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Abstrak. Artikel ini mengidentifikasi beberapa 

pelanggaran yang ditemukan di 13 SMA yang diambil 
secara acak. Informan adalah mahasiswa program 

studi Pendidikan Bahasa Indonesia,  Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan  Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Data dikumpulkan 
dengan kuesioner terbuka. Hal ini dilakukan agar 

dapat ditampung jawaban yang variatif. Jawaban 
dianalisis dengan analisis isi (content analysis) dengan 

pendekatan hermeneutik. Ditemukan bahwa tawuran, 
merokok, menyontek, membolos, melanggar tata 

tertib, malas mengerjakan tugas guru, bergerombol, 
dan datang terlambat ke sekolah merupakan 

pelanggaran yang ditemukan di sekolah. pelanggaran 
siswa di sekolah berkisar tentang ketidakdisiplinan 

dalam berpakaian,  
 Kesemua pelanggaran itu perlu penanganan 

secara cepat, tepat, dan integratif agar gangguan 
dalam pembelajaran di kelas dapat teratasi dan semua 

guru siap melakukan pendidikan dan pengajaran.  
 

Kata Kunci: content analysis, hermeneutik,  
 

1. PENDAHULUAN 
 Kasus siswa melakukan pelanggaran di sekolah tidak 

dapat dipisahkan dengan aktivitas negative sebelumnya yang 
mereka lakukan di jenjang sebelumnya. Misalnya untuk siswa 

SMA perilaku mereka merupakan aktivitas yang dilakukan di 
SMP. Untuk pelanggaran di SMP, mereka memungkinkan sudah 

melakukannya di SD.  
 Dengan adanya “warisan” pelanggaran perilaku 

tersebut, bibit pelanggaran yang ditemukan, misalnya di jenjang 
kelas I, bukan sesuatu yang sifatnya baru. Mungkin hal itu sudah 

mengakar pada jenjang-jenjang sebelumnya. Misalnya ialah 
perilaku membolos sudah dilakukan sejak di SD. 

 Deteksi sifat untuk menghadirkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) siswa baru yang berkualitas jarang menjadi 
perhatian sekolah. Pihak sekolah memprioritaskan ketinggian 

prestasi nilai kognitif. Selanjutnya, ada yang menambahkan 
capaian prestasi nilai keterampilan. Misalnya si Anak pernah 

mendapatkan kejuaran olah raga atau seni tertentu di tingkat 
tertentu.  

 Kepribadian yang luhur yang dimiliki siswa jarang 
menjadi bagian penilaian penting untuk dikedepankan dalam 

penerimaan siswa baru. Akibatnya adalah sekolah sering 
“kecolongan”. Siswa-siswa yang mereka terima memiliki 

masalah tentang soal kepribadian.  
 Itulah yang menyebabkan sekolah sering memiliki 

persoalah dengan siswa baru di awal penerimaan mereka. Oleh 
karena itu, sekolah yang sudah terlanjur menerima SDM siswa 

baru yang demikian perlu segera langkah cepat. Langkah cepat 
perlu dilakukan agar tidak semakin berdampak serius bagi 

kelangsungan pendidikan siswa-siswa yang bermasalah tersebut. 
Dengan melakukan pengawasan intensif diharapkan mereka 

dapat kembali normal, yakni kegiatan siswa yang utama adalah 
belajar. Pihak sekolah perlu merebut kembali penciri siswa yang 

kegiatan utamanya adalah menguasai ilmu yang diberikan guru 
di sekolah, bukan melakukan kegiatan utamanya di luar sekolah 

dan sekolah sebagai pekerjaan sambilan.  
 

2. METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tertulis. 
Data yang didapat melalui wawancara tertulis lalu dijadikan 

dasar untuk melalui pengumpulan data melalui Snowboll.  Data 
dianalisis dengan analisis isi (content analysis). Sumber data 

adalah mahasiswa yang masuk di program studi Pendidikan 
Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. 
Mereka adalah angkatan tahun 2016.  

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. Pelanggaran yang Dilakukan Siswa SMA 

Dari 13 SMA yang dipilih respondennya secara acak 
disimpulkan bahwa ada pelanggaran yang ditemukan di Sekolah 

Menengah Atas dan sederajat. Pelanggaran yang dimaksud 
berupa merokok, mencontek, bergerombol, membolos, 

tawuran, melanggar tata tertib sekolah, malas mengikuti PBM, 
dan datang terlambat ke sekolah.  

a. Merokok 
Dari 13 sekolah yang dijadikan sampel acak 

penelitian, ada 10 sekolah yang ditemukan siswanya merokok di 
sekolah. Berdasarkan penelitian Komasari (2000) diketahui 

bahwa perilaku merokok adalah perilaku yang dipelajari. Proses 
belajar dimulai dari sejak masa anak-anak, sedangkan proses 

menjadi perokok pada masa remaja. Proses belajar atau 
sosialisasi tampaknya dapat dilakukan melalui tranmisi dari 

generasi sebelumnya yaitu tranmisi vertikal yaitu dari 
lingkungan keluarga, lebih spesifik sikap permisif orang tua 
terhadap perilaku merokok remaja. Sosialisasi yang lain melalui 

transmisi horisontal melalui lingkungan teman sebaya. Dengan 
penelitian itu dapat diperkirakan bahwa merokok bagi siswa 

SMA dilakukan sejak di bangku SMP, bahkan bisa saja sejak di 
SD. 

 
b. Bergerombol 

 
 Kebiasaan bergerombol, apalagi di tempat-tempat 

yang terbatas atau sempit tersebut dipakai untuk lalulintas 
orang lain, akan mengganggu orang lain. Di area sekolah, di 

tempat-tempat siswa bergerombol sering tidak memberikan 
kenyamanan orang lain. Di antara mereka sering mengganggu 

orang yang sedang lewat, yakni bisa teman atau malahan guru-
guru mereka.  
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 Karena tidak fokus, mereka yang bergerombol sering 

melakukan aktivitas spontan yang mengundang orang lain 
segera ingin bergabung. Ada yang mengeluarkan joke-joke atau 

humor atau cerita lucu. Karena spontan, reaksi tertawa mereka 
sering berlebihan yang bisa mengakibatkan pihak lain yang 

sering mengerjakan pekerjaan serius merasa terganggu.  
 Oleh karena itu, hal-hal sepele, tetapi cukup 

mengganggu tersebut, perlu mendapatkan tempat agar 
pertemanan di dalam kampus terwadahi secara kondusif yang 

memberikan efek positif bagi perkembangan ranah kognitif, 
psikomotorik, dan afektif. 

 
c. Menyontek 

 
 Ada artikel yang berjudul ”Mencontek Korupsi, Lho” 

(Kompas, ...).  
 Porsi belajar sering tersedot oleh aktivitas-aktivitas 

lain. Aktivitas-aktivitas lain ini mungkin tidak berhubungan 
dengan mata pelajaran yang mereka terima di sekolah. Bahkan, 

aktivitas yang mereka jalankan bisa berdampak negatif dari 
menurunnya aktivitas belajar. Mereka yang tidak siap inilah lalu 
menyontek untuk mengusir rasa malu jika mendapatkan nilai 

yang berbeda jauh dengan teman-teman yang sudah siap diuji. 
Mereka tidak melakukan pembiaran dengan mengerjakan tugas 

seadanya, tetapi menempuh langkah instan dengan menyontek 
tadi. Mungkin pengalaman menyontek sudah sering mereka 

lakukan dan selama ini pula tindakan tersebut tidak terendus 
oleh guru sehingga siswa beraksi dengan mengulangnya. 

 Dari data sekolah yang terkumpul, kegiatan 
menyontek ditemukan di tiga sekolah, khususnya sekolah 

negeri. 
 

d. Membolos 
 

Pravitasari (2012) menginformasikan  kasus persepsi 
pola asuh permisif orang tua siswa SMK Pancasila 3 Baturetno 

Kabupaten Wonogiri. Persepsi pola asuh orang tua siswa di 
sekolah tersebut dalam kategori rendah. Perilaku membolos 

siswa SMK Pancasila 3 Baturetno Kabupaten Wonogiri 
termasuk dalam kategori rendah. Berdasarkan uji korelasi 

antara skala persepsi pola asuh permisif dan perilaku membolos 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara persepsi pola asuh 

permisif dengan perilaku membolos.  
Dengan ada tindakan terhadap anak yang membolos, 

perilaku membolos menjadi menurun. Hal itu disampaikan pada 
penelitian Indayani. Penelitian Indayani (2014) menemukan 

adanya penurunan perilaku membolos sesudah diberikan 
tindakan. Penurunan perilaku membolos siswa dipantau dari 

perubahan kehadiran di sekolah sangat meningkat yang 
didukung dari daftar hadir di kelas, yaitu dari jumlah membolos 

3x menjadi 1x, jumlah membolos 4x menjadi 1x, dan jumlah 
membolos 5x menjadi 3x pada siklus I dan terjadi penurunan 

yang sangat signifikan dari ketiga konseli pada siklus II. Dari 
hasil observasi dan keterangan dari teman, wali kelas, dan guru 

bidang studi menyatakan bahwa konseli sudah banyak 
menunjukkan perubahan perilaku ke arah positif. Hal ini 

membuktikan bahwa konseling behavioral dengan teknik 
penguatan positif efektif untuk meminimalisasi perilaku 

membolos.  
 Penelitian Pravitasari (2012) mengaitkan perilaku 

membolos dengan pola asuh permisif, sedangkan penelitian 
Indayani (2014) ke diri anak. Membolos karena  pertemanan 

siswa atau ketidaktertarikan melanjutkan mata pelajaran 

merupakan factor-faktor lain yang menjadi penyebab siswa 
melakukan tindakan tersebut. 

 
e. Tawuran 

 
 Guru BP amat penting dalam memetakan potensi 

siswa. Pemetaan itu perlu segera dilakukan agar potensi siswa 
segera tersalurkan. Jika tidak segera disalurkan dikhawatirkan 

mereka akan beralih ke aktivitas lain yang aktivitas tersebut 
tergolong menyimpang. Misalnya ialah mereka mengelompok 

membentuk genk yang perilaku mereka tergolong patologis. 
Perilaku patologis bagi anggota genk semacam trek-trekan (: 

balapan kendaraan roda dua sambil menenggak minuman 
keras), mabuk-mabukan, tawuran, ngompas, atau lainnya. 

Melalui penelitian Sabardila (1995) diketahui bahwa kota 
Surakarta telah muncul sebanyak 50 genk yang tercatat pada 

tahun 1995. Perilaku genk yang patologis berupa trek-trekan, 
mabuk-mabukan, dan tawuran. Di antara mereka adalah STB 

(Syle Boys), Pangunci (Paguyuban Ngunjuk Ciu), MEZOM, dan 
ALONTAK (Anak Lali Omah Nanging Tresno Anggone Kekancan).  

Adapun genk yang aktivitas mereka tergolong positif 

adalah PAY (Pasukan Anak Yatim). Anggota genk ini membantu 
tetangga yang sedang ada hajatan (seperti pernikahan, khitanan, 

atau lainnya). Anggota genk itu semacam perkumpulan remaja 
Karang Taruna yang secara formal dikembangkan di desa-desa 

di Indonesia. Keberadaan mereka mendapat dukungan dari 
pemerintah setempat.  Genk semacam PAY perlu  mendapatkan 

pembinaan agar dalam perjalanan mereka semakin mampu 
menunjukkan aktivitas-aktivitas positif mereka, tidak berbalik 

seperti kebanyakan genk lain yang perilaku mereka 
menyimpang. Di lain waktu pembinaan juga disalurkan ke genk-

genk patologis karena mereka meresahkan masyarakat.; 
 

f. Melanggar Tata Tertib Terkait dengan Penampilan 
 

Pengondisian lingkungan disiplin dan pembentukan 
perilaku disiplin telah ditawarkan Syaifuddin, et al. (2017). Hasil 

penelitian Syaifuddin, et al. (2017) menunjukkan bahwa 
pembentukan budaya disiplin, seperti kasus di SMAN 1 Porong, 

diupayakan melalui pengondisian lingkungan disiplin dan 
pembentukan perilaku disiplin. Hal ini dilakukan dengan cara 

pemberian keteladanan dalam menaati tata tertib sekolah yang 
diberikan oleh guru dan Penegak Disiplin Sekolah di SMAN 1 

Porong; dan pengawasan terhadap kedisplinan siswa dan 
diadakannya evaluasi terhadap hasil pengawasan oleh guru dan 

para penegak kedisiplinan. Pembentukan perilaku disiplin 
dilaksanakan melalui pemberian penguatan dan hukuman. 

Penguatan dilaksanakan dengan dua pendekatan yaitu 
menggunakan penguatan positif melalui pemberian sambutan 

baik dan pujian; dan penguatan negatif melalui pemberian 
penugasan yang mendidik. Adapun pemberian hukuman pun 

menggunakan dua pendekatan yang mendidik, yaitu hukuman 
pemberlakuan yang dilaksanakan dengan memberikan 

peringatan dan nasihat secara berkelanjutan sampai dengan 
siswa sadar untuk tidak melakukan pelanggaran peraturan 

sekolah lagi; dan hukuman pencabutan yang dilaksanakan 
melalui penghilangan hak tertentu siswa.  

 
g. Malas Mengikuti PBM 
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Mahuda, et al. (2013) menemukan perbedaan yang 

signifikan terhadap tingkat kedisiplinan siswa antara yang 
mengikuti dan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pencak silat 

di SMP Bahrul Ulum Surabaya. Ditinjau dari lama siswa 
mengikuti ekstrakurikuler pencak silat juga memiliki hubungan 

yang signifikan, yakni tingkat kedisiplinan siswa juga dipengaruhi 
oleh lamanya siswa mengikuti ekstrakurikuler pencak silat yaitu 

sebesar 12,06%, sedangkan 87,94% dipengaruhi oleh factor lain 
yang tidak diikutsertakan pada penelitian ini. Selain itu, 

berdasarkan sub dimensinya, aspek ketepatan waktu dan aspek 
perilaku sosial juga memiliki hubungan yang signifikan, tetapi 

untuk aspek standar berpakaian dan aspek etika belajar tidak 
memiliki hubungan. 

Aditomo, et al. (2004) memberikan temuan tentang 
harapan tinggi orang tua kepada anak, yang merupakan hal yang 

wajar, tidak terlalu berperan dalam depresi. Yang lebih terkait 
dengan depresi adalah kebiasaan orang tua mengkritik atau 

mencela anak bila melakukan kesalahan atau mengalami 
kegagalan. Jadi, meski harapan yang tinggi dari orang tua dapat 

menjadi beban anak. 
 Anak yang kekurangan dalam prestasi belajar akan 
depresi bila mengikuti PBM jika menemukan guru yang 

membanding-bandingkan prestasi antarsiswa di kelas. Hal itu 
sering dilakukan oleh guru dan kebanyakan guru tidak 

menyadarinya. Bagi mereka yang mengikuti pelajaran dengan 
terbata-bata guru yang sering memuji siswa yang berprestasi di 

hadapan mereka menjadikan mereka putus asa yang akhirnya 
lebih memilih untuk tidak aktif dalam PBM.  

 
h. Terlambat Masuk ke Kelas 

  
Keterlambatan masuk sekolah belum perlu 

diwaspadai manakala bersifat aksidental (tiba-tiba), seperti 
kendaraan rusak, sakit, atau ada gangguan di jalan. Akan tetapi, 

jika menjadi kebiasaan (: habitual), perilaku siswa yang 
terlambat masuk ke sekolah perlu diwaspadai. Faktor-faktor 

yang menjadi penyebab siswa terlambat perlu digali. Karena 
berkaitan dengan urusan mereka adalah guru BP, kepada 

merekalah diperankan untuk menggali faktor penyebab 
tersebut. Bahkan, guru BP perlu melanjutkan kerja sama dengan 

guru matapelajaran untuk melalukan pemantauan terhadap 
siswa yang biasa datang terlambat. Sekolah tidak boleh 

kecolongan siswa yang mengkonsumsi narkoba yang ketahuan 
setelah beberapa saat. Gejala-gejala awal yang mereka derita 

harus bisa diidentifikasi. Bagaimana kalau alat ukur tentang hal 
itu belum dimiliki sekolah? 

 
B. Solusi Kepala Sekolah dalam Menangani Pelanggaran Siswa 

 
a. Aturan Larangan Merokok 

 
 Karena merupakan kasus yang umum ditemukan di 

banyak sekolah, yakni dari 13 sekolah ditemukan 10 sekolah 
yang siswanya merokok, pihak Dikdasmen setempat perlu 

melaksanakan kebijakan yang berlaku untuk seluruh sekolah. 
Misalnya ialah Dikdasmen mewajibkan pihak sekolah 

memasukkan aturan tentang larangan merokok di sekolah serta 
sanksi yang diterima jika ada yang melakukan pelanggaran.  

Melalui penelitian Komasari (2014) diketahui bahwa 
perilaku merokok adalah perilaku yang dipelajari. Proses belajar 

dimulai dari sejak masa anak-anak, sedangkan proses menjadi 
perokok pada masa remaja. Proses belajar atau sosialisasi 

tampaknya dapat dilakukan melalui tranmisi dari generasi 

sebelumnya yaitu tranmisi vertikal yaitu dari lingkungan 
keluarga, lebih spesifik sikap permisif orang tua terhadap 

perilaku merokok remaja. Sosialisasi yang lain melalui transmisi 
horisontal melalui lingkungan teman sebaya. ialisasi dalam 

perilaku merokok adalah keluarga dan lingkungan teman 
sebaya. 

  
b. Disediakan Tempat Duduk yang Cukup 

 
 Pihak sekolah perlu segera tanggap tentang area-area 

milik sekolah yang masih kosong. Selain bangunan untuk 
pembelajaran untuk meningkatkan aspek kognitif dan 

psikomotorik, sekolah perlu mengembangkan potensi aspek 
afeksi. Satu di antaranya adalah mendirikan ruang-ruang santai 

yang di situ mahasiswa dapat berintereaksi. Mereka dapat 
menikmati area itu, misalnya untuk menunggu jam masuk, 

menikmati waktu istirahat, mendiskusikan pelajaran yang akan, 
sedang, dan telah mereka terima, merencanakan kegiatan 

ekstrakurikuler atau lainnya, atau sekadar basa-basi mengisi 
waktu santai. Dengan menciptakan area yang nyaman untuk 
siswa diharapkan kebutuhan afeksi mereka terpenuhi. Bahkan, 

area itu dimungkinkan dapat pula menumbuhkan dan 
meningkatkan aspek kognitif dan psikomotorik.  

 
c. Pemberlakuan Larangan Menyontek 

  
Hal yang sering dilakukan guru ketika melihat siswa-

siswa mereka mencontek adalah teguran langsung bila guru 
melihat mereka. Ada lagi yang melakukan pembatalan terhadap 

pekerjaan yang sudah mereka kerjakan dengan cara yang tidak 
terhormat tersebut. Guru mengganti soal baru. Kecuali itu, 

terhadap siswa yang sering mencontek pekerjaan teman lain 
guru memindahkan tempat duduk siswa yang berlaku curang 

ini. 
Temuan penelitian Khairat, et al. (2014) pengaruh 

prokrastinasi akademik terhadap perilaku menyontek pada 
siswi SMA di Pesantren X adalah sebagai berikut: (a) 

Prokrastinasi akademik memiliki pengaruh positif yang signifikan 
terhadap perilaku menyontek pada siswi SMA di Pesantren X. 

Hal ini berarti hipotesis penelitian diterima, (b) Skor 
prokrastinasi siswi SMA di Pesantren X berada pada kategori 

sedang (56,7%), dan (c) Skor perilaku menyontek siswi SMA di 
Pesantren X berada pada kategori tinggi (83,77%).  

 Friyatmi (2011) menemukan aktivitas mencontek 
yang paling sering dilakukan mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang adalah menyalin jawaban teman atau 
mengizinkan teman menyalin jawaban mereka. Faktor-faktor 

dominan penentu perilaku mencontek mahasiswa terbentuk 
menjadi tujuh faktor, yaitu faktor penguasaan materi, cara 

belajar, success story, konsep diri, motif personal, situasi, dan 
faktor sosial.  

Dirdjosumarto (2016) menunjukkan penyebab 
mahasiswa melakukan perilaku menyontek, yakni ingin 

mendapatkan nilai (IPK/GPA) yang tinggi; takut tidak 
mendapatkan pekerjaan; takut tidak mendapatkan beasiswa; 

pengaruh teman; dosen tidak peduli mahasiswa menyontek; 
lembaga pendidikan tidak berani menindak pelaku dan berbagai 

alasan lainnya. Untuk mengatasi kecurangan akademik 
(menyontek), perlu keterlibatan berbagai pihak khususnya tiga 

elemen utama yang menopang pendidikan yaitu pengajar 
(dosen), mahasiswa, dan manajemen (institusi) atau civitas 
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akademika. Tugas mereka adalah mempromosikan dan 

mensosialisasikan pentingnya integritas dan etika dalam 
berperilaku sesuai dengan kedudukan dan fungsi masing-masing.  

 
d. Aturan Mengabsen Siswa oleh Setiap Guru  

 
 Dengan menerapkan absen siswa setiap guru, dapat 

diketahui matapelajaran apa yang ditinggalkan siswa. 
Selanjutnya, guru dapat menyimpulkan juga siswa mana yang 

selalu meninggalkan matapelajaran yang diajarkannya. 
Ketidakhadiran mereka berturut-turut dapat dijadikan 

instropeksi oleh guru sendiri terhadap proses pembelajaran. 
Misalnya ialah mengapa ada siswa yang tidak tertarik dengan 

matapelajaran yang dia ajar. Apakah kasus yang sama dialami 
guru-guru lain. Misalnya ialah anak yang bersangkutan juga tidak 

aktif dalam matapelajaran yang diampu guru lain. Apakah 
pembelajaran berpihak pada mereka yang pandai? Mereka yang 

kecerdasan mereka kurang terabaikan dalam pembelajaran 
sehingga hadir maupun tidak hadir tidak menambah 

pemahaman siswa? Apakah guru sudah merasa cukup 
memandaikan mereka yang memiliki kelebihan IQ di kelas? 
Siswa yang berkekuarangan yang jika dipahamkan pelajaran 

mereka memerlukan waktu yang banyak dan menyusahkan 
tidak diprioritaskan oleh guru untuk mendapatkan waktu yang 

banyak untuk dijelaskan kesulitan mereka. 
   

e. Tawuran Informasi yang Bersifat Botton Up Perlu Digali 
 

 Ketua kelas di masing-masing kelas sangat paham 
terhadap karakter rekan-rekan mereka dalam satu kelas. 

Anjari (2012) menemukan bahwa dalam perspektif 
kriminologis, kasus tawuran merupakan bentuk kekerasan yang 

bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan subjeknya adalah siswa 
dan motifnya yang berupa pengakuan. Dalam perspektif hukum 

pidana, terhadap kasus tawuran diterapkan Pasal 170 KUHP 
dengan memperhatikan faktor sosiologis, psikologis maupun 

budaya. Dalam perspektif pendidikan, dibutuhkan kerja sama 
dari semua pihak dalam menciptakan suasana yang kondusif 

untuk berlangsungnya proses pendidikan.  
Jika melibatkan antarsekolah, pihak Dinas Pendidikan 

perlu campur tangan agar sekolah yang siswanya melakukan 
tawuran tidak semakin memuncak yang mengakibatkan 

renggangnya hubungan antarsekolah.  
 

f. Pemberlakuan Sanksi bagi Pelanggar Tata Tertib 
 

 Pihak sekolah menyediakan sarana-prasarana terkait 
dengan kelengkapan pakaian sekolah. Perlengkapan ini disimpan 

di ruang Guru Bimbingan Konseling (BP). Anak yang melanggar 
karena tidak memakai perlengkapan yang seharusnya dipakainya 

saat PBM difasilitasi sekolah untuk meminjamnya dengan 
menuliskan siapa peminjam dan apa yang mereka pinjam. 

Dengan begitu, pihak sekolah dapat mengidentifikasi siswa yang 
sering meminjam perlengkapan pakaian itu. Selanjutnya, sekolah 

dapat memetakan siapa saja yang kurang serius dalam soal 
penampilan. Siswa yang sering meminjam berarti mereka 

berlaku ceroboh. Kecerobohan ini menjadi awal untuk 
mengungkap perilaku negatif yang mungkin melekat pada siswa 

yang bersangkutan. 
 

g. Mencari Penyebab Kemalasan Siswa dan Menawarkan Solusi 
 

Sebelum menumpuk di guru BP, masing-masing guru 

perlu melakukan pemetaan pula terhadap kasus kegagalan siswa 
menyerap materi pelajaran yang mereka ajarkan. Semakin awal 

guru menemukannya semakin baik untuk perbaikan siswa. 
Dengan demikian, guru bidang studi tidak perlu menunggu 

informasi tentang capaian nilai siswa pada saat Ujian Tengah 
Semester (UTS), apalagi Ujian Akhir Semester (UAS). Dengan 

terdeteksi sejak dini, kegagalan capaian nilai UTS dan UAS 
dapat diminimalisasi.  

 Dapat saja setelah berlangsung PBM guru 
mengedarkan kuesioner tertutup untuk feedback.  Hal itu berisi 

tentang penilaian untuk guru yang ditulis siswa yang berisi 
mengenai kemampuan dalam penyampaian materi ajar. Dengan 

cara itu guru segera dapat berbenah diri. Kemampuan 
menjelaskan materi ajar di hadapan siswa yang ber-IQ rendah 

menjadi prioritas. Untuk itu, guru perlu secara gesit memburu 
informasi secara online tentang beragam pendekatan, metode, 

teknik, dan strategi pembelajaran agar kelas menjadi kondusif 
yang pembelajarannya disambut oleh seluruh siswa. Kecuali itu, 

pada awal pembelajaran guru perlu mengidentifikasi 
karakteristik kelas dan siswanya. Jika mengajarkan kelas paralel, 
berarti keseluruhan kelas yang mereka ajar perlu diidentifikasi 

semua. Tidak mungkin menggunakan metode yang sama dengan 
siswa yang mereka ajar di tahun-tahun sebelumnya karena 

karakteristik mereka berbeda. Ada hal-hal yang sama di antara 
mereka, akan tetapi sudah dipastikan ada yang berbeda.  

 
h. Memetakan Faktor Penyebab Keterlambatan Siswa Masuk 

Sekolah dan Menawarkan Solusi 
 

 Jika guru BP sekarang lebih dituntut untuk menggali 
potensi siswa (Kompas, 6/4/2018), peran wajib yang perlu 

dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap perilaku siswa 
bermasalah. Peran itu segera dilakukan pada awal-awal proses 

PBM agar siswa-siswa yang menyisakan permasalahan yang 
melekat sejak di jenjang pendidikan sebelumnya dapat 

terdeteksi sejak dini. Dalam catatan formal mereka harus 
muncul informasi tentang siswa yang terlambat. Dari deskripsi 

tentang nama, kelas, hari, tanggal/bulan/tahun, asal rumah, ke 
sekolah dengan berkendaraan atau naik angkutan umum, jam 

berangkat (: start dari rumah), dan alasan keterlambatan dapat 
diketahui penyebabnya. Misalnya ialah karena bangun kesiangan, 

kendaraan mogok (: bensin habis, bocor, atau lainnya), 
kepadatan di jalan (: macet), atau penyebab lainnya.  

 Jika keterlambatan mereka menjadi kebiasaan yang 
berarti pelaku tidak berusaha membuat kondisi lebih baik, guru 

BP dapat melakukan pembinaan khusus kepada pelaku agar 
masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mereka tidak 

menumpuk. Pekerjaan yang menumpuk bisa menyebabkan 
timbul kemalasan untuk membongkar kasus secara intensif.  

 Untuk mengatasi permasalahan siswa yang terlambat 
datang ke sekolah, misalnya karena faktor jarak antara rumah 

ke sekolah, khususnya yang dialami siswa yang tidak 
berkecukupan karena tidak memiliki kendaraan pribadi, pihak 

sekolah dapat menambah sarana transportasi untuk mereka. 
Uang yang seharusnya dipakai untuk beaya angkutan umum 

diserahkan ke sekolah. Jadi, teknik ini mencontoh perusahaan 
yang mengangkut karyawan mereka ke kantor dengan 

menyediakan transportasi khusus karyawan sehingga mereka 
tidak terlambat. Bila pelaksanaan program ini bagi perusahaan 

ditujukan untuk produktivitas kerja, untuk program sekolah 
ditujukan untuk kualitas PBM. Dampaknya adalah antarsiswa 
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dalam satu sekolah dapat semakin akrab dan dapat saling 

mengingatkan tugas-tugas dari guru yang harus mereka 
selesaikan. Di dalam kendaraan mereka dapat belajar kembali 

tentang materi pelajaran yang akan diajarkan nanti setelah 
sampai di sekolah. Yang lebih penting lagi adalah dapat 

diminimalisasi pertemanan dari luar sekolah yang mungkin tidak 
menguntungkan untuk pengembangan kepribadian siswa.  

 
IV. SIMPULAN 

 
 Sekolah unggul adalah sekolah yang mampu 

”membersihkan” pelanggaran yang dilakukan siswa-siswanya 
sehingga mereka siap menerima kegiatan pembelajaran, tidak 

sekadar mencemerlangkan siswa-siswa prestatif, tetapi bersikap 
abai terhadap merosotnya kepribadian siswa-siswanya.  

 Pemberian informasi akurat sejak dini dari guru BP 
tentang siswa-siswa yang bermasalah lalu mendapatkan respon 

cerdas dari pihak kepala sekolah yang putusan mereka 
mempertimbangkan keterlibatan pihak (-pihak) lain di atasnya, 

seperti Dikdasmen, Polsek/Polres, atau lainnya akan dapat 
’menyehatkan” kembali kepribadian anak didik yang diasuhnya. 
Kepala Sekolah semacam orang tua asuh kedua yang diamanati 

orang tua anak untuk melanjutkan mendewasakan nilai kognitif, 
psikomotorik, dan afektif mereka.  

 

 
DAFTAR PUSTAKA 

 

[7] Aditomo, Anindito; Sofia Retnowati. “Perfeksionisme, harga diri, 

dan kecenderungan depresi pada remaja akhir. “Jurnal Psikologi.  No. 

1.pp. 1.  – 14. 2004. 

 

[11] Anjari, Warih. ”Tawuran pelajar dalam perspektif kriminologis, 

hukum pidana, dan pendidikan”. Widya. Vol. 29. no.324. pp: 34-40. 

2012 

 

[9] Friyatmi.  “Faktor-faktor Penentu perilaku mencontek di kalangan 

mahasiswa fakultas ekonomi UNP”.  TINGKAP. Vol.  7. no. 2. pp: 173-

188. 2011 

 

[10] Dirdjosumarto, Yulianto. “Menyontek (cheating) – kecurangan  

akademik”. Ekspansi.  Vol. 8. no. pp:  277 – 290. 2016. 

 

[3] Indayani, Anggi; Gede Sedanayasa; Ni Nengah Madri Antari. 

“Penerapan konseling behavioral dengan teknik penguatan positif 

sebagai upaya untuk meminimalisasi perilaku membolos pada siswa 

kelas X.1 SMA Negeri 1 Sawan tahun Ajaran 2013/2014.”e-journal 

Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling. Vol. 2. no. 1. 2014.  

 

[8] Khairat, Ummul; Yantri Maputra, Fitria Rahmi. “Pengaruh 

prokrastinasi akademik terhadap perilaku menyontek pada siswi SMA 

di pesantren X”. Jurnal RAP UNP,  vol. 5. no. 2.pp: 192-203. 2014. 

 

[1] Komasari, Dian. “Faktor-faktor penyebab perilaku merokok pada 

remaja”. Jurnal Psikologi. No. 1. pp 37 – 47. 2000.  

 

[12] Kompas. 2018. ”Potensi siswa perlu digali”. 6 April 2018. 

 

[6] Mahuda; Ali Maksum.. “Perbedaan tingkat kedisiplinan siswa antara 

yang mengikuti dan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pencak silat 

(studi pada siswa kelas VII - IX SMP Bahrul Ulum, Surabaya). Jurnal 

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan,  vol. 01. no. 02: 286 – 290. 2013 

 

[2] Pravitasari, Titis. “Pengaruh persepsi pola asuh permisif orang tua 

terhadap perilaku membolos”. Educational Psychology Journal . vol. 1. no. 

1.pp: 1-8. 2012. URL http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/epj 

 

[4] Sabardila, Atiqa: Agus Budi Wahyudi; Main Sufanti. ”Ungkapan Geng  

di Surakarta ditinjau dari sosiolinguistik”. Humaniora, Vol. 1 no. 1. 2000. 

 

[5] Syaifuddin, Muhammad; Harmanto.  “ Pembentukan budaya disiplin 

melalui program penegak disiplin sekolah di SMAN 1 Porong 

Kabupaten Sidoarjo”. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, vol. 05. no. 

01. pp: 211-226. 2017 

 

 

 
 
 

 

 

 


