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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada hakekatnya berlangsung dalam suatu proses. Proses itu 

berupa transformasi nilai-nilai pengetahuan dan teknologi. Penerima proses 

adalah anak atau siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju ke arah 

pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan. 

Pendidikan dan pengajaran adalah suatu usaha yang bersifat sadar tujuan 

yang bersifat sistematis terarah pada perubahan tingkah laku menuju kedewasaan 

anak didik. 1  Pendidikan merupakan interaksi antara orang dewasa dalam 

pergaulan dengan anak-anak dalam memimpin jasmani dan rohani ke arah 

kedewasaan yang berhubungan dengan usaha pengembangan kehidupan manusia 

yang lebih baik. 

Hal ini senada dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang 

dalam undang-undag sistem pendidikan nasional. 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam 
UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3), pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
serta megembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.2 
 

                                                           
1 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Rajawali Pres, 2011, 

hlm. 12. 
2 Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), Jakarta: Sinar Grafika, 

2005, hlm. 5-6. 
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Pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya 

sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan.3 Tanpa pendidikan 

manusia tidak akan tumbuh dan berkembang secara baik dan mengalami kesulitan 

dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan sudah barang tentu 

mempunyai tingkah laku yang menyimpang dari kebanyakan manusia, boleh jadi 

akan menyamai tingkah laku binatang bahkan lebih rendah dari pada tingkah laku 

binatang. 

Pendidikan meruapakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

kelangsungan hidup manusia. Karena dengan pendidikan manusia dapat mencapai 

taraf hidup yang lebih baik, dalam segala tindakan, ucapan dan tingkah laku 

manusia yang selalu tak lepas dipengaruhi oleh suatu proses pendidikan. Proses 

pendidikan dapat dilakukan, dan terjadi di manapun kapanpun sejak usia bayi 

sampai manusia mati.4 

Namun di era globalisasi sekarang ini dunia pendidikan dihadapkan 

dengan berbagai macam tantangan dan permasalahan. Diantara permasalahnnya 

adalah sebagaimana yang diketahui bahwa timbulnya berbagai macam bentuk 

kenakalan remaja. Remaja yang pada usia sekolah yang seharusnya difokuskan 

pada menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat. Namun kenyataannya sebaliknya 

malah melakukan berbagai tindakan yang tidak tepuji dan seharusnya tidak 

mereka lakukan. 

 

 

                                                           
3 Habullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1. 
4 H. N. Ali, Ilmu Pendiidkan Islam, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 12 
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Zulkifli  menjelaskan bahwa: 

“Kenakalan remaja yang sering terjadi di msyarakat merupakan bentuk-
bentuk perbuatan menyimpang. Tentu saja problem seperti ini sangat 
bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional. Ditinjau dari segi 
perkembangan biologis seseorang yang dikatakan remaja adalah mereka 
yang telah berusia 13 tahun sampai dengan 18/19 tahun. Pada awal usia 
remaja ini tahap Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah 
Menengah Atas (SMA). Masa remaja termasuk masa yang sangat 
menentukan karena pada masa ini anak-anak mengalami banyak 
perubahan psikis dan fisiknya. Perubahan kejiwaan menimbulkan 
kebingungan di kalangan remaja, sehingga masa ini disebut oleh orang 
barat sebagai periode strum und drang. Pada tahap perkembangan ini 
mereka mengalami penuh gejolak emosi dan tekanan jiwa sehingga mudah 
menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di kalangan 
masyarakat.”5 
 
Pada saat ini banyak penyimpangan perilaku anak yang perlu diatasi 

secepatnya. Penyimpangan perilaku anak diantaranya: perkelahian pelajar, 

pergaulan bebas yang menjerumus kepada kebebasan seks dan kejahatan yang 

dilakukan oleh anak-anak seperti pencurian uang disekolah maupun tempat-

tempat lain. untuk mengatasi perilaku yang negatif, perlu diidentifikasi (dikenali) 

penyebab penyimpangan perilaku tersebut. 

Penyimpangan sikap dapat muncul karena adanya perbedaan persepsi 

(pandangan) terhadap sikap anak itu sendiri. Perbedaan persepsi ini dapat 

menimbulkan kesulitan dalam perkembangan anak. Penyimpangan sikap anak 

adalah tingkah laku dan sikap yang dimiliki oleh anak-anak yang normal yang 

keluar dari kriteria sifat-sifat yang positif dalam masyarakaat Indonesia. 

Perilaku yang negatif sering diinterprestasikan (ditafsirkan) sebagai 

kenakalan anak. Kata nakal secara umum diartikan sebagai perilaku negatif yang 

                                                           
5 Zulkifli, Psikologi Perkembangan,  Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 32 
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lewat batas. Yang dimaksud batas adalah norma-norma yang berlaku pada negara 

kita Indonesia.6 

 Untuk membentuk tingkah laku anak didik dibutuhkan sekali pendekatan 

seorang pendidik. Bila pembentukan terhadap anak didik dilakukan dengan baik, 

maka tingah laku yang ada pada anak didik itu akan menjadi baik, tapi sebaliknya 

apabila pembentukan tingkah laku kurang baik boleh jadi pertumbuhan pada diri 

anak didik itu tidak baik pula. 

Secara fenomenologis tampak bahwa gejala kenakalan timbul dalam masa 

pubertas/pancaroba, dimana jiwa dalam keadaan labil sehingga mudah terseret 

oleh lingkungan (masih untung bila terseret/terpengaruh oleh kondisi positif dari 

lingkungan). Seorang anak tiba-tiba menjadi nakal, tetapi menjadi nakal karena 

beberapa saat setelah dibentuk oleh lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat), 

termasuk kesempatan diluar kontrol yaitu: 

1. Lingkungan keluarga yang pecah, kurang perhatian, kurang kasih sayang, 
karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri (termasuk 
mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari). 

2. Situasi (rumah tangga, sekolah, lingkungan) yang menjenuhkan dan yang 
membosankan, padahal tempat-tempat tersebut mestinya dapat merupakan 
faktor yang penting untuk mencegah kenakalan bagi anak-anak (termasuk 
lingkungan yang kurang rekreatif) 

3. Lingkungan masyarakat yang tidak/kurang menentu bagi prospek 
kehidupan masa mendatang, seperti masyarakat yang penuh spekulasi, 
korupsi, manipulasi, gosip, isu-isu negatif, perbedaan yang terlalu 
mencolok antara si kaya dan si miskin dan sebagainya.7 
 
Dewasa ini kenakalan siswa siswa semakin hari semakin meningkat, dari 

dulu sampai sekarang terus saja dibicarakan tidak hanya sekedar dibicarakan tapi 

                                                           
6 Andi Hakim Nasution, Pendidikan Agama dan Akhlak Bagi Anak dan Remaja, Wacana 

Ilmu dan Pemikiran, 2001, hlm. 141-142.  
7 H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan, Jakarta, Rineka Cipta, hlm:93 
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sudah menjadi agenda kerja atau program kerja pemerintah, meskipun program itu 

hanya sebagai program ceremonial belaka. 

 Dalam dunia pendidikan seorang pendidik merupakan salah satu 

komponen untuk menjalankan kegiatan proses belajar mengajar. Pendidik dalam 

menjalankan tugasnya memerlukan pengetahuan dan keterampilan, sehingga tugas 

yang diembannya dapat terlaksana dengan baik. Mengingat begitu pentingnya 

tugas dan peranan pendidik, maka dengan sendirinya pendidik dituntut untuk 

mempunyai keterampilan dan kemampuan. Kemampuan dan keterampilan 

pendidik sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan siswa. 

Menurut Oemar Hamalik, bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan yang 

professional. Oleh karena itu diperlukan kemampuan dan kewenangannya. 

Kemampuan itu dapat dilihat dari kecakapan, kesanggupan dan kemampuan guru 

dalam mengajar, dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, pengajar dan 

pembina ilmu.8 Dengan kemampuan, kecakapan dan keahlian seorang guru akan 

dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

Dari kutipan tersebut jelas sekali bahwa kemampuan dan keahlian yang 

dimaksud adalah kemampuan dan keahlian seorang pendidik dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pengajar dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. 

Guru adalah komponen terpenting dalam setiap proses belajar mengajar. 

Guru banyak menentukan keberhasilaan suatu aktivitas belajar mengajar. Menurut 

pendapat M. Athiyah Al-Abrasyi bahwa guru adalah spritual, bapak rohani bagi 

murid, adalah memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan, ahlak dan 

membenarkan.9 

                                                           
8 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, Bandung: Tarsito, 1982, hlm. 15. 
9 M. Athiyah Al-Abrasyi, Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 

1970, hlm. 136. 
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Dilihat dari ilmu pendidikan Islam, maka secara umum untuk menjadi 

guru yang baik dan dperkirakan dapat memenuhi tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya harus memiliki dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Berijazah 

2. Sehat jasmani dan rohani 

3. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

4. Berkelakuan baik 

5. Berjiwa nasional.10 

Selain dari syarat-syarat tersebut Imam al-Qhazali dalam buku Zainuddin 

juga memberikan syarat-syarat kepribadian guru atau pendidik sebagai berikut: 

Sabar dalam menerima masalah-masalaah yang ditanyakan dan harus 
diterima dengan baik, senantiasa bersifat kasih, tidak takabur, bersifat 
tawaduk dalam pertemuan-pertemuan, sikap dan pembicaraannya tidak 
main-main, tidak membentak-bentak orang bodoh.11 
 
Secara umum tugas dan tanggungjawab guru menurut Peters dalam buku 

Nana Sudjana adalah “guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing dan guru 

sebagai administrasi kelas”.12 

 Tugas guru sebagai pengajar maksudnya adalah tugas dalam 

merencanakan dan melaksanakan pengajaran guru dituntut untuk memiliki 

pengetahuan dan keterampilan tekhnik mengajar serta menguasai ilmu dan bahan-

bahan yang akan disampaikan atau diajarkan. 

                                                           
10  Ngalim Purwanto, ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1998, hlm. 139 
11 Zainuddin, dkk, Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Qhazali, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 

56-57. 
12 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: Sinar Baru, 2010, 

hlm. 15. 
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Tugas guru sebagai pembimbing maksudnya guru memberikan bantuan 

kepada siswa dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Tugas guru dalam 

administrasi kelas adalah jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan 

ketatalaksanaan pada umumnya. 

Disamping tugas dan tanggung jawab guru, secara umum ada pula secara 

khusus tugas guru tersebut, diantaranya adalah: 

1. Mendidika anak agar berbudi pekerti yang mulia 

2. Menanamkan keimanan kepada anak 

3. Mendidik agar anak taat enjalakan agama 

4. Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam.13 

Guru berkewajiban mengarahkan, mendidik anak agar berbudi pekerti 

mulia, menanamkan keimanan ke dalam jiwa anak serta kewajiban mendidik agar 

anak taat menjalankan ajaran-ajaran agama, dalam hal ini yang memegang 

oeranan penting adalah contoh suri tauladan dari guru tersebut, sehingga anak 

didik denga sendirinya terpanggil untuk melaksanakan ajaran agama. 

Kegiatan yang dilakukan guru dalam membina akhlak anak (siswa) antara 

lain: disamping pendidikan dan pengajaan yang dilaksanakan dengan sengajar 

oleh guru dalam pembinaan anak didik, juga sangat penting dan menentukan pula 

adalah kepribadian, sikap, dan cara hidup guru itu sendiri, bahkan cara 

berpakaian, cara bergaul, berbicara, dan mengahadapi setiap masalah, yang secra 

langsung tidak tampak hubungannya dengan pengajaran, namun dalam 

pendidikan atau pembinaan pribadi anak, itu sangat berpengaruh. 

                                                           
13 Zuhairini, dkk, Sejaran Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Proyek Pembinaan 

Perguruan Tinggi, 1990, hlm. 40. 
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Di dalam pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan guru 

mempunyai peran penting, apalagi guru agama kerana tugas  pokoknya mendidik 

dan mengajarkan pengetahuan agama dan menginternalkan serta 

menginformasikan nilai-nilai agama kedalam pribadi anak didik yang tekanan 

utamanya adalah mengubah sikap dan mental anak didik kearah beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu mengamalkan ajaran agama 

maka secara batin ia adalah pembimbing hidup keagamaan anak didik. 

Tugas dan peran guru dari hari ke hari semakin berat, seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai komponen utama 

dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam 

masyarakat. Melelaui sentuhan guru disekolah diharapkan mampu menghasilkan 

peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan 

hidup dengan penuh keyakinan dan percaya diri yang tinggi. Sekarang dan 

kedepan, sekolah (pendidikan) harus mampu menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas, baik secara keilmuan (akademis) maupun secara sikap mental. 14 

Menurut Abu Bakar Muhammad yang menyatakan tentang prilaku siswa 

itu dipengaruhi oleh aktivitas guru : 

“Pengaruh guru dan berbagai macam cara yang sengaja dipilih untuk 
membantu anak didik, agar berkembang jasmaniahnya, akal dan 
akhlaknya, sehingga sampai pada batas aktif yang dapat dicapainya, 
sehingga bahagia dalam hidup bermasyarakat dan setiap tindakan yang 
keluar dari padanya, menjadi sempurna, lebih tepat dan lebih baik lagi bagi 
masyarakat”.15 
 

                                                           
14 Kunandar, Guru Profesional, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 2007. Hlm:37 
15  Abu bakar Muhammad. Pedoman Pendidikan dan Pengajaran, Usaha Nasional, 

Surabaya, 1982, Hlm: 9 
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Tanpa pendekatan pendidikan yang dilakukan oleh para guru dengan 

bersungguh-sungguh, sulit kiranya untuk mencapai serta mewujudkan tingkah 

laku siswa yang Islami. 

Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan tertentu yang melanggar atau 

menyalahgunakan norma sosial atau kelompok tertentu yang menimbulkan 

keonaran atau mengganggu ketentraman masyarakat.  

Perilaku menyimpang yang sering dilakukan siswa dalam lingkungan 

kehidupannya yaitu : berupa perbuatan yang dilakukan siswa yang dapat 

merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Misalnya : suka bolos disekolah, anak 

berdusta baik dengan orang tuanya maupun dengan orang lain, melakukan 

pemerkosaan, mencuri, berkelahi dengan teman-teman dan perbuatan lain yang 

bersifat merusak keindahan dan kelestarian lingkungan. 

Di dalam mendidik siswa untuk berperilaku yang  baik menurut agama. 

Maka akhlak guru mempunyai pengaruh yang besar sekali pada akhlak-akhlak 

murid. Karena guru itu menjadi ikutan dan contoh teladan bagi  murid. Sebab itu 

haruslah gutu berpegang teguh dengan ajaran agama, serta berakhlak mulia dan 

berbudi luhur, pengasih, penyayang kepada murid-muridnya sebagai bapak atau 

ibu yang cinta akan keluhuran budi pekerti anaknya. Jangan diharapkan guru  atau 

anak didik sukses dalam melaksanakan pendidikan agama. Bahkan sebaliknya 

akan mengakibatkan murid-murid anti agama.16 

Tanpa menghayati dan mengamalkan sifat-sifat yang islami tersebut, maka 

pendekatan guru dalam proses pendidikan tidak akan melahirkan hasil yang 

memuaskan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dunia pendidikan dan 

pendidikan islam pada umumnya dan guru agama pada khususnya, dalam segala 

tingkah laku, ucapan, sikap dalam berbagai situasi mencerminkan nilai ajaran 

Islam. 

                                                           
16  Mahmud Yunus. Metodik Khusus Pendidikan Agama, Jakarta, PT: Hidayakarya 

Agung, cet ke 22. Hlm: 25 
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Masalah kenakalan remaja jika remaja tidak bisa menanganinya sendiri 

akan berujung pada pelarian atau melakukan tindaka yang umum disebut 

kenakalan remaja. Dari bebrapa masalah siswa tersebut membuktikan perlu 

adanya suatu arahan dan bimbingan dari guru, maka dari itu sudah selayaknya 

terkait dengan permasalahan itu pendidik harus bisa mengambil peran dan 

membantu memecahkan berbagai persoalan yang terkait dengan masalah siswa-

siswinya tersebut, karena siswa-siswi juga merupakan manusia yang mana 

manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan saling membantu 

antara satu dengan lainnya, dalam ajaran agama Islam juga terdapat anjuran untuk 

saling tolong menolong sesama manusia. 

Karena itu, pendidikan dalam Islam antara lain bertugas untuk 

membimbing dan megarahkan manusia sebagai usaha tolong menolong untuk 

mengendalikan diri sehingga dijauhkan dari perbuatan dosa dan pelanggaran agar 

tidak sampai mendominasi dalam kehidupannya, sebaliknya sifat-sifat positifnya 

yang tercermin dalam kepribadiannya. 

Kenakalan remaja telah menimpa dan menjangkit di lembaga pendidikan. 

Seperti juga halnya yang terjadi di salah satu lembaga pendidikan di kota 

Pekanbaru, yang tepatnya berada di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu 

Future Islamic School Pekanbaru, menurut kepala sekolah Rahmansyah, S.Pd.I 

yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa: 

“siswa-siswinya juga mengalami masalah yang ujung-ujungnya mereka 
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma yang 
berlaku atau disebut dengan tindakaan kenakalan. Diantaranya seperti 
berkelahi, melawan guru, bolos sekolah, tidak disiplin, mengejek teman, 
terlambat datang ke sekolah dan sebaginya”17 
 
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui lebih jauh 

begaimana upaya pendidik dalam mengatasi masalah-msalah kenakalan siswa. Di 

                                                           
17 Wawancara dengan kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic 

School Pekanbaru, 21 Oktober 2015. 
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samping itu pendidik di SMPIT FIS Pekanbaru bukan berasal dari jurusan 

Bimbingan Konseling, serta lokasinya yang strategis yang sangat mudah 

dijangkau oleh kendaraan umum. Sekolah ini juga merupakan sekolah full day, 

dimana siswa-siswanya seharian ada di sekolah. Ini memungkinkan terjadinya 

hal-hal yang negatif jika tidak ada pengawasan yang baik dari para pendidik. 

Berbicara masalah kenakalan siswa, disekolah manapun sangat berpotensi 

melakukan tindak kenakalan, oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk melihat 

lebih dekat bagaimana upaya dan tindakan yang dilakukan oleh para pendidik 

dalam mengatasi masalah kenakalan tersebut. Atas dasar itu merupakan suatu 

alasan yang sangat mendasar apabila peneliti mengangkat judul “Strategi 

Pendidik dalam Mengatasi Kenakalan Remaja (Studi Kasus di Sekolah 

Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School  Pekanbaru)” 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Apa sajakah strategi pendidik dalam mengatasi kenakalan siswa di 

SMPIT FIS Pekanbaru? 

2. Bagaimana strategi pendidik dalam mengatasi kenakalan siswa di SMPIT 

FIS Pekanbaru? 

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pendidik dalam 

mengatasi kenakalan siswa di SMPIT FIS Pekanbaru? 

4. Apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa di 

SMPIT FIS Pekanbaru? 

5. Apa saja  faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja yang 

dilakukan oleh siswa di SMPIT FIS Pekanbaru? 

 

C. Batasan Masalah 

1. Strategi Pendidik dalam mengatasi kenakalan siswa di SMPIT FIS 

Pekanbaru. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pendidik dalam mengatasi 

kenakalan siswa di SMPIT FIS Pekanbaru. 

3. Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa di SMPIT 

FIS Pekanbaru 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Strategi Pendidik dalam mengatasi kenakalan siswa di 

SMPIT FIS Pekanbaru? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pendidik dalam 

mengatasi kenakalan siswa di SMPIT FIS Pekanbaru? 

3. Apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa di 

SMPIT FIS Pekanbaru 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh pendidik untuk 

mengatasi kenakalan siswa di SMPIT FIS Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pendidik 

dalam mengatasi kenakalan siswa di SMPIT FIS Pekanbaru. 

c. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMPIT FIS 

Pekanbaru. 

2. Keguanaan Penelitian 

a. Bagi semua pendidik dalam menyikapi betapa pentingnya pendidik 

dan membina akhlak siswa, agar jangan sampai melakukan perbuatan-

perbuatan yang menyimpang. 

b. Tidak terjadinya kembalii kenakalan siswa yang dapat merugikan 

berbagai pihak. 

c. Agar siswa menjadi generasi yang baik bagi bangsa Indonesia.


