

Salatiga dan daerah-daerah di sekitarnya. Dengan 

kondisi ekonomi lebih pada kalangan menengah. 

Sementara SMA Muhammadiyah Plus (selanjutnya 

disebut dengan SMA Muhammadiyah) adalah salah 

satu sekolah swasta Islam yang telah eksis di kota 

Salatiga sejak lama. Sebagai bagian dari 

Muhammadiyah, salah satu organisasi massa Islam 

dengan basis anggota terbesar di Indonesia, maka visi 

yang dimiliki SMA Muhammadiyah selaras dengan visi 

pendidikan Muhammadiyah, yakni pendidikan yang 

menghasilkan manusia yang berkarakter, kreatif dan 
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berprestasi. Visi itu diwujudkan dengan model 

pendidikan yang memadukan antara pelajaran agama 

dan umum. Dengan harapan agar setiap siswa 

mempunyai profil yang baik dalam agama, namun juga 

memiliki kemajuan dan bisa menyesuaikan diri dengan 

perkembangan jaman. SMA Muhammadiyah Plus saat 

ini memiliki siswa sejumlah 124 orang dengan 

didukung tenaga pengajar sejumlah 25 orang. Sejak 

tahun 2011, sekolah menambahkan predikat “Plus” 

dengan tujuan memasuki era baru untuk mengubah 

cara-cara lama yang tidak lagi selaras dengan tuntutan 

dan kebutuhan siswa. Diharapkan di SMA 

Muhammadiyah terjadi revolusi belajar untuk 

menyesuaikan dengan perkembangan modern, dan 

adaptif dengan kebutuhan belajar siswa yang semakin 

beragam. Siswa yang bersekolah di SMA 

Muhammadiyah didominasi oleh siswa dari kalangan 

menengah dan beretnis jawa. 

SMA Kristen I Salatiga (selanjutnya disebut dengan 

istilah SMA Kristen 1), adalah SMA yang berdiri sejak 

tahun 1951, SMA Kristen 1 dikenal sebagai sekolah 

swasta kristen yang memiliki keragaman siswa, baik 

dalam hal etnis, agama maupun latar belakang sosial. 

Saat ini di SMA Kristen 1 terdapat 19 rombongan 

belajar dengan jumlah siswa kurang lebih 596 orang, 

didukung dengan tenaga pengajar sejumlah 50 orang. 

SMA Kristen 1 mempunyai visi untuk membentuk 

manusia yang berbudi luhur, beriman, mampu 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil 

beretos kerja tinggi berprestasi serta adaptif di era 

global atas kesadaran diri berdasarkan firman Tuhan, 
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sejalan dengan identitas sekolah sebagai sekolah 

swasta kristen. Siswa yang bersekolah di SMA Kristen 1 

didominasi oleh etnis jawa dan juga kalangan ekonomi 

menengah. 

 Sementara perilaku kenakalan remaja yang 

terjadi di ketiga sekolah, pada umumnya adalah 

bentuk-bentuk kenakalan remaja yang lazim dan jamak 

dilakukan oleh siswa di banyak sekolah. Perbedaan dan 

keragaman yang terjadi adalah pada bobot dari perilaku 

kenakalan tersebut. Bobot tersebut bukanlah sesuatu 

yang tergantung pada besar kecilnya tindakan ataupun 

banyak sedikitnya jumlah pelaku, tetapi lebih pada 

batas toleransi di dalam standar masyarakat. Apabila 

perilaku kenakalan tersebut masih dapat ditoleransi 

oleh masyarakat, maka dikategorikan sebagai 

penyimpangan primer, sementara apabila tidak dapat 

ditoleransi oleh masyarakat, maka dikategorikan 

sebagai penyimpangan sekunder (Dhohiri, 2006: 64). 

 Penyimpangan primer yang dilakukan siswa, 

maka akan dikategorikan oleh sekolah sebagai 

pelanggaran ringan dan sedang. Sementara bila 

penyimpangan sekunder, maka akan dikategorikan ke 

dalam pelanggaran berat. Hal yang menarik juga di 

ketiga sekolah, kategorisasi pelanggaran juga 

tergantung pada frekuensi dan intensitas pelanggaran. 

Semisal perilaku kenakalan yang sebenarnya 

merupakan pelanggaran ringan, bila dilakukan 

berulang-ulang dan terus menerus, maka akan menjadi 

pelanggaran sedang, dan demikian seterusnya dapat 

menjadi pelanggaran berat. Sehingga sanksi yang 

diberikan akan mengikuti. 
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 Jenis kenakalan siswa yang dikategorikan dalam 

pelanggaran ringan, ragamnya hampir memiliki 

kesamaan pada ketiga sekolah. Yakni berkisar pada 

pelanggaran ketentuan seragam, kerapian, penggunaan 

handphone di sekolah, serta keterlambatan siswa. 

Ketentuan seragam di ketiga sekolah juga tidak jauh 

berbeda, hanya di SMA 2 terkesan agak lebih ketat. 

Contohnya adalah soal warna sepatu. Sebagai sekolah 

negeri ketentuan yang berlaku sepatu harus berwarna 

dominan hitam. Sementara di SMA Muhammadiyah 

dan SMA Kristen 1 pemakaian sepatu berwarna 

dominan hitam hanya diberlakukan saat hari senin dan 

upacara bendera. Sehingga pelanggaran ketentuan 

seragam di SMA 2 banyak terjadi berkaitan dengan 

pemakaian sepatu. Sementara di SMA Muhammadiyah 

dan SMA Kristen 1 lebih pada aspek kerapian, semisal 

seragam OSIS yang dikeluarkan atau tidak memakai 

ikat pinggang. Perilaku siswa tersebut lebih pada 

pelanggaran norma mode, sehingga masih dapat 

ditoleransi. Pelanggaran ringan yang kedua yang cukup 

banyak terjadi adalah penggunaan handphone. Di SMA 

2 dan SMA Muhammadiyah terdapat aturan cukup 

ketat tidak boleh menggunakan handphone saat proses 

pembelajaran, sehingga siswa seringkali secara 

sembunyi-sembunyi memakai handphone untuk 

mengirim pesan atau bahkan mengakses situs jejaring 

sosial seperti Facebook. Sementara di SMA Kriaten 1, 

aturan sedikit lebih longgar, karena pelarangan 

handphone  hanya pada saat pembelajaran yang 

memang tidak diijinkan oleh guru untuk 

menggunakannya. Karena dalam beberapa 
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kesempatan, siswa dalam pengawasan guru, diijinkan 

menggunakan handphone untuk kepentingan 

pembelajaran. Mengenai keterlambatan siswa, prinsip 

frekuensi dan intensitas diberlakukan. Apabila 

dilakukan lebih dari tiga kali, maka akan dikategorikan 

sebagai pelanggaran sedang. Untuk perilaku 

keterlambatan, diakui oleh responden kunci bahwa di 

SMA 2 dan SMA Kristen 1 masih lebih banyak terjadi 

daripada di SMA Muhammadiyah. Hal ini diasumsikan 

berkaitan jumlah siswa yang lebih banyak, dengan 

keragaman domisili siswa yang tersebar, dimana secara 

lokasi banyak siswa yang berdomisili jauh dari daerah 

sekitar sekolah. 

 Selain keterlambatan yang frekuensinya 

bertambah, pelanggaran yang termasuk kategori 

sedang yang banyak terjadi adalah perilaku tidak 

masuk sekolah tanpa ijin, atau membolos. Kasus 

membolos tidak banyak terjadi di SMA Muhammadiyah, 

selain karena jumlah siswa yang lebih sedikit, juga 

disebutkan oleh responden terkait dengan prinsip 

agama yang diajarkan sebagai nafas utama di sekolah. 

Sementara di SMA 2 dan SMA Kristen 1 kasus 

membolos masih mendominasi perilaku pelanggaran 

sedang. Yang menarik ada kesamaan perilaku siswa di 

kedua sekolah, bahwa kini umumnya ketika membolos 

siswa tidak lagi menghabiskan waktu di tempat-tempat 

umum, tetapi justru hanya berdiam diri di rumah. Di 

SMA Kristen 1 juga terjadi bentuk kenakalan lain yang 

menjadi pelanggaran sedang, yakni menggunakan 

media sosial untuk menyerang ataupun melakukan 

bullying. Beberapa siswa menulis ucapan dalam bentuk 
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status dan komentar yang isinya mendiskreditkan 

sesama siswa, guru ataupun sekolah. Hal ini juga 

sempat terjadi di SMA 2 meskipun tidak cukup banyak 

kasus yang mencuat 

 Jenis kenakalan remaja yang terakhir adalah apa 

yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. 

Umumnya di ketiga sekolah mempunyai ketentuan 

yang sama, yakni pelanggaran terhadap norma 

kesusilaan dan hukum dimasukkan ke dalam kategori 

pelanggaran berat ini. Yang pertama adalah kasus yang 

berkaitan dengan asusila. Kasus kehamilan siswa 

beberapa kali terjadi, meski umumnya siswa 

bersangkutan terlebih dulu mengundurkan diri. Hal ini 

terjadi di SMA 2 beberapa tahun yang lalu. Sementara 

di SMA Kristen 1 dalam dua tahun terakhir setidaknya 

ada dua kasus serupa. Kondisi berbeda disebut oleh 

responden terjadi di SMA Muhammadiyah, bahwa 

kasus semacam itu sangat jarang terjadi. 

 Bentuk pelanggaran berat yang kedua adalah 

perilaku merokok di sekolah. Di ketiga sekolah perilaku 

tersebut terjadi, meski juga tidak banyak kasus yang 

muncul di permukaan. Dan yang terakhir jenis 

pelanggaran berat yang terjadi adalah perkelahian 

antar siswa. Kasus ini dikatakan responden tidak 

terjadi di SMA Muhammadiyah. Sementara di SMA 2 

beberapa waktu lalu terjadi kasus perkelahian antar 

siswa yang diketahui luas oleh masyarakat. Hampir 

bersamaan dengan kasus tersebut, di SMA Kristen 1 

juga terjadi perkelahian antar siswa, namun tidak 

diketahui secara luas di masyarakat, karena terlebih 

dulu tercapai penyelesaian secara kekeluargaan. 
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 Untuk memperjelas, gambaran umum perilaku 

kenakalan remaja yang dilakukan siswa di SMA 2, SMA 

Muhammadiyah dan SMA Kristen 1 dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

 

Jenis 

Pelanggaran 

Bentuk Kenakalan Remaja yang dilakukan Siswa 

SMA 2 SMA 

MUHAMMADIYAH 

SMA KRISTEN 1 

Pelanggaran 

ringan 

- Seragam OSIS 

tidak dimasukkan 

- Tidak memakai ikat 

pinggang 

- Tidak memakai 

sepatu dominan 

hitam 

- Baju terlalu ketat 

- Mengunakan 

handphone saat 

kegiatan 

pembelajaran 

- Terlambat masuk 

sekolah dan masuk 

kelas 

- Seragam tidak 

dimasukkan 

- Baju tidak rapi 

- Jilbab kurang 

tertutup 

- Terlambat masuk 

sekolah dan 

masuk kelas 

- Seragam OSIS tidak 

dimasukkan 

- Baju terlalu ketat, rok 

terlalu pendek, 

celana pensil 

- Terlambat masuk 

sekolah dan masuk 

kelas 

Pelanggaran 

sedang 

- Tidak masuk 

sekolah tanpa 

keterangan 

- Mengotori / 

mencorat-coret 

lingkungan sekolah 

- Tidak masuk 

sekolah tanpa 

keterangan 

- Mengotori 

lingkungan 

sekolah 

- Tidak masuk sekolah 

tanpa keterangan 

- Mengotori / 

mencorat-coret 

lingkungan sekolah 

- Menyalahgunakan 

media sosial 

Pelanggaran 

berat 

- Merokok di 

lingkungan sekolah 

- Perkelahian siswa 

- Asusila  

- Merokok di 

lingkungan 

sekolah 

- Merokok di lingkungan 

sekolah 

- Perkelahian siswa 

- Asusila 

Sumber: diolah oleh penulis dari hasil wawancara dengan responden kunci 

Tabel 1. Gambaran umum Kenakalan Remaja di Tiga Sekolah 
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 Gambaran umum bagaimana kenakalan remaja 

yang terjadi di tiga sekolah di atas, menunjukkan 

bahwa ada perilaku-perilaku siswa yang tidak sesuai 

dengan visi sekolah. Sehingga kemudian sekolah perlu 

melakukan pengendalian sosial melalui tindakan-

tindakan yang terencana untuk dapat mengatasinya. 

Dengan kata lain sekolah memerlukan sebuah 

kebijakan untuk menanggulangi pelanggaran yang 

dilakukan siswa. Hal inilah yang menjadi dasar dari 

proses agenda setting kebijakan. 

 

2. Proses Perumusan Kebijakan Sekolah dalam 

Menanggulangi Kenakalan Remaja 

Berdasarkan situasi bagaimana perilaku 

kenakalan remaja yang telah dipaparkan di atas, maka 

kemudian perumusan kebijakan yang dilakukan 

diarahkan untuk menjawab bagaimana kebutuhan 

terkait perilaku kenakalan remaja di masing-masing 

sekolah. 

Telah diungkapkan dalam bab sebelumnya, 

bahwa kebijakan sekolah adalah sebuah kebijakan 

mikro dan privat policy, yang merupakan 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. 

Sehingga sebagai sebuah produk dari sekolah, maka 

setiap kebijakan sekolah berakar pada visi atau tujuan 

utama dari sekolah. Demikian juga perumusan 
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kebijakan sekolah dalam menanggulangi kenakalan 

remaja pada tiga sekolah yang menjadi obyek 

penelitian, juga berakar pada visi sekolah masing-

masing. 

SMA 2 memiliki visi “Terwujudnya satuan 

pendidikan yang beriman, bertakwa, dengan 

lulusan yang unggul dalam prestasi, berkarakter 

kebangsaan, dan peduli lingkungan, serta mampu 

bersaing di era global”. SMA Muhammadiyah 

mempunyai visi dan tujuan “Menyelenggarakan 

pendidikan yang menghasilkan manusia yang 

berkarakter, kreatif dan berprestasi”. Sedangkan SMA 

Kristen 1 mempunyai visi “Membentuk manusia yang 

berbudi luhur, beriman, mampu menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, terampil beretos kerja 

tinggi berprestasi serta adaptif di era global atas 

kesadaran diri berdasarkan firman Tuhan”. Visi 

tersebut menjadi dasar dari gerak kebijakan masing-

masing sekolah. Bisa disimpulkan bahwa masing-

masing sekolah memiliki indikator tertentu mengenai 

profil lulusan yang diharapkan. Dengan kata lain 

masing-masing sekolah mengukur ketercapaian 

tujuannya apabila siswa sebagai produk dari sekolah 

memiliki karakter-karakter sesuai indikator yang 

terdapat dalam visi sekolah. Artinya masing-masing 

sekolah menyadari benar bahwa pendidikan memiliki 

fungsi manifes untuk membentuk kepribadian individu 

yang ideal sesuai standar nilai dan norma masyarakat 

(Dhohiri, 2006: 66). SMA 2 memiliki tujuan membentuk 

kepribadian siswa menjadi beriman, bertakwa, 
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berkarakter kebangsaan, peduli lingkungan, dan 

menguasai teknologi. SMA Muhammadiyah 

mengutamakan karakter beriman, bertakwa, peduli 

lingkungan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dimana hal itu diwujudkan dalam semboyan 

sekolah “fun, green and scientific”. Dan SMA Kristen 1 

menekankan pada karakter menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, mandiri dan beretos kerja 

tinggi, mampu beradaptasi dengan perkembangan 

jaman, serta memiliki standar moralitas sesuai ajaran 

agama. Hal tersebut juga diwujudkan di dalam 

semboyan sekolah “education for liberty, development 

and dignity”. 

Dalam visi sekolah tersebut, secara eksplisit 

terkandung tujuan untuk membentuk kepribadian 

siswa. Artinya visi dan tujuan sekolah sudah memiliki 

muatan untuk mencegah maupun menanggulangi 

kenakalan yang mungkin dilakukan oleh siswa. Dengan 

memiliki kepribadian-kepribadian tersebut, diharapkan 

siswa tidak melakukan kenakalan remaja. Dan apabila 

melakukan pelanggaran, maka tindakan yang diberikan 

diarahkan untuk mendidik siswa agar memiliki 

kepribadian ideal tersebut. Hal ini dikarenakan visi 

sekolah yang ada tidaklah sembarangan dibuat. Namun 

melibatkan pihak-pihak yang menjadi stakeholder, dan 

juga mempertimbangkan banyak faktor seperti kondisi 

kekinian, perkembangan jaman, latar belakang sosial 

siswa, juga lingkungan dimana sekolah berada. 

Perumusan kebijakan yang ada di SMA 2, 

melibatkan tidak hanya kepala sekolah dan guru, tetapi 

juga komite sekolah dan juga Dinas Pendidikan. Kepala 
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sekolah dan guru sebagai pihak yang mengetahui 

lingkungan dalam sekolah, komite sebagai perwakilan 

suara orang tua siswa dan masyarakat, serta Dinas 

Pendidikan sebagai perwakilan pemerintah, mengingat 

posisi SMA 2 sebagai sekolah negeri. Keterlibatan 

pihak-pihak tersebut diharapkan agar kebijakan yang 

dirumuskan mampu merepresentasikan tujuan dan 

harapan dari seluruh stakeholder terkait. Kondisi 

kekinian masyarakat dimana terjadi dekadensi moral 

menjadi faktor dirumuskannya kebijakan membentuk 

karakter siswa yang beriman dan bertakwa. Latar 

belakang sosial siswa yang beragam menjadi faktor 

kebijakan sekolah dalam membentuk karakter 

kebangsaan. Lingkungan sekolah dan sekitar 

mendorong kebijakan kepedulian terhadap lingkungan. 

Dan perkembangan teknologi yang semakin pesat 

melatarbelakangi kebijakan membentuk siswa menjadi 

unggul dalam prestasi dan memiliki daya saing tinggi. 

Sementara di SMA Muhammadiyah perumusan 

kebijakan melibatkan kepala sekolah, guru, komite, 

dan Muhammadiyah sebagai induk dari lembaga 

pendidikan Muhammadiyah. Kebijakan yang 

dirumuskan secara umum dimaksudkan agar selaras 

dengan kebijakan Muhammadiyah. Latar belakang 

siswa yang keseluruhan beragama islam mendasari 

kebijakan pembentukan karakter beriman dan 

bertakwa. Kondisi kekinian dimana kesadaran 

masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup masih 

sangat kurang mendorong kebijakan kepedulian 

terhadap lingkungan. Dan kesadaran bahwa di tengah 

perkembangan jaman dan teknologi yang semakin 
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pesat, sebagai umat islam harus mampu bersaing, 

melatarbelakangi kebijakan membentuk siswa 

berpengetahuan ilmiah dan menguasai teknologi. 

Sedangkan di SMA Kristen 1, pihak-pihak yang 

terlibat dalam perumusan kebijakan adalah kepala 

sekolah, guru, komite sekolah, dan pihak Yayasan 

Pendidikan Kristen (YPK) sebagai induk dari sekolah. 

Keterlibatan pihak yayasan juga dimaksudkan agar 

kebijakan sekolah sejalan dengan kebijakan yang 

diusung oleh yayasan. Latar belakang siswa dimana 

sebagian besar input siswa pada kisaran rata-rata 

melatarbelakangi kebijakan mandiri, terampil dan 

beretos kerja tinggi. Hal ini didasari pemikiran bahwa 

dengan kedisiplinan dan kerja keras, siswa yang biasa 

pun mampu menjadi istimewa. Kondisi masyarakat 

yang mengalami kemajuan pesat di bidang teknologi 

mendorong kebijakan penguasaan teknologi dan 

kreativitas siswa. Sedangkan kebijakan moralitas 

sesuai ajaran agama kristen dilandasi nafas dan ciri 

khas sekolah sebagai sekolah kristen, dan selaras 

dengan visi Yayasan Pendidikan Kristen (YPK). 

 Ketiga sekolah memiliki visi dan tujuan yang 

hampir sama dalam hal membentuk kepribadian 

individu. Visi tersebut secara umum dijabarkan oleh 

ketiga sekolah dalam lima poin perencanaan yang 

menjadi pedoman di dalam kebijakan tersebut sebagai 

berikut. Pertama, memberikan siswa kesempatan untuk 

mengembangkan potensi diri melalui kegiatan 

pengembangan diri (ekstrakurikuler). Tujuannya adalah 

apabila potensi siswa terwadahi dan terfasilitasi, maka 

potensi untuk melakukan kenakalan remaja bisa 
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diminimalkan. Kedua, menerapkan peraturan sekolah 

secara konsisten, harapannya adalah budaya disiplin 

dan taat peraturan tertanam pada siswa, sehingga ada 

rasa takut untuk melanggar. Ketiga, sekolah membuka 

jalur komunikasi dengan orang tua dan keluarga siswa, 

supaya segala problematika siswa dapat diketahui dan 

ditangani sebelum siswa melampiaskannya dengan 

melakukan pelanggaran. Keempat, memperlakukan 

siswa sebagai subyek dan bukan obyek. Ada prinsip 

“memanusiakan manusia” yang diamini oleh ketiga 

sekolah. Dan kelima, menumbuhkan budaya beragama 

dan kerukunan antar agama. Asumsinya adalah 

dengan agama, maka siswa mempunyai modal di dalam 

membentuk kepribadian yang ideal. Lima pedoman 

tersebut kemudian dirumuskan di dalam rumusan tata 

tertib sekolah, yang menjadi acuan utama di dalam 

kebijakan sekolah menanggulangi kenakalan remaja. 

  

3. Proses Adopsi Kebijakan Sekolah dalam 

Menanggulangi Kenakalan Remaja 

 

Adopsi kebijakan adalah bagaimana sebuah 

kebijakan dimanifestasikan di dalam program-program 

(Dunn,1998: 24-25). Dalam konteks penelitian ini, visi 

sekolah dan karakter siswa yang ingin dibentuk sebagai 

tujuan dari sekolah adalah haluan arah kebijakan 

sekolah dalam menanggulangi kenakalan remaja. Visi 

dan tujuan tersebut diturunkan dalam aturan dan 

program kongrit yang secara spesifik mengarah pada 

penanggulangan kenakalan remaja, baik secara 

preventif maupun represif. Wujudnya adalah di dalam 
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bentuk tata tertib sekolah. Mulyono (2000: 22) 

mengungkapkan bahwa tata tertib adalah kumpulan 

aturan-aturan yang dibuat secara tertulis yang 

mengikat anggota masyarakat. Sehingga kemudian tata 

tertib sekolah dapat didefinisikan sebagai aturan-

aturan tertulis yang mengikat warga sekolah, dalam hal 

ini siswa, guru dan karyawan. 

 Tata tertib SMA 2 tidak hanya mengatur tentang 

pelanggaran siswa, tetapi juga tentang bagaimana 

tugas dan kewajiban siswa serta bagimana siswa harus 

mengikuti kegiatan sekolah. Tugas dan kewajiban 

tersebut terutama berkaitan dengan kegiatan 

intrakurikuler, ekstrakurikuler dan upacara bendera 

yang harus diikuti siswa. Selain itu tentang bagaimana 

siswa harus berperilaku dalam hal berpakaian dan 

berdandan juga diatur dalam tata tertib. Tata tertib 

siswa di SMA 2 menggunakan sistem poin, dimana 

setiap pelanggaran memperoleh poin tertentu. Atribut 

poin tersebut didasarkan pada kadar besar kecilnya 

pelanggaran. Besar kecilnya pelanggaran selaras 

dengan konsep norma berdasarkan daya ikatnya. 

Pelanggaran terhadap norma mode (misal tidak 

berseragam rapi), norma usage atau cara (misal 

membawa mobil ke sekolah) dan norma folkways atau 

kebiasaan (misal memasuki sekolah tidak melalui pintu 

sebenarnya) dikategorikan sebagai pelanggaran ringan 

sehingga diberikan poin kisaran 3-10 dalam setiap 

pelanggaran yang terjadi. Sementara pelanggaran 

terhadap norma mores atau kesusilaan dan norma 

hukum, seperti berkelahi dan asusila, mendapatkan 

poin maksimal hingga 100. Apabila siswa mendapatkan 
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poin maksimal 100, maka siswa yang bersangkutan 

dikembalikan pada orang tua. Bentuk sanksi yang 

diberlakukan bertingkat, yakni mulai teguran atau 

peringatan lisan, peringatan tertulis hingga tiga kali, 

diberikan skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran, dan 

terakhir dikembalikan pada orang tua atau wali murid. 

Setiap sanksi yang diberikan dikomunikasikan pada 

orang tua. Terkhusus untuk pelanggaran ringan 

dengan jumlah poin kurang dari 10 diselesaikan secara 

langsung oleh guru yang terlibat. Sementara bila 

akumulasi poin mencapai 11-20 poin, pemberitahuan 

pada orang tua dilakukan. Dan akumulasi poin di atas 

itu, barulah pemanggilan orang tua atau wali murid 

dilakukan oleh sekolah. 

Sistem poin yang kurang lebih sama 

diberlakukan di SMA Muhammadiyah. Kategorisasi 

pelanggaran juga didasarkan pada besar kecilnya 

pelanggaran seturut pelanggaran norma yang berdaya 

ikat rendah hingga kuat. Pelanggaran norma mode 

termasuk pelanggaran ringan, sementara pelanggaran 

norma mores dan hukum termasuk kategori 

pelanggaran berat. Hal ini menunjukkan indikator 

pelanggaran yang tidak berbeda antara kedua sekolah. 

Yang menarik, di SMA Muhammadiyah keterlibatan 

pihak sekolah dalam menangani pelanggaran juga 

disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran. 

Akumulasi poin 3-15 yang terlibat adalah guru terkait, 

wali kelas dan bimbingan konseling. Demikian juga 

akumulasi poin 16-25. Sementara akumulasi poin 26-

50 melibatkan wali kelas, bimbingan konseling dan 

Wakil Kepala Sekolah (Waka) bidang kesiswaan. Dan 
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akumulasi poin 51-100 melibatkan wali kelas, 

bimbingan konseling, Waka bidang kesiswaan, dan 

Kepala sekolah. Sanksi yang diberikan pada siswa 

pelanggar tata tertib juga diberlakukan secara 

bertingkat selaras dengan besar kecilnya pelanggaran. 

Jumlah poin 4-10 penyelesaian dilakukan langsung 

oleh guru terkait. Poin 20 wali kelas memberikan surat 

pemberitahuan pada orang tua. Poin 25 dilakukan 

pemanggilan terhadap orang tua oleh wali kelas dan 

diberikan surat peringatan pertama. Poin 50 dilakukan 

pemanggilan terhadap orang tua oleh wali kelas dan 

diberikan surat peringatan kedua. Poin 75 dilakukan 

pemanggilan terhadap orang tua oleh kepala sekolah 

dan diberikan surat peringatan ketiga serta skorsing. 

Terakhir jika poin mencapai 100 maka siswa 

dikembalikan pada orang tua atau wali murid. 

Berbeda dengan SMA 2 dan SMA 

Muhammadiyah, di SMA Kristen 1 tidak diberlakukan 

sistem poin. Namun setiap wali kelas, guru bimbingan 

konseling dan guru bidang kesiswaan memiliki buku 

catatan kejadian yang khusus mencatat pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sehingga bila 

terjadi akumulasi atau pelanggaran yang berulang yang 

dilakukan oleh siswa, dapat diketahui oleh pihak 

sekolah. Tata tertib mengatur bagaimana tugas dan 

kewajiban siswa di sekolah, termasuk bagaimana siswa 

harus bersikap, berpakaian, berperilaku di sekolah, 

hingga kewajiban pembayaran uang sekolah. 

Penindakan dilakukan oleh tim ketertiban, yang 

beranggotakan wali kelas, bimbingan konseling dan 

biang kesiswaan. Pelanggaran yang terjadi pun 
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dikategorikan dalam pelanggaran ringan, sedang dan 

berat. Pelanggaran seperti terlambat, pemakaian 

seragam yang tidak rapi, dikategorikan dalam 

pelanggaran ringan. Sementara pelanggaran seperti 

membolos dikategorikan pelanggaran sedang. Dan 

pelanggaran berat di antaranya seperti berkelahi dan 

berbuat asusila. Pelanggaran ringan ditindak secara 

langsung oleh guru piket dan wali kelas, dengan 

diberikan sanksi teguran lisan, menandatangani buku 

pelanggaran, dan atau diberikan tugas. Pelanggaran 

sedang ditindak oleh tim ketertiban dan diberikan 

sanksi peringatan tertulis yang diketahui orang tua, 

skorsing serta diberikan tugas khusus. Sedangkan 

pelanggaran berat ditindak oleh tim ketertiban dengan 

keterlibatan wali kelas, dengan sanksi menandatangani 

surat bermeterai hingga dikembalikan pada orang tua 

atau wali murid. 

Perbedaan dalam bentuk tata tertib di ketiga 

sekolah, merupakan sebuah konsekuensi dari prinsip 

manajemen berbasis sekolah, dimana setiap sekolah 

berhak melakukan pengaturan dan pengembangan 

masing-masing. Dengan kata lain adopsi kebijakan 

yang dilakukan, tergantung pada bagaimana kondisi 

sekolah yang bersangkutan, baik secara sosial, kultural 

maupun kekhasan yang dimilikinya. Hal ini 

menegaskan pendapat Anderson (1979) bahwa 

lingkungan kebijakan pendidikan, yakni segala hal 

yang berada di luar kebijakan, mempunyai pengaruh 

terhadap kebijakan pendidikan (Imron, 2002: 31). 

Selain pengaruh lingkungan kebijakan pendidikan, 

pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan tata tertib 
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juga menentukan bagaimana tata tertib itu sendiri. Di 

SMA 2, tata tertib dirumuskan oleh sekolah, namun 

juga dikonsultasikan dengan komite dan Dinas 

Pendidikan. Sementara di SMA Muhammadiyah tata 

tertib dirumuskan oleh sekolah, dikonsultasikan 

dengan ormas Muhammadiyah sebagai induk, dan juga 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Harapannya tentu saja 

tata tertib yang ada sejalan dengan visi pendidikan 

Muhammadiyah. Sementara di SMA Kristen 1 tata 

tertib disusun oleh sekolah, selain dikonsultasikan 

dengan pihak yayasan, juga dikonsultasikan dengan 

perwakilan siswa lewat Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS), dimana siswa memberikan masukan, kritikan 

ataupun saran. Tujuannya agar tata tertib yang 

diberlakukan selain mengakomodir kebutuhan siswa, 

juga agar lebih diterima oleh siswa, karena juga 

merupakan buah pemikiran siswa.  

Tata tertib yang ada kemudian disosialisasikan 

pada seluruh siswa, baik lewat kegiatan pembelajaran 

oleh guru mata pelajaran, kegiatan pembinaan oleh 

wali kelas, upacara bendera, maupun kegiatan Masa 

Orientasi Siswa (MOS). Ketiga sekolah memiliki 

kesamaan dalam hal ini, juga di dalam memberikan 

sosialisasi tata tertib pada orang tua. Umumnya tata 

tertib akan dibagikan pada seluruh siswa, kemudian 

ada surat pernyataan dari orang tua yang intinya 

menolak, menerima ataupun memberi masukan terkait 

tata tertib. Dengan cara ini, tata tertib tidak hanya 

diketahui warga sekolah, namun juga orang tua atau 

wali murid. Tata tertib juga mulai disosialisasikan pada 

masyarakat umum, misalnya dengan cara 
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menampilkan di dalam website sekolah, sebagaimana 

yang dilakukan oleh SMA Kristen 1. 

Penerapan tata tertib di ketiga sekolah tersebut 

tidak semata-mata sebagai aturan yang berjalan sendiri 

dalam membentuk kepribadian siswa. Tetapi juga 

didasari dan sekaligus disertai dengan beberapa 

program, yang dari ketiga sekolah secara umum dapat 

dirangkum sebagai berikut. Pertama, siswa diberi 

kesempatan untuk mengembangkan potensi diri 

melalui kegiatan pengembangan diri (ekstrakurikuler). 

Tujuannya adalah apabila potensi siswa terwadahi dan 

terfasilitasi, maka potensi untuk melakukan kenakalan 

remaja bisa ditekan. Kedua, menerapkan peraturan 

sekolah secara konsisten, harapannya adalah budaya 

disiplin dan taat peraturan tertanam pada siswa, 

sehingga ada rasa takut untuk melanggar. Ketiga, 

sekolah membuka jalur komunikasi dengan orang tua 

dan keluarga siswa, supaya segala problematika siswa 

dapat diketahui dan ditangani sebelum siswa 

melakukan pelanggaran. Keempat, memperlakukan 

siswa sebagai subyek dan bukan obyek. Memandang 

siswa sebagai pribadi yang dapat berlaku baik apabila 

ditangani dan diperlakukan secara baik pula. Dan 

kelima, menumbuhkan budaya beragama dan relasi 

kerukunan antar agama. Asumsinya adalah siswa akan 

mempunyai modal di dalam membentuk kepribadian 

yang ideal, maupun dalam berinteraksi dengan 

sesamanya, apabila berlandaskan ajaran agama. 

 Tata tertib sekolah menjadi pedoman utama 

dalam kebijakan menanggulangi kenakalan remaja di 

sekolah. Namun tata tertib tersebut tidak hanya 
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sekedar menjadi aturan, tetapi pelaksanaannya 

didukung oleh program-program yang dilakukan oleh 

masing-masing sekolah. Dalam upaya untuk 

menanggulangi kenakalan remaja, SMA 2 memberikan 

peluang dan fasilitas pada siswa untuk 

mengembangkan potensi melalui kegiatan 

pengembangan diri. Kemudian juga dengan melakukan 

sosialisasi mengenai nilai-nilai dan peraturan sekolah 

secara rutin. Mengintensifkan komunikasi dan 

koordinasi dengan wali kelas mengenai permasalahan 

siswa, dimana hal tersebut dilakukan secara rutin dan 

terjadwal setiap minggu. Selain itu pola interaksi di 

dalam sekolah diusahakan untuk lebih egaliter, yakni 

dengan membuka kesempatan siswa untuk 

berkomunikasi dengan guru bahkan kepala sekolah 

mengenai permasalahannya, tidak hanya dengan guru 

bimbingan konseling. Hal serupa dilakukan juga di 

SMA Muhammadiyah, dimana bahkan guru membuka 

akses siswa untuk belajar dan berdiskusi di rumah 

guru. Ada usaha mendekatkan hubungan antara siswa 

dengan guru. Salah satu contoh menarik adalah 

adanya kegiatan memasak dan makan bersama di 

rumah guru. Program lain yang dilakukan di SMA 

Muhammadiyah adalah adanya kegiatan keagamaan 

berupa pengajian yang rutin digelar setiap minggu. 

Dimana kegiatan keagamaan diharapkan sekolah 

menjadi filter dan benteng ketika siswa berpotensi 

melakukan kenakalan remaja. Sementara di SMA 

Kristen 1, program yang kurang lebih sama juga 

dilakukan. Yakni sosialisasi intensif baik melalui 

bimbingan konseling, wali kelas maupun guru mata 
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pelajaran. Pengawasan dan kontrol diterapkan bahkan 

dalam hal media sosial yang kini sedang digemari 

siswa. Koordinasi dengan orang tua siswa juga 

dilakukan secara masif, misalnya ketika siswa tidak 

masuk sekolah tanpa keterangan maka pada hari itu 

juga sekolah akan langsung menghubungi orang tua. 

Budaya egaliter dan pluralitas juga ditanamkan pada 

siswa, dengan prinsip keteladanan dan saling 

menghormati antara setiap warga sekolah. Selain itu 

nilai spiritualitas juga dijaga dengan adanya renungan 

bersama setiap pagi dan ibadah bersama setiap akhir 

pekan belajar. 

  

4. Proses Implementasi Kebijakan Sekolah dalam 

Menanggulangi Kenakalan Remaja 

 

 Kebijakan sekolah dalam menanggulangi 

kenakalan remaja tidak hanya diterapkan dalam 

bentuk implementasi tata tertib, namun juga 

menciptakan kondisi dan situasi sekolah yang dianggap 

dapat mencegah siswa melakukan pelanggaran. SMA 2 

memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi 

melalui kegiatan pengembangan diri. Kemudian juga 

dengan melakukan sosialisasi mengenai nilai-nilai dan 

peraturan sekolah secara rutin. Melakukan komunikasi 

dan koordinasi dengan wali kelas mengenai 

permasalahan siswa secara rutin dan terjadwal setiap 

minggu. Interaksi di dalam sekolah diusahakan untuk 

lebih egaliter, yakni dengan membuka kesempatan 

siswa untuk berkomunikasi dengan guru bahkan 

kepala sekolah mengenai permasalahannya, tidak 
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hanya dengan guru bimbingan konseling. Hal serupa 

dilakukan juga di SMA Muhammadiyah, dimana 

bahkan guru membuka akses siswa untuk belajar dan 

berdiskusi di rumah guru. Ada hubungan kekeluargaan 

yang dekat antara siswa dengan guru. Salah satu 

contoh menarik adalah adanya kegiatan memasak dan 

makan bersama di rumah guru. Program lain yang 

dilakukan di SMA Muhammadiyah adalah adanya 

kegiatan pengajian yang rutin digelar setiap minggu. 

Dimana kegiatan keagamaan diharapkan sekolah 

menjadi filter dan benteng bagi siswa. Sementara di 

SMA Kristen 1, program yang kurang lebih sama juga 

dilakukan. Sosialisasi diadakan melalui bimbingan 

konseling, wali kelas maupun guru mata pelajaran. 

Pengawasan dan kontrol diterapkan bahkan dalam hal 

media sosial yang kini sedang digemari siswa. 

Koordinasi intensif dengan orang tua siswa juga 

dilakukan, misalnya ketika siswa tidak masuk sekolah 

tanpa keterangan maka pada hari itu juga sekolah 

akan langsung menghubungi orang tua. Budaya 

egaliter dan pluralitas juga ditanamkan pada siswa, 

dengan prinsip keteladanan dan saling menghormati 

antara setiap warga sekolah. Kemudian aspek 

spiritualitas juga diperhatikan dengan adanya 

renungan bersama setiap pagi dan ibadah bersama 

setiap akhir pekan. 

 Tata tertib yang diterapkan dan prasyarat kondisi 

yang diciptakan melalui program-program tersebut 

diharapkan dapat menekan siswa untuk tidak 

melakukan pelanggaran. Dalam realitanya pelanggaran 

terhadap tata tertib juga masih terjadi (lihat tabel 1), 
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namun demikian diungkapkan oleh responden kunci 

kepala sekolah dari SMA 2, SMA Muhammadiyah dan 

SMA Kristen 1 bahwa terdapat tren penurunan 

pelanggaran yang terjadi, terutama pada kategori 

pelanggaran sedang dan berat. Meskipun hal ini perlu 

dibuktikan lebih lanjut, akan tetapi melalui 

implementasi tata tertib, terutama ketika terjadi 

pelanggaran, bisa dilihat bagaimana pengaruh 

kebijakan tersebut bagi siswa.  

 Pemberian sanksi atau tindakan pada siswa 

sebelumnya didahului dengan pendekatan dan 

pembimbingan secara personal dilakukan di SMA 2. 

Ketika diberikan sanksi sesuai dengan tata tertib, siswa 

diharapkan dapat menerima dan memahami sanksi 

tersebut. Segala tindakan yang diberikan juga 

dikomunikasikan pada orang tua ataupun wali murid 

dari siswa yang bersangkutan. Cara implementasi tata 

tertib yang semacam ini dimaksudkan agar tegas 

mendisiplinkan siswa, dan sekaligus memberikan 

pendidikan pada siswa mengenai konsekuensi dari 

tindakan pelanggaran yang dilakukan. Disini 

diperlukan peran aktif dari wali kelas dan bimbingan 

konseling. Namun keputusan sanksi yang terkait 

pelanggaran sedang dan berat diputuskan melalui 

koordinasi antara wali kelas, bimbingan konseling dan 

jajaran pimpinan sekolah. Sanksi yang diberikan 

mengacu pada tata tertib, namun demikian biasanya 

juga dibahas pertimbangan-pertimbangan tertentu baik 

yang meringankan maupun memberatkan siswa. 

Sehingga harapannya sanksi yang diberikan tidak 

hanya sebagai penegakan aturan, tetapi juga 
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mempertimbangkan siswa yang bersangkutan, dan di 

atas itu mempertimbangkan kepentingan sekolah serta 

keseluruhan siswa. Sebagai sekolah negeri, SMA 2 

tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pemerintah 

dalah hal ini dinas pendidikan. Meskipun dilakukan 

konsultasi dengan dinas pendidikan, namun setiap 

keputusan yang diambil adalah otonom dan tidak 

terdapat intervensi dari dinas pendidikan. 

 SMA Muhammadiyah, sebagai sekolah yang 

bernafaskan agama islam, dan seluruh siswa juga 

beragama islam, maka pemberian sanksi selalu disertai 

dengan pendekatan kekeluargaan dan keagamaan. 

Bahkan terkadang sanksi yang diberikan juga 

berkaitan dengan aspek agama. Contohnya siswa 

diharuskan untuk membaca Alquran. Model 

penanganan pelanggaran semacam ini diharapkan lebih 

menyentuh aspek keagamaan siswa, sehingga sanksi 

yang diberikan pun bertujuan membangun keimanan 

siswa, dan muaranya adalah di masa datang siswa 

yang bersangkutan tidak lagi melakukan pelanggaran 

tersebut karena terkait dengan aspek agama. 

Pemberian sanksi juga melalui koordinasi antara wali 

kelas, bimbingan konseling dan kepala sekolah. 

Terutama terkait dengan pelanggaran sedang dan 

berat. Setiap sanksi yang diberikan juga 

dikomunikasikan pada bidang Pendidikan 

Muhammadiyah yang menaungi sekolah. Namun 

secara khusus di SMA Muhammadiyah diterapkan 

kebijakan untuk jangan sampai mengeluarkan siswa. 

Hal ini menarik karena di dalam pasal tata tertib sanksi 

ini diberlakukan untuk pelanggaran yang mencapai 
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poin maksimal. Dasarnya adalah kebijakan dari 

Muhammadiyah sebagai induk, bahwa siswa adalah 

individu yang harus dibimbing semaksimal mungkin, 

dan setiap kesalahan perlu dijadikan pelajaran bagi 

individu. Tetapi pengecualian diberikan untuk tindakan 

asusila, dimana tindakan mengeluarkan siswa adalah 

pilihan terakhir. 

 Sementara di SMA Kristen 1, beberapa 

pelanggaran tidak langsung diberikan sanksi sesuai 

apa yang tertulis dalam tata tertib. Tetapi terlebih 

dahulu diberikan pendekatan dan pembimbingan 

personal pada siswa, melibatkan orang tua, kemudian 

dilakukan kesepakatan dimana siswa membuat surat 

pernyataan bahwa sanksi sesuai tata tertib akan 

berlaku apabila siswa tersebut mengulangi 

perbuatannya. Model penanganan seperti ini utamanya 

diberlakukan untuk pelanggaran sedang dan berat, 

kecuali untuk pelanggaran asusila umumnya tindakan 

tegas langsung diberikan. Sementara untuk 

pelanggaran ringan, sanksi yang diberikan lebih 

bersifat ringan dan langsung, seperti misalnya diberi 

tugas kebersihan. Implementasi tata tertib semacam ini 

dimaksudkan membangun kesadaran siswa dan 

tanggungjawab siswa terhadap dirinya sendiri. Agar 

kepatuhan terhadap nilai dan norma muncul dari 

dalam dirinya sendiri. Sanksi yang tidak serta merta 

diberikan diharapkan membuat siswa menghargainya, 

sehingga mereka tidak lagi mengulangi perbuatannya, 

bukan atas dasar rasa takut, tetapi rasa segan yang 

muncul dari dalam diri. Implementasi tata tertib di 

SMA Kristen 1 ini menuntut setiap guru, wali kelas dan 
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bimbingan konseling memberikan pendampingan, 

pemantauan dan pembimbingan maksimal. Guru juga 

mempunyai database mengenai potensi siswa dalam 

melakukan pelanggaran. Latar belakang siswa, 

kemudian permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

siswa yang berkorelasi dengan tindakan pelanggaran 

yang dilakukan harus diketahui, dan menjadi 

pertimbangan dalam menerapkan tata tertib. Sehingga 

pengambilan keputusan sanksi yang diberikan pada 

siswa pelanggar dipertimbangkan secara matang oleh 

wali kelas, bimbingan konseling dan juga kepala 

sekolah. 

 Ketika terjadi pelanggaran, penanganan dan 

tindakan di ketiga sekolah umumnya dilakukan oleh 

apa yang disebut sebagai tim ketertiban, yang di 

dalamnya beranggotakan bidang kesiswaan, wali kelas 

dan bimbingan konseling. Bentuk tindakan yang 

dilakukan oleh sekolah, sesuai dengan tata tertib, 

disesuaikan dengan tingkat pelanggaran atau 

kenakalan yang dilakukan. Di SMA 2, pemberian 

sanksi atau tindakan pada siswa sebelumnya didahului 

dengan pendekatan dan pembimbingan secara 

personal. Sehingga ketika diberikan sanksi sesuai 

dengan tata tertib, siswa dapat menerima dan 

memahami manfaat sanksi tersebut. Segala tindakan 

yang diberikan juga dikomunikasikan pada orang tua 

ataupun wali murid dari siswa yang bersangkutan. 

Cara penegakan aturan yang semacam ini 

dimaksudkan agar tegas mendisiplinkan siswa, tetapi 

juga memberikan pendidikan pada siswa mengenai 

konsekuensi dari tindakan pelanggaran yang 
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dilakukan. Sedangkan di SMA Muhammadiyah, sebagai 

sekolah yang bernafaskan agama islam, dan seluruh 

siswa juga beragama islam, maka pemberian sanksi 

selalu disertai dengan pendekatan kekeluargaan dan 

keagamaan. Bahkan terkadang sanksi yang diberikan 

juga berkaitan dengan aspek spiritualitas. Misalnya 

siswa diharuskan untuk membaca kitab suci Alquran. 

Model penanganan pelanggaran semacam ini 

diharapkan lebih menyentuh aspek keagamaan siswa, 

sehingga sanksi yang diberikan pun bertujuan 

membangun keimanan siswa, dan muaranya adalah di 

masa datang siswa yang bersangkutan tidak lagi 

melakukan pelanggaran tersebut. Berbeda dengan SMA 

Kristen 1, setiap pelanggaran tidak langsung diberikan 

sanksi sesuai apa yang tertulis dalam tata tertib. Tetapi 

terlebih dahulu diberikan pendekatan dan 

pembimbingan personal pada siswa, melibatkan orang 

tua, kemudian dilakukan kesepakatan dimana siswa 

membuat surat pernyataan bahwa sanksi sesuai tata 

tertib akan berlaku apabila siswa tersebut mengulangi 

perbuatannya. Model penanganan seperti ini utamanya 

diberlakukan untuk pelanggaran sedang dan berat, 

terkecuali untuk pelanggaran asusila, dimana biasanya 

tindakan tegas langsung diberikan. Sementara untuk 

pelanggaran ringan, sanksi yang diberikan lebih 

bersifat ringan dan insidental pula, seperti misalnya 

membersihkan halaman sekolah. Tujuan dari cara 

penanganan seperti ini adalah membangun kesadaran 

siswa dan tanggungjawab siswa terhadap dirinya 

sendiri. Agar kepatuhan terhadap nilai dan norma 

muncul dari dalam dirinya sendiri. Sanksi yang tidak 
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serta merta diberikan diharapkan memicu siswa 

menghargai “kesempatan kedua”, sehingga mereka 

tidak lagi mengulangi perbuatannya, bukan atas dasar 

rasa takut, tetapi keinginan pribadi. 

 

5. Dampak Kebijakan Sekolah dalam 

Menanggulangi Kenakalan Remaja 

Dampak kebijakan, seringkali disebutkan 

meliputi tiga aspek, yakni keluaran (output), hasil 

(outcome) dan dampak (impact). Dimana output 

merupakan pencapaian jangka pendek dari suatu 

kebijakan yang terkait dengan perubahan persepsi dan 

pengetahuan, outcome adalah pencapaian jangka 

menengah yang terkait dengan perubahan perilaku dan 

impact merupakan pencapaian jangka panjang seturut 

dengan tujuan yang diinginkan oleh kebijakan pada 

awalnya (Hovland, 2007: 16). Untuk dapat mengukur 

ketiga aspek tersebut secara lengkap, maka diperlukan 

evaluasi dampak, yang dapat dilakukan dengan baik 

apabila program telah dilaksanakan secara lengkap dan 

berjalan dalam waktu yang relatif lama. Sementara 

dalam konteks penelitian ini, yang difokuskan pada 

evaluasi implementasi, maka aspek dampak yang dapat 

dikaji terutama adalah aspek output. Sejalan dengan 

apa yang diungkapkan Ripley (1985: 144) 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. 
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Sehingga kemudian dampak kebijakan sekolah 

mengenai penanggulangan kenakalan siswa yang dapat 

dideskripsikan adalah pada aspek perubahan persepsi 

dan pengetahuan. Hal ini disebut Davis sebagai 

dampak non-akademik, yaitu dampak yang 

mempengaruhi perubahan kebijakan dan 

pelaksanaannya, serta tingkah laku, ataupun 

konseptual, yaitu mengubah pengetahuan, pemahaman 

dan sikap seseorang terhadap isu-isu sosial (Hovland, 

2007: 15). 

Implementasi kebijakan penanggulangan 

kenakalan remaja di ketiga sekolah telah dipaparkan 

dalam bagian sebelumnya. Bahwa implementasi 

kebijakan di SMA 2 lebih konsisten dengan tata tertib, 

namun diimbangi dengan pendekatan personal. 

Implementasi kebijakan di SMA Muhammadiyah lebih 

menggunakan pendekatan kekeluargaan dan 

keagamaan. Sedangkan di SMA Kristen 1 lebih 

menekankan pada implementasi tata tertib yang 

disertai pembimbingan, dialog dan penyadaran siswa 

melalui penundaan sanksi atau pemberian 

“kesempatan kedua”.   

 Siswa sebagai sasaran utama kebijakan 

memandang apa yang diterapkan di SMA 2 sebagai 

sesuatu yang cukup tegas. Siswa dapat melihat dan 

merasakan bahwa tata tertib sekolah ditegakkan, 

namun juga menyadari sanksi sebagai konsekuensi 

yang bertujuan mendidik mereka. Pendekatan personal 

yang dilakukan sekolah juga membuat siswa merasa 

sekolah memberi perhatian, dan tidak hanya bersikap 

otoriter terhadap pelanggaran yang dilakukan. 
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Penerapan sanksi yang tegas ketika ada siswa yang 

melakukan pelanggaran menimbulkan rasa segan 

untuk melanggar di kalangan siswa lain, karena 

mereka berpikir bahwa akan mendapat sanksi yang 

sesuai bila mereka melakukan pelanggaran. Secara 

tidak langsung hal ini membuat solidaritas in-group di 

kalangan siswa juga menguat. Di sisi lain, upaya 

penanaman budaya dan komunikasi yang lebih egaliter 

membuat siswa merasa lebih nyaman di sekolah, dan 

juga membuat siswa enggan untuk melakukan 

pelanggaran, karena situasi sekolah dan pihak guru 

yang berperan sebagai keluarga bagi siswa. Ketika 

setiap keputusan kebijakan dikomunikasikan pada 

orang tua, komite dan dinas pendidikan, maka SMA 2 

sebagai lembaga dipandang kooperatif. Namun 

demikian tidak mengurangi tingkat ketegasan sekolah 

dalam menegakkan aturan, sehingga kemudian wibawa 

sekolah tetap terjaga.  

 Di SMA Muhammadiyah, siswa merasakan 

bahwa pendekatan keagamaan tersebut sesuai bagi 

mereka. Hal ini tidak lepas dari latar belakang sosial 

dan agama siswa yang seragam. Pendekatan 

keagamaan yang dilakukan relatif mudah diterapkan 

Sehingga pemberian sanksi yang terkait dengan aspek 

spiritualitas pun dirasakan mereka justru sebagai 

sesuatu yang baik. Bagi siswa sanksi semacam 

membangun dan menggugah kesadaran mereka untuk 

tidak lagi mengulangi perbuatannya atas dasar aspek 

religiusitas dan spiritualitas. Budaya kedekatan antar 

siswa dengan guru juga dianggap siswa sebagai bagian 

dari itu. Sehingga terdapat rasa hormat terhadap guru, 
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dan rasa segan untuk melakukan pelanggaran, tidak 

hanya karena adanya hubungan akrab dengan guru, 

tetapi lebih karena rasa takut terhadap Tuhan YME. 

Implementasi kebijakan yang dilakukan SMA 

Muhammadiyah ini membuat sekolah dipandang tidak 

hanya sebagai sekolah biasa, dan mendapatkan 

kepercayaan dari orang tua siswa dan juga masyarakat, 

terutama jika mereka menginginkan pendidikan umum 

namun juga memiliki nafas keagamaan yang kuat. 

 Sementara di SMA Kristen 1, dengan 

implementasi kebijakan yang dilakukan, siswa merasa 

bahwa suasana sekolah menjadi nyaman bagi mereka. 

Interaksi antar warga sekolah yang egaliter juga 

membuat siswa menganggap sekolah sebagai sebuah 

keluarga besar. Dengan model pemberian sanksi yang 

didasarkan pada kesepakatan dan itikad siswa, tidak 

hanya semata berdasar tata tertib yang kaku, membuat 

siswa merasa tidak dihakimi atas pelanggaran yang 

dilakukan, dan muncul rasa segan untuk melanggar. 

Orang tua pun menganggap sekolah menaruh 

perhatian dan memiliki kesabaran dalam menghadapi 

perilaku siswa, sehingga mereka juga ikut 

bertanggungjawab dengan mendorong siswa untuk 

tidak melanggar, karena melihat sekolah sudah 

memberikan toleransi yang objektif. Akan tetapi di 

pihak lain, pendekatan ini membuat siswa juga 

terkadang tidak menganggap tata tertib diberlakukan 

secara tegas. Sehingga ada kesan untuk mengabaikan, 

karena muncul pikiran bahwa kalau toh melanggar 

maka sanksi yang diberikan tidak langsung 

menghukum sebagaimana tertulis di dalam tata tertib 
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sekolah. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan 

terutama di kalangan siswa yang tidak melanggar 

peraturan, karena sanksi yang diberikan dan 

kesepakatan yang dilakukan oleh siswa pelanggar 

dengan sekolah kurang dikomunikasikan pada siswa 

lainnya. Akibatnya muncul anggapan bahwa sekolah 

bersikap terlalu banyak toleransi dan berkompromi. 

Namun demikian, oleh orang tua dan masyarakat pada 

umumnya, SMA Kristen 1 dipandang sebagai sekolah 

yang memberikan pendampingan maksimal, bahkan 

muncul istilah sebagai “bengkel” yang memiliki 

kemampuan membentuk kepribadian siswa yang 

semula kurang baik menjadi baik. 

  

 ASPEK SMA NEGERI 2 SMA MUHAMMADIYAH SMA KRISTEN 1 

Agenda 

Setting 

Terdapat perilaku 

kenakalan remaja yang 

bertentangan dengan 

visi terwujudnya satuan 

pendidikan yang 

beriman, bertakwa, 

dengan lulusan yang 

unggul dalam prestasi, 

berkarakter kebangsaan, 

dan peduli lingkungan, 

serta mampu bersaing di 

era global 

Terdapat perilaku 

kenakalan remaja yang 

bertentangan dengan visi 

Pendidikan yang 

menghasilkan manusia 

yang beriman, bertakwa, 

berpengetahuan tinggi, 

memiliki daya saing, 

peduli lingkungan, dan 

menguasai teknologi 

Terdapat perilaku 

kenakalan remaja yang 

bertentangan dengan 

visi Membentuk manusia 

yang berbudi luhur, 

beriman, mampu 

menguasai ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi, terampil 

beretos kerja tinggi 

berprestasi serta adaptif 

di era global atas 

kesadaran diri 

berdasarkan firman 

Tuhan 

Perumusan 

Kebijakan 

- Visi Membentuk 

siswa menjadi 

pribadi yang 

beriman, bertakwa, 

peduli, dan memiliki 

daya saing 

- Visi Membentuk siswa 

menjadi pribadi yang 

berkarakter, kreatif dan 

berprestasi 

- Perumusan kebijakan 

melibatkan Kepala 

- - Visi Membentuk siswa 

menjadi pribadi yang 

mandiri, bertumbuh-

kembang dan 

bermartabat 

- - Perumusan kebijakan 
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- Perumusan 

kebijakan melibatkan 

Kepala sekolah, 

guru, komite dan 

Dinas Pendidikan 

sekolah, guru, komite, 

dan Ormas 

Muhammadiyah 

melibatkan kepala 

sekolah, guru, komite, 

dan pihak Yayasan 

 - Tata tertib sekolah 

- Pencegahan 

kenakalan remaja 

melalui kegiatan 

pengembangan diri 

(ekstrakurikuler) 

- Pencegahan 

kenakalan remaja 

melalui kegiatan 

pembelajaran 

(intrakurikuler) dan 

bimbingan konseling 

- Budaya egaliter dan 

kekeluargaan 

- Komunikasi dua arah 

dengan orang tua/wali 

murid 

 

- Tata tertib sekolah 

- Pencegahan kenakalan 

remaja melalui kegiatan 

pengembangan diri 

(ekstrakurikuler) 

- Pencegahan kenakalan 

remaja melalui kegiatan 

pembelajaran 

(intrakurikuler) dan 

bimbingan konseling 

- Pencegahan kenakalan 

remaja melalui kegiatan 

keagamaan 

- Tata tertib sekolah 

- Pencegahan 

kenakalan remaja 

melalui kegiatan 

pengembangan diri 

(ekstrakurikuler) 

- Pencegahan 

kenakalan remaja 

melalui kegiatan 

pembelajaran 

(intrakurikuler) dan 

bimbingan konseling 

- Budaya kekeluargaan 

dan kesadaran moral 

- Komunikasi dua arah 

dengan orang tua/wali 

murid 

Adopsi 

Kebijakan 

- Sosialisasi rutin 

melalui wali kelas 

- Konsultasi 

permasalahan siswa 

rutin melalui wali 

kelas yang hasilnya 

langsung 

dikoordinasikan 

dengan kepala 

sekolah 

- Kegiatan 

ekstrakurikuler 

difasilitasi 

- Tradisi guru 

menyambut siswa di 

pagi hari dalam 

rangka penanaman 

budaya egaliter dan 

- Sosialisasi tata tertib 

rutin melalui wali kelas, 

bimbingan konseling, 

guru mata pelajaran, 

maupun saat upacara 

bendera 

- Membangun kedekatan 

dan komunikasi 

kekeluargaan dengan 

siswa dengan 

mengadakan acara-

acara informal antar 

guru dengan siswa 

- Menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan 

keagamaan seperti 

pengajian rutin 

- Guru bahkan kepala 

- Sosialisasi tata tertib 

rutin setiap pagi hari 

dan akhir pekan 

- Konsultasi 

permasalahan siswa 

baik lewat guru mata 

pelajaran, wali kelas 

ataupun bimbingan 

konseling 

- Kegiatan 

ekstrakurikuler 

difasilitasi 

- Inspeksi mendadak 

(sidak) ketertiban 

siswa 

- Akses konsultasi dan 

komunikasi dibuka 

lebar termasuk 
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kekeluargaan 

- Inspeksi mendadak 

(sidak) ketertiban 

siswa 

- Akses konsultasi dan 

komunikasi dibuka 

lebar termasuk 

dengan kepala 

sekolah 

 

 

sekolah mendampingi 

siswa saat kegiatan 

ekstrakurikuler ataupun 

lomba-lomba yang 

diikuti siswa 

dengan kepala 

sekolah 

- Kegiatan keagamaan 

yakni renungan setiap 

pagi dan ibadah 

bersama setiap akhir 

pekan 

- Budaya kekeluargaan 

ditanamkan dalam 

hubungan antar 

warga sekolah 

Implementasi 

kebijakan 

- Penegakan tata terib 

dilakukan dengan 

tegas namun 

dilakukan pendekatan 

pada siswa dan orang 

tua mengenai sebab 

dan maksud dari 

sanksi yang diberikan 

- Sanksi yang diberikan 

pada siswa yang 

melanggar tata tertib 

dikomunikasikan pada 

Dewan Guru dan 

orang tua siswa 

- Penanganan 

pelanggaran tidak 

berhenti pada 

pemberian sanksi 

namun ada tindak 

lanjut dari bimbingan 

konseling dan juga 

wali kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Penegakan tata tertib 

menggunakan 

pendekatan 

kekeluargaan dan 

keagamaan sehingga 

sanksi yang diberikan 

lebih pada sanksi yang 

terkait dengan aspek 

keagamaan 

- Tujuan utamanya 

adalah supaya siswa 

memiliki kesadaran 

yang didasarkan aspek 

spiritualitas 

- Diusahakan tidak ada 

sanksi pemecatan atau 

mengeluarkan siswa 

dari sekolah 

- Penegakan tata tertib 

tidak serta merta 

menghakimi dan 

memberikan sanksi 

sesuai yang ada di 

tata tertib, tetapi 

dilakukan pendekatan 

personal terlebih 

dahulu pada siswa 

untuk mengetahui 

latar belakang 

permasalahan dsb, 

terkecuali kasus 

pelanggaran asusila 

- Siswa membuat surat 

pernyataan dan 

kesepakatan dengan 

sekolah yang 

diketahui orang tua, 

sanksi sesuai tata 

tertib langsung 

diberikan apabila 

melanggar kembali 

atau mengingkari 

pernyataan yang telah 

dibuat 

- Sanksi yang diberikan 

bersifat mendidik dan 

tidak mematikan 

proses belajar siswa 
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Dampak 

kebijakan 

- Pelanggaran yang 

sering terjadi adalah 

jenis pelanggaran 

ringan 

- Pelanggaran sedang 

dan berat terjadi 

sesekali 

- Siswa menganggap 

bahwa sekolah cukup 

tegas dalam 

menegakkan 

peraturan  

- Siswa mengapresiasi 

langkah sekolah 

melakukan 

pendekatan personal 

dan tindak lanjut pada 

siswa pelaku 

pelanggaran 

- Siswa menjadi segan 

melanggar selain 

karena budaya 

kekeluargaan, juga 

adanya pikiran bahwa 

jika melanggar akan 

mendapat sanksi 

yang sesuai tata tertib 

- Orang tua 

mengapresiasi 

adanya komunikasi 

yang dilakukan 

sekolah terkait 

dengan pelanggaran 

siswa 

- Pelanggaran berat 

seperti berkelahi, 

asusila dsb tidak 

pernah terjadi 

- Siswa menganggap 

pendekatan 

keagamaan baik untuk 

siswa 

- Sanksi yang diberikan 

pada siswa dianggap 

justru membantu siswa 

dalam memenuhi 

kewajiban agama 

- Siswa merasa segan 

melanggar karena 

memiliki kedekatan 

dengan guru dan rasa 

takut telah melanggar 

kewajiban agama bila 

melanggar tata tertib 

sekolah 

- Pelanggaran yang 

sering terjadi adalah 

pelanggaran ringan, 

sementara 

pelanggaran sedang 

dan ringan terjadi 

sesekali 

- Siswa merasa 

nyaman di sekolah 

karena suasana dan 

budaya kekeluargaan 

yang ada 

- Penegakan tata tertib 

dengan pendekatan 

yang dilakukan 

membuat siswa 

merasa tidak dihakimi 

oleh sekolah, dan 

sekolah mau mengerti 

permasalahan yang 

dialami siswa 

- Orang tua merasa 

terlibat dalam 

penegakan tata tertib 

dan menggapresiasi 

langkah sekolah 

memberikan 

kesempatan kedua 

terlebih dahulu pada 

siswa pelanggar 

- Di sisi lain, siswa 

menganggap sekolah 

kurang tegas dan 

siswa sedikit 

menganggap remeh 

penegakan tata tertib 

 

Tabel 2. Gambaran umum Kebijakan Tiga Sekolah dalam 

menanggulangi kenakalan remaja 
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6. Evaluasi Implementasi Kebijakan Sekolah dalam 

Menanggulangi Kenakalan Remaja 

Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa 

implementasi kebijakan adalah tindakan yang 

dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam 

kebijakan (Wahab, 2006: 65), dalam hal ini terutama 

tujuan yang terkandung di dalam rumusan dan adopsi 

kebijakan. Sehingga kemudian evaluasi implementasi 

diproyeksikan pada sejauh mana tujuan dari kebijakan 

tersebut dicapai, dan apakah terdapat kesenjangan 

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

535). 

Implementasi kebijakan penanggulangan 

kenakalan remaja yang diterapkan oleh ketiga sekolah, 

diarahkan pada kebijakan yang bersifat menciptakan 

situasi dan kondisi yang mempengaruhi psikologis 

siswa agar tidak melakukan pelanggaran. Dengan kata 

lain implementasi kebijakan lebih pada aspek wisdom, 

bukan sekedar policy. Sebagaimana diungkapkan Imron 

(2002: 17) policy adalah aturan-aturan yang mengikat 

dan dipatuhi oleh siapapun yang dimaksud oleh aturan 

tersebut, sedangkan wisdom adalah suatu ketentuan 

dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada, yang 

diberikan pada seseorang karena alasan khusus yang 

dapat diterima. Artinya kebijakan juga lebih menyasar 

pada aspek lingkungan kebijakan, bukan sekedar 

penegakan aturan atau tata tertib sebagai produk 

utama kebijakan. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa 

implementasi kebijakan terkait dengan situasi dan 

kondisi lingkungan kebijakan. Dari ketiga sekolah, SMA 
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2 paling konsisten menerapkan kebijakan sesuai 

dengan tata tertib yang ada. Sistem poin yang 

diterapkan benar-benar menjadi patokan bagaimana 

siswa harus berperilaku di sekolah. Di SMA 

Muhammadiyah yang juga menerapkan sistem poin, 

namun lebih menekankan pada pendekatan personal 

dan keagamaan, sehingga sitem poin tersebut bukan 

menjadi harga mati di dalam menerapkan peraturan. 

Sementara di SMA Kristen 1, implementasi tata tertib 

tidak dilakukan secara kaku, namun 

mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek 

sosiokultural dan psikologis siswa. Meskipun demikian, 

implementasi kebijakan lebih pada upaya preventif 

dalam penanggulangan kenakalan remaja, hal ini 

dibuktikan dengan keharusan guru memiliki database 

dan melakukan pendampingan yang intensif, tidak 

hanya pada saat siswa melakukan pelanggaran. 

“Harapan” dari kebijakan yang dirumuskan 

terkait penanggulangan kenakalan remaja adalah 

terdapat perubahan perilaku siswa. Dimana siswa 

menjadi enggan melanggar dan menghindari perilaku 

melanggar. Dalam kenyataannya, meski pelanggaran 

masih terjadi, implementasi kebijakan di tiga sekolah 

setidaknya dapat menyentuh aspek persepsi siswa. 

Sehingga sebagaimana diungkapkan oleh ketiga 

responden kunci, kepala sekolah dari SMA 2, SMA 

Muhammadiyah dan SMA Kristen 1, terdapat tren yang 

menurun baik dalam kualitas maupun kuantitas 

pelanggaran siswa. Respon dan tanggapan siswa 

terhadap implementasi kebijakan sekolah 
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menunjukkan hal tersebut, bahwa ada persepsi kritis 

dari siswa terkait dengan kebijakan. 

 Implementasi di SMA 2 dipandang oleh siswa 

sebagai sesuatu yang cukup tegas. Siswa dapat melihat 

dan merasakan bahwa tata tertib sekolah ditegakkan, 

namun juga tidak merasa bahwa tata tertib tersebut 

membebani. Pendekatan dan pembimbingan personal 

yang dilakukan sekolah juga membuat siswa merasa 

sekolah memberi perhatian, dan tidak hanya bersikap 

keras atau otoriter terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswa. Aturan yang ditegakkan ketika 

ada siswa yang melakukan pelanggaran menimbulkan 

rasa segan untuk melanggar di kalangan siswa lain, 

karena mereka berpikir bahwa akan mendapat sanksi 

yang sesuai bila mereka melakukan pelanggaran. Di 

sisi lain, upaya penanaman budaya dan komunikasi 

yang lebih egaliter membuat siswa merasa lebih 

nyaman di sekolah, dan juga membuat siswa enggan 

untuk melakukan pelanggaran, karena situasi sekolah 

dan pihak guru yang berperan sebagai keluarga bagi 

siswa. Orang tua siswa pun merasa dilibatkan dengan 

adanya komunikasi intensif dari pihak sekolah.  

 Di SMA Muhammadiyah, pendekatan keagamaan 

yang dilakukan relatif mudah diterapkan. Hal ini tidak 

lepas dari latar belakang sosial dan agama siswa yang 

seragam. Sehingga siswa pun merasakan bahwa 

pendekatan tersebut sesuai bagi mereka. Pemberian 

sanksi yang terkait dengan aspek spiritualitas pun 

dirasakan mereka justru sebagai sesuatu yang baik. 

Bagi siswa sanksi semacam itu tidak hanya 

membangun, tapi juga menggugah kesadaran mereka 
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untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi 

lebih baik atas dasar aspek spiritualitas. Budaya 

kedekatan antar siswa dengan guru juga dianggap 

siswa sebagai bagian dari pengembangan spiritualitas. 

Sehingga terdapat rasa hormat terhadap guru, dan rasa 

segan untuk melakukan pelanggaran, tidak hanya 

karena adanya hubungan akrab dengan guru, tetapi 

juga karena rasa takut terhadap Sang Pencipta. 

 Sementara di SMA Kristen 1, dengan pendekatan 

yang dilakukan, siswa merasa bahwa suasana sekolah 

menjadi nyaman bagi mereka. Budaya egaliter juga 

membuat siswa menganggap sekolah sebagai sebuah 

keluarga besar. Dengan model pemberian sanksi yang 

didasarkan pada kesepakatan dan itikad siswa, tidak 

hanya semata berdasar tata tertib yang kaku, membuat 

siswa merasa tidak dihakimi atas pelanggaran yang 

dilakukan, dan muncul rasa segan untuk melanggar. 

Orang tua pun menganggap sekolah menaruh 

perhatian dan memiliki kesabaran dalam menghadapi 

perilaku siswa, sehingga mereka juga ikut 

bertanggungjawab dengan mendorong siswa untuk 

tidak melanggar, karena melihat sekolah sudah 

memberikan toleransi yang objektif. Akan tetapi di 

pihak lain, pendekatan ini membuat siswa juga 

terkadang tidak menganggap tata tertib diberlakukan 

secara tegas. Sehingga ada kesan untuk mengabaikan, 

karena muncul pikiran bahwa kalau toh melanggar 

maka sanksi yang diberikan tidak langsung 

menghukum sebagaimana tertulis di dalam tata tertib 

sekolah. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan 

terutama di kalangan siswa yang tidak melanggar 



41 

 

peraturan, karena sanksi yang diberikan dan 

kesepakatan yang dilakukan oleh siswa pelanggar 

dengan sekolah kurang dikomunikasikan pada siswa 

lainnya. Akibatnya muncul anggapan bahwa sekolah 

bersikap terlalu banyak toleransi dan berkompromi. 

 Sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian 

sebelumnya, bahwa dalam konteks penelitian ini, 

evaluasi implementasi yang dilakukan adalah lebih 

pada aspek output. Dimana evaluasi 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 

(Ripley, 1985: 144). Sehingga kemudian dampak 

kebijakan sekolah mengenai penanggulangan 

kenakalan siswa yang dapat dideskripsikan adalah 

pada aspek perubahan persepsi dan pengetahuan, serta 

tingkah laku, ataupun konseptual, yaitu mengubah 

pengetahuan, pemahaman dan sikap seseorang 

terhadap isu-isu sosial, sesuatu yang disebut Davis 

sebagai dampak non-akademik (Hovland, 2007: 15). 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa output yang 

muncul dari implementasi kebijakan di ketiga sekolah 

terlihat dari bagaimana pengetahuan dan persepsi, 

terutama siswa. Ada respon dan persepsi siswa yang 

berbeda dengan model implementasi kebijakan di 

masing-masing sekolah. Namun untuk bisa dikatakan 

bahwa implementasi mana yang paling baik dan efektif 

tidak dapat diukur dari output yang ada. Perlu dikaji 

lebih lanjut efektivitas cara implementasi masing-



42 

 

masing sekolah terutama terkait dengan perubahan 

perilaku dan kaitannya dengan kuantitas ataupun 

kualitas pelanggaran yang terjadi, setelah implementasi 

berlangsung dalam waktu cukup lama dan konsisten. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di dalam tabel 

berikut. 

 

Sekolah Implementasi 

Kebijakan 

Pihak yang 

terlibat 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Output 

SMA 2 Upaya preventif 

pelanggaran siswa 

dengan cara : 

- Menciptakan budaya 

sekolah yang penuh 

dengan suasana 

kekeluargaan 

- Membuka akses 

komunikasi dan 

konsultasi tidak hanya 

dengan bimbingan 

konseling, melainkan 

juga dengan wali 

kelas, guru bahkan 

kepala sekolah 

- Memfasilitasi kegiatan 

pengembangan diri 

sebagai saluran 

aktualisasi diri siswa 

- Koordinasi rutin wali 

kelas, bimbingan 

konseling dan kepala 

sekolah mengenai 

permasalahan siswa 

- Komunikasi dengan 

orang tua atau wali 

murid diintensifkan 

- Wali kelas 

- Bimbingan 

konseling 

- Guru mata 

pelajaran 

- Kepala 

sekolah 

- Perubahan sosial 

dan paradigma 

pendidikan yang 

lebih egaliter 

- Kesadaran bahwa 

perilaku siswa tidak 

hanya sekedar 

tindakan individu, 

namun terkait 

dengan bagaimana 

lingkungan sosial 

dimana ia berada 

- Kesadaran bahwa 

keberhasilan 

sekolah dalam 

menanggulangi 

kenakalan siswa 

tidak bisa dilepaskan 

dari dukungan orang 

tua dan masyarakat 

 

- Siswa menjadi 

sungkan 

melanggar 

karena budaya 

kekeluargaan 

yang ada 

- Siswa menjadi 

lebih terbuka 

pada sekolah 

mengenai 

permasalahan 

yang 

dihadapinya 

- Orang tua 

mengapresiasi 

adanya 

komunikasi  

yang dilakukan 

sekolah terkait 

dengan 

pelanggaran 

siswa 

 Implementasi dan 

penegakan tata tertib 

dengan cara : 

- Penegakan tata terib 

dilakukan dengan 

tegas namun 

dilakukan 

- Wali kelas 

- Bimbingan 

Konseling 

- Dewan guru 

- Kepala 

sekolah 

- Orang tua 

- Penegakan aturan 

untuk menjaga 

kewibawan sekolah 

dan kepentingan 

bersama 

- Pendekatan 

personal diperlukan 

- Siswa 

menganggap 

bahwa sekolah 

tegas dalam 

menegakkan 

peraturan  

- Siswa 
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pendekatan pada 

siswa dan orang tua 

mengenai sebab dan 

maksud dari sanksi 

yang diberikan 

- Sanksi yang 

diberikan pada siswa 

yang melanggar tata 

tertib 

dikomunikasikan dan 

dikonsultasikan pada 

Dewan Guru, orang 

tua siswa, dan juga 

Komite serta Dinas 

Pendidikan terutama 

untuk pelanggaran 

berat 

- Penanganan 

pelanggaran tidak 

berhenti pada 

pemberian sanksi 

namun ada tindak 

lanjut dari bimbingan 

konseling dan juga 

wali kelas 

siswa 

- Komite 

sekolah 

- Dinas 

pendidikan 

agar siswa 

memahami sanksi 

sebagai 

konsekuensi yang 

mendidik 

- Pendampingan 

dilakukan agar 

sanksi bermanfaat 

untuk membangun 

kepribadian siswa, 

bukan sekedar 

hukuman 

- Komunikasi dengan 

pihak terkait karena 

sebagai sekolah 

negeri milik 

pemerintah dan 

masyarakat 

mengapresiasi 

langkah 

sekolah 

melakukan 

pendekatan 

personal  

- Siswa menjadi 

segan 

melanggar 

karena ada 

persepsi bahwa 

jika melanggar 

akan mendapat 

sanksi yang 

sesuai tata 

tertib 

- Orang tua dan 

masyarakat  

mengapresiasi  

 

Tabel 3. Evaluasi implementasi Kebijakan terkait kenakalan remaja 

di SMA 2 

 

 

Sekolah Implementasi 

Kebijakan 

Pihak yang 

terlibat 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Output 

SMA 

Muhammadiyah 

Upaya preventif 

pelanggaran siswa 

dengan cara : 

- Sosialisasi tata tertib 

rutin melalui wali 

kelas, bimbingan 

konseling, guru mata 

pelajaran, maupun 

saat upacara 

bendera 

- Membangun 

kedekatan dan 

- Wali kelas 

- Bimbingan 

konseling 

- Guru mata 

pelajaran 

- Kepala 

sekolah 

- Perubahan 

sosial dan 

paradigma 

pendidikan yang 

lebih egaliter 

- Kesadaran 

bahwa perilaku 

siswa tidak 

hanya sekedar 

tindakan 

individu, namun 

terkait dengan 

- Siswa menjadi 

sungkan 

melanggar 

karena budaya 

kekeluargaan 

yang ada 

- Siswa menjadi 

lebih terbuka 

pada sekolah 

mengenai 

permasalahan 

yang dihadapi 
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komunikasi 

kekeluargaan dengan 

siswa dengan 

mengadakan acara-

acara informal antar 

guru dengan siswa 

- Menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan 

keagamaan seperti 

pengajian rutin 

- Memfasilitasi dan 

mendampingi siswa 

dalam setiap kegiatan 

ekstrakurikuler 

bagaimana 

lingkungan 

sosial dimana ia 

berada 

- Visi dan 

karakter 

Muhammadiyah 

sebagai Ormas 

islam 

 

- Orang tua dan 

masyarakat 

mengapresiasi 

adanya 

pendekatan 

keagamaan  

 Implementasi dan 

penegakan tata tertib 

dengan cara : 

- Penegakan tata tertib 

menggunakan 

pendekatan 

kekeluargaan dan 

keagamaan sehingga 

sanksi yang diberikan 

lebih pada sanksi 

yang terkait dengan 

aspek keagamaan 

- Pengambilan 

keputusan atas 

sanksi 

dikomunikasikan 

pada orang tua, 

komite, dan juga 

Muhammadiyah 

sebagai induk 

sekolah 

- Diusahakan tidak ada 

sanksi pemecatan 

atau mengeluarkan 

siswa dari sekolah 

- Wali kelas 

- Bimbingan 

Konseling 

- Dewan guru 

- Kepala 

sekolah 

- Orang tua 

siswa 

- Komite 

sekolah 

- Pengurus 

daerah 

Ormas 

Muhammadi 

yah 

- Tujuan 

utamanya 

adalah supaya 

siswa memiliki 

kesadaran yang 

didasarkan 

aspek 

spiritualitas 

- Visi dan 

karakter 

Muhammadiyah 

sebagai Ormas 

islam 

- Lingkungan 

sekolah yang 

memadukan 

pendidikan 

umum dengan 

keagamaan 

- Siswa 

menganggap 

pendekatan 

keagamaan 

baik  

- Sanksi yang 

diberikan 

pada siswa 

dianggap 

justru 

membantu 

siswa dalam 

memenuhi 

kewajiban 

agama 

- Siswa segan 

melanggar 

karena rasa 

takut telah 

melanggar 

kewajiban 

agama bila 

melanggar  

 

Tabel 4. Evaluasi implementasi Kebijakan terkait kenakalan remaja 

di SMA Muhammadiyah 
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Sekolah Implementasi 

Kebijakan 

Pihak yang 

terlibat 

Faktor yang 

mempengaruhi 

Output 

SMA 

Kristen 1 

Upaya preventif 

pelanggaran siswa 

dengan cara : 

- Menciptakan budaya 

sekolah yang penuh 

dengan suasana 

kekeluargaan 

- Membuka akses 

komunikasi dan 

konsultasi tidak hanya 

dengan bimbingan 

konseling, melainkan 

juga dengan wali 

kelas, guru bahkan 

kepala sekolah 

- Memfasilitasi kegiatan 

pengembangan diri 

sebagai saluran 

aktualisasi diri siswa 

- Komunikasi dengan 

orang tua atau wali 

murid diintensifkan 

- Wali kelas dan 

bimbingan konseling 

melakukan 

pendampingan 

maksimal dan 

memiliki database 

siswa 

- Wali kelas 

- Bimbingan 

konseling 

- Guru mata 

pelajaran 

- Kepala 

sekolah 

- Perubahan sosial 

dan paradigma 

pendidikan yang 

lebih egaliter 

- Kesadaran bahwa 

perilaku siswa tidak 

hanya sekedar 

tindakan individu, 

namun terkait 

dengan bagaimana 

lingkungan sosial 

dimana ia berada 

- Kesadaran bahwa 

keberhasilan 

sekolah dalam 

menanggulangi 

kenakalan siswa 

tidak bisa tanpa 

pendampingan 

aspek psikologis 

siswa 

 

- Siswa menjadi 

sungkan 

melanggar 

karena budaya 

kekeluargaan 

yang ada 

- Siswa menjadi 

lebih terbuka 

pada sekolah 

mengenai 

permasalahan 

yang 

dihadapinya 

- Siswa menjadi 

lebih percaya 

pada 

objektivitas dan 

pendampingan 

yang diberikan 

oleh sekolah 

- Siswa merasa 

nyaman di 

sekolah 

 Implementasi dan 

penegakan tata tertib 

dengan cara : 

- Penegakan tata tertib 

tidak serta merta 

menghakimi dan 

memberikan sanksi 

sesuai yang ada di 

tata tertib, tetapi 

dilakukan 

pendekatan personal 

terlebih dahulu pada 

siswa untuk 

mengetahui latar 

belakang 

permasalahan dsb, 

- Wali kelas 

- Bimbingan 

Konseling 

- Dewan guru 

- Kepala 

sekolah 

- Orang tua 

siswa 

- Komite 

sekolah 

 

- Pendampingan 

dilakukan agar 

sanksi bermanfaat 

untuk membangun 

kepribadian siswa, 

bukan sekedar 

hukuman 

- Paradigma bahwa 

setiap siswa akan 

memiliki keinginan 

untuk menjadi lebih 

baik dengan 

menghargai 

kesempatan yang 

diberikan oleh 

sekolah 

- Siswa merasa 

tidak dihakimi 

oleh sekolah, 

dan sekolah 

mengerti 

permasalahan 

siswa 

- Orang tua 

merasa terlibat 

dalam 

penegakan tata 

tertib dan 

menggapresiasi 

sekolah 

memberikan 

kesempatan 
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terkecuali kasus 

pelanggaran asusila 

- Siswa membuat surat 

pernyataan dan 

kesepakatan dengan 

sekolah yang 

diketahui orang tua, 

sanksi sesuai tata 

tertib langsung 

diberikan apabila 

melanggar kembali 

atau mengingkari 

pernyataan yang 

telah dibuat 

- Sanksi yang 

diberikan bersifat 

mendidik dan tidak 

mematikan proses 

belajar siswa 

- Paradigma bahwa 

setiap pelanggaran 

siswa terkait dengan 

permasalahan yang 

dialami sehingga 

perlu ditelusuri 

terlebih dahulu 

sebagai 

pertimbangan 

- Kondisi sekolah 

swasta yang 

tergantung pada 

kuantitas siswa 

kedua terlebih 

dahulu  

- Siswa 

menganggap 

sekolah kurang 

tegas dan 

memicu 

kecemburuan 

terutama siswa 

yang tidak 

melanggar 

 

Tabel 5. Evaluasi implementasi Kebijakan terkait kenakalan remaja 

di SMA Kristen 1 

 

 

7. Evaluasi Implementasi Kebijakan Sekolah dalam 

Menangggulangi Kenakalan Remaja dalam 

Perspektif Sosiologi Pendidikan 

Perspektif adalah sebuah cara pandang terhadap 

sebuah fenomena yang terjadi, sudut pandang tertentu 

yang digunakan di dalam melihat sebuah peristiwa, dan 

seperangkat asumsi yang dapat digunakan sebagai alat 

analisis (Martono, 2010). Implementasi kebijakan 

sekolah dalam menanggulangi kenakalan remaja 

adalah bagian dari kebijakan pendidikan, di dalamnya 

terkandung interaksi antara pembuat dan pelaku 

kebijakan, dan terkait dengan lingkungan sosial 

kebijakan tersebut, sehingga perspektif Sosiologi 
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pendidikan dapat digunakan. Senada dengan apa yang 

diungkapkan Nasution (2010: 5), bahwa 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, kebijakan, kurikulum, pokok-pokok 

praktis, etis, dan sebagainya. 

Telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya, 

bahwa implementasi kebijakan sekolah dalam 

menanggulangi kenakalan remaja di SMA 2, dilakukan 

dengan cara menegakkan peraturan dan tata tertib 

secara konsisten dengan diimbangi pendekatan 

personal pada siswa, serta dengan cara menciptakan 

lingkungan sosial yang memfasilitasi aktualisasi diri 

siswa, lebih bersifat egaliter dan kekeluargaan. 

Konsistensi penegakan aturan yang diterapkan, tidak 

hanya berpengaruh pada siswa yang melakukan 

pelanggaran, namun lebih pada sebuah klaim bagi 

seluruh siswa bahwa segala tindakan memiliki 

konsekuensi, dan tata tertib yang ada mengikat seluruh 

siswa tanpa kecuali, sehingga menjadi contoh ataupun 

patokan bagi siswa lainnya untuk tidak melakukan 

pelanggaran. Selain itu, pemberian sanksi juga menjadi 

semacam reward yang menjaga kepercayaan siswa 

pada sekolah bahwa ada konsekuensi berbeda antara 

menjadi siswa pelanggar dan tidak, dimana hal ini 

mencegah terjadinya kecemburuan sosial terutama 

pada siswa yang tidak melakukan pelanggaran. Artinya 

kemudian disadari bahwa konsistensi penegakan 

aturan dilakukan untuk menjaga integrasi di dalam 



48 

 

sekolah. Sekolah dipandang sebagai sebuah struktur 

sosial dengan subsistem-subsistem di dalamnya. 

Termasuk di antaranya adalah siswa. Apabila terjadi 

pelanggaran ataupun kenakalan siswa, maka hal itu 

merupakan sesuatu yang dianggap dapat 

menggoyahkan struktur sosial. Terlebih jika aturan 

tidak ditegakkan dan muncul ketidakpuasan atau 

kecemburuan siswa, maka besar kemungkinan terjadi 

kegoncngan dalam subsistem tersebut, dan akibatnya 

berpotensi negatif bagi sekolah sebagai sebuah struktur 

dan institusi. Dengan kata lain maka implementasi 

kebijakan dengan penegakan aturan yang konsisten 

adalah bagian dari perspektif struktural fungsional 

dalam pendidikan. Durkheim mengungkapkan bahwa 

perspektif struktural fungsional memandang 

masyarakat sebagai sebuah keseluruhan organisme 

yang memiliki realitas sosial, 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 (Poloma, 1994). Dalam konteks penelitian ini, 

sebagaimana diuraikan di atas, organisme struktural 

tersebut adalah sekolah, dengan subsistem-subsistem 

di dalamnya termasuk siswa. Apabila salah satu dari 

subsistem tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka 

masyarakat akan mengalami goncangan dan 

kekacauan (Martono, 2012: 15). Sistem di dalam 

sekolah dipelihara dengan tata tertib yang mengikat. 

Proses perumusan tata tertib yang melibatkan berbagai 

pihak adalah bentuk konsensus yang bertujuan 

menjadi pedoman dalam sistem sosial sekolah yang 
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telah relatif stabil. Hal ini menunjukkan aspek dari 

struktural fungsional, yang dikatakan Dahrendorf 

(1959) meliputi adanya struktur yang relatif stabil dan 

statis, adanya struktur yang terintegrasi dengan baik, 

adanya fungsi masing-masing dari unsur di dalam 

struktur yang menyumbangkan peran untuk 

memelihara sistem, dan adanya konsensus mengenai 

nilai-nilai di dalam struktur. Pendekatan personal yang 

dilakukan terhadap siswa yang melanggar, dan adanya 

komunikasi serta koordinasi dengan orang tua, komite 

dan Dinas Pendidikan, adalah salah satu upaya 

memelihara harmonisasi di dalam sekolah. Ada 

kemungkinan terjadi gejolak seturut dengan pemberian 

sanksi, sehingga kemudian upaya-upaya tersebut 

diharapkan dapat mencegah dan meredam potensi 

konflik yang muncul. Hal tersebut juga dilakukan 

dengan mengkondisikan pola interaksi dan budaya 

sekolah yang lebih egaliter dan terbuka. Sehingga 

diharapkan jalinan antara subsistem di dalam sekolah 

terpelihara dengan baik, dimana “sumbatan-sumbatan” 

yang dapat menimbulkan gejolak dalam struktur sosial 

disalurkan melalui komunikasi yang lebih terbuka, dan 

juga melalui fasilitasi kegiatan ekstrakurikuler. Dengan 

kata lain implementasi kebijakan tidak hanya dalam 

hal penegakan aturan, tetapi juga pembentukan 

lingkungan sosial agar lebih menjadi kelompok primer 

dan gemeinschaft yang menjadi kondisi prasyarat 

pendukung implementasi kebijakan. Dimana menurut 

Cooley kelompok primer adalah kelompok-kelompok 

yang ditandai oleh ciri-ciri saling mengenal antara 

anggota-anggotanya serta ada kerjasama erat yang 
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bersifat pribadi, sementara gemeinschaft atau 

paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana 

anggota-anggotanya diikat oleh hubungan lain yang 

murni dan bersifat alamiah serta didasari rasa cinta 

dan rasa kesatuan batin (Soekanto, 1992: 126). Di 

dalam kelompok primer dan gemeinschaft terdapat 

suatu kemauan bersama (common will), pengertian 

(understanding) dan juga kaidah-kaidah yang timbul 

dengan sendirinya. Artinya diharapkan perilaku yang 

tidak melakukan pelanggaran dan tidak melakukan 

kenakalan remaja menjadi suatu kemauan bersama 

(common will), pengertian (understanding) dan juga 

kaidah yang muncul dengan sendirinya di kalangan 

siswa. 

Upaya yang sama juga dilakukan di SMA 

Muhammadiyah. Dimana pembentukan lingkungan 

sosial menjadi kelompok primer dan gemeinschaft 

dilakukan dengan adanya kegiatan-kegiatan bersama 

antara guru dan siswa, pendampingan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan keagamaan. 

Meskipun tata tertib dibuat dengan sistem poin, tetapi 

implementasinya yang tidak kaku dan lebih 

mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan 

keagamaan, membuat tata tertib menjadi semacam 

simbol yang menjaga struktur sosial. Pendekatan 

kekeluargaan dan keagamaan dimaksudkan agar siswa 

berperilaku ideal dan tidak melakukan pelanggaran. 

Karena nafas dalam pendidikan Muhammadiyah adalah 

pendidikan umum yang modern, tetapi memiliki akhlak 

dan perilaku keagamaan yang kuat atau akhlak dan 

perilaku santri. Dengan kata lain, seperti diungkapkan 



51 

 

Bordieu (Martono, 2012: 36), siswa diarahkan untuk 

memiliki habitus tersebut. Yakni habitus 

bepengetahuan modern namun memiliki akhlak dan 

perilaku santri yang dianggap ideal. Habitus tersebut 

tidak hanya di dalam peraturan sekolah, tetapi juga 

pola interaksi dan pola perilaku di sekolah. Sehingga 

kemudian habitus yang diinginkan oleh sekolah akan 

mempengaruhi tindakan sosial yang dilakukan oleh 

siswa. Weber membagi tindakan sosial menjadi empat 

tipe (Soekanto, 1990: 67), yakni tindakan rasional 

instrumental atau tindakan yang dilakukan dengan 

memperhitungkan cara dan tujuan, tindakan rasional 

berorientasi nilai atau tindakan-tindakan yang 

dilakukan untuk memenuhi nilai-nilai dasar dalam 

masyarakat, tindakan tradisional atau tindakan yang 

tidak memperhitungkan pertimbangan rasional dan 

dilakukan berdasarkan pertimbangan kebiasaan dan 

adat istiadat, serta tindakan afektif atau tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun 

kelompok orang berdasarkan perasaan (afeksi) dan 

emosi. Ketika siswa tidak melakukan pelangaran atas 

dasar kepatuhan terhadap tata tertib, artinya ia 

melakukan tindakan rasional instrumental. Dengan 

pendekatan keagamaan yang dilakukan oleh SMA 

Muhammadiyah, maka perilaku siswa yang tidak 

melakukan pelanggaran berubah menjadi tindakan 

rasional nilai. Siswa segan untuk melanggar, karena 

berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Siswa 

melakukan tindakan itu untuk memenuhi nilai 

keagamaan, sebagai nilai salah satu nilai dasar di 

dalam pendidikan di SMA Muhammadiyah. 
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Di SMA Kristen 1, budaya sekolah dan pola 

interaksi yang ada juga memperlihatkan ciri-ciri 

kelompok primer dan gemeinschaft. Ada upaya 

menumbuhkan kemauan bersama (common will), 

pengertian (understanding) dan juga kaidah-kaidah di 

kalangan siswa untuk tidak melakukan pelanggaran 

secara lebih kongrit. Hal itulah yang mendasari model 

implementasi kebijakan di SMA Kristen 1. 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. Konsep inilah yang disebut 

Blumer (1969: 2) sebagai self indication, yang 

merupakan bagian dari perspektif interaksi simbolik. 

Perspektif interaksi simbolik bertumpu pada tiga 

asumsi utama, yakni 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 pendidikan dalam 

perspektif ini dipandang sebagai institusi hidup, yang 

juga harus melakukan pemaknaan dan pemahaman, 

baik terhadap lingkungan, maupun terhadap siswanya. 

Pendidikan harus membangun interaksi dengan cara 
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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 (Maliki, 2010). Pemaknaan dan interpretasi 

perilaku manusia harus dilakukan dengan cara 

memahami kondisi subyektif masing –masing individu 

dalam menghadapi realitas kehidupan di sekitarnya. 

Oleh karena itu, sekolah harus bisa membaca situasi 

subyektif individu. Misalnya ketika siswa melakukan 

pelanggaran, maka situasi subyektif yang dialami 

individu harus dipahami terlebih dahulu oleh sekolah. 

Sehingga keputusan yang diambil melalui berbagai 

pertimbangan dan tidak hanya berdasarkan tata tertib 

yang kaku. Hal inilah yang coba diimplementasikan di 

SMA Kristen 1. Adanya toleransi yang diberikan bukan 

berarti mengabaikan kebijakan yang telah ditentukan, 

tetapi lebih pada usaha mendorong siswa 

memahaminya sebagai proses untuk menemukan 

kesadaran pribadi. Tata tertib menjadi pedoman, tetapi 

tidak kaku dalam implementasinya, karena dipengaruhi 

faktor empati terhadap situasi subyektif individu. 

Namun demikian di sisi lain, implementasi ini juga 

membuat siswa berpikir bahwa tata tertib kurang 

ditegakkan secara tegas. Tata tertib seolah-olah 

menjadi simbol yang tidak mengikat keseluruhan 

siswa. Hal ini bisa terjadi karena pemaknaan siswa 

pada implementasi sekolah belum mampu menangkap 

sepenuhnya apa yang menjadi tujuan dari 

implementasi tersebut yang mengutamakan kesadaran 
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siswa. Selain melakukan self indication, siswa juga 

melihat pola perilaku orang di sekitarnya, terutama 

siswa yang melakukan pelanggaran, 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). Sehingga tidak mengherankan 

apabila muncul kecemburuan siswa dan pandangan 

yang menganggap tata tertib di sekolah tidak 

diterapkan secara konsisten. 

Secara umum implementasi kebijakan 

penanggulangan kenakalan remaja di ketiga sekolah 

sudah memiliki muatan Sosiologi pendidikan. Artinya 

tidak hanya melihat kebijakan sekolah sebagai aturan 

yang harus diikuti, namun juga mempertimbangkan 

pola-pola interaksi dan keterkaitannya dengan 

lingkungan sosial, sesuatu yang menjadi ciri dari 

Sosiologi Pendidikan. Perspektif struktural fungsional 

mendasari implementasi kebijakan di SMA 2 dan SMA 

Muhammadiyah. Di SMA 2 implementasi diimbangi 

dengan budaya gemeinschaft dan pendekatan personal 

untuk tetap memelihara harmonisasi lembaga. 

Sementara di SMA Muhammadiyah menggunakan 

pendekatan keagamaan sebagai kunci untuk menjaga 

sistem sosial. Sedangkan di SMA Kristen 1 lebih 
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dipengaruhi perspektif interaksi simbolik, dimana 

implementasi kebijakan lebih diarahkan sebagai proses 

untuk menumbuhkan kesadaran siswa. Hal tersebut 

bagi beberapa pihak dipandang positif, meskipun di sisi 

lain menimbulkan ketidakpuasan sosial bagi beberapa 

pihak lainnya. 

  


