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ABSTRAK 
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Pendidikan yang bermutu, efektif atau ideal adalah 

yang mengintegrasikan dan mengoneksikan tiga kegiatan 

bidang utama secara sinergi, yakni bidang administratif dan 

kepemimpinan, bidang instruksional atau kurikuler, dan 

bidang bimbingan konseling. Melalui dinamika kelompok 

yang intensif, pembahasan topik-topik secara mendalam akan 

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, 

wawasan, keaktifan dan sikap yang menunjang 

diwujudkannya dalam tingkah laku yang lebih efektif, siswa 

sebagai anggota kelompok saling berinteraksi, saling 

mengungkapkan pendapatnya membahas topik yang ada 

dalam bimbingan kelompok. Permasalahan yang ditemukan 

yakni mengenai kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Ponorogo. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 

bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 Nologaten 

Kabupaten Ponorogo (2) mendeskripsikan langkah-langkah 

guru dalam memberikan layanan bimbingan kelompok untuk 

mengurangi kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 Nologaten 

Kabupaten Ponorogo dan (3) mendeskripsikan efektivitas 
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layanan bimbingan kelompok dalam mengurangi kenakalan 

siswa kelas IV di SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus dengan teknik 

pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan analisis data 

dari Miles dan Huberman yang meliputi proses reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada pengecekan 

keabsahan data temuan dengan menggunakan teknik 

meningkatkan ketekunan dan triangulasi data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bentuk-

bentuk kenakalan siswa kelas IV yaitu tidak memperhatikan 

kerapian,tidak memperhatikan arahan guru, membuang 

sampah sembarangan, membuat ancaman fisik dan verbal 

kepada guru atau siswa, mengalihkan pembicaraan dari 

materi pelajaran atau diskusi, berbicara kotor, ngeyel (tetap 

berbicara dan tidak mengakui kesalahan).; (2) langkah-

langkah guru dalam mengurangi kenakalan siswa melalui 

layanan bimbingan kelompok dilaksanakan dalam 4 sesi pada 

tanggal 10 April 2019, 18 April 2019, 25 April 2019, dan 16 

Mei 2019 dan pelaksanaannya terdiri dari empat tahap yakni 

pembukaan, penanganan, penutupan, dan tindak lanjut.;(3) 

efektivitas layanan bimbingan kelompok dalammengurangi 

kenakalan siswa kelas IV yaitu cukup efektif. Hal ini ditandai 

dengan berkurangnya empat macam kenakalan siswa setelah 

mendapat layanan bimbingan kelompok dari guru yaitu tidak 

memperhatikan kerapian, tidak memperhatikan arahan guru, 

membuang sampah sembarangan, dan berbicara kotor 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang bermutu, efektif atau ideal adalah 

yang mengintegrasikan dan mengoneksikan tiga 

kegiatan bidang utama secara sinergi, yakni bidang 

administratif dan kepemimpinan, bidang instruksional 

atau kurikuler, dan bidang bimbingan konseling. 

Pendidikan yang hanya melaksanakan bidang 

administratif dan instruksional dengan mengabaikan 

bimbingan dan konseling, maka hanya akan 

menghasilkan konseli yang pintar dan terampil dalam 

aspek akademik, tetapi kurang memiliki kemampuan 

atau kematangan dalam aspek kepribadian.1 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional maka 

dirumuskan tujuan pendidikan dasar yakni memberi 

bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk 

mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota 

masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia 

serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan 

menengah.2 Dengan mengetahui tujuan pendidikan 

nasional tersebut, siswa diharapkan mampu menjalankan 

                                                           
1Sutirna, Bimbingan dan Konseling Pendidikan Formal, dan 

Nonformal dan Informal (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 56. 
2M. Edi Kurnanto, Konseling Kelompok, (Bandung: Alfabeta, 

2014), 1. 
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kehidupannya, agar bisa menjadi individu yang bisa 

bermanfaat bagi masyarakat maupun warga negara. 

Berdasarkan hasil kajian teoretis dan praktis, masih 

terdapat sebagian siswa Sekolah Dasar memiliki 

masalah-masalah pribadi sehingga tujuan pendidikan 

belum tercapai secara maksimal. Secara umum masalah-

masalah yang dihadapi oleh individu khususnya oleh 

para siswa di sekolah dan madrasah sehingga 

memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling adalah: 

(1) masalah-masalah pribadi, (2) masalah 

belajar(masalah-masalah yang menyangkut 

pembelajaran), (3) masalah pendidikan, (4) masalah 

karier atau pekerjaan, (5) penggunaan waktu senggang, 

(6) masalah-masalah sosial, dan lain sebagainya.3 

Fakta empiris menunjukkan bahwa, di Kecamatan 

Kalianget, Sumenep, ditemukan sejumlah anak SD yang 

mulai mengonsumsi rokok elektrik. Parahnya, siswa SD 

tersebut mengisap rokok saat jam sakolah. Mereka 

masing-masing berinisial MN, IQ, MF, dan MW. 

Keempat siswa menggunakan alat rokok elektrik 

modifikasi. Aksi mereka diketahui aparat Polsek 

Kalianget pukul 11.00–12.00 Senin (25/9/2017). Saat itu 

polisi melakukan penggeledahan di sejumlah sekolah di 

Kecamatan Kalianget. Mereka menemukan dan menyita 

sepuluh rokok elektrik modifikasi.4 

                                                           
3Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah 

(Berbasis Integrasi) (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 13. 
4https://www.jawapos.com/jpg-today/28/09/2017/siswa-sd-

merokok-saat-jam-sekolah. Diakses pada tanggal 29 Desember 2018 

 

https://www.jawapos.com/jpg-today/28/09/2017/siswa-sd-merokok-saat-jam-sekolah
https://www.jawapos.com/jpg-today/28/09/2017/siswa-sd-merokok-saat-jam-sekolah
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Kenakalan siswa tidak hanya terjadi di Sumenep, dari 

hasil observasi pada waktu kegiatan Magang 2 yang 

dilaksanakan pada bulan September-Oktober tahun 2018 

di SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo ditemukan 

suatu masalah pada kelas IV yaitu beberapa siswa kurang 

memiliki sifat sopan santun, patuh dan taat kepada guru. 

Di samping itu ketika siswa diberi nasehat oleh guru 

tidak didengarkan namun dibantah dengan menggunakan 

kata-kata yang tidak sopan. Hal ini mengakibatkan tidak 

adanya sekat atau pembatas antara guru dengan siswa. 

Siswa menganggap gurunya sama seperti sahabat 

mereka sendiri.5 

Pihak sekolah maupun guru sudah sering menasehati 

siswa. Senyatanya walaupun sudah sering dinasehati, 

bahkan kepala sekolahpun turut andil dalam membina 

siswa tersebut, akan tetapi sebagian siswa masih saja 

tidak sopan, dan tidak patuh, bahkan sifat kenakalannya 

semakin meningkat. Jika hal ini terus terjadi, nantinya 

akan berdampak buruk bagi kepribadian siswa tersebut. 

Karena perilaku mereka jika tidak diperbaiki atau 

dicegah akan merusak moral mereka. Permasalahan 

tersebut bisa terjadi mungkin karena beberapa faktor, 

seperti: (1). kurangnya penanaman nilai moral dan 

agama, (2). pola asuh orang tua yang salah, dan (3). 

lingkungan di sekitar yang membentuk karakter siswa.6 

                                                           
5Lihat Transkip Observasi Nomor 02/W/20-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
6Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/26-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
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Faktor-faktor penyebab kenakalan siswa ada dua 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu 

sendiri. Faktor internal ini biasanya merupakan faktor 

genetis atau bawaan. Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor 

eksternal ini biasanya merupakan pengaruh yang berasal 

dari lingkungan seseorang mulai dari lingkungan 

terkecilnya, yakni keluarga, teman, tetangga, sampai 

dengan pengaruh dari berbagai media audiovisual seperti 

TV dan VCD, atau media cetak seperti koran, majalah, 

dan lain sebagainya.7 

Dampak buruk dari perilaku kenakalan siswa yaitu 

nantinya akan terbentuk sikap yang dapat merusak moral 

hingga dewasa jika tidak segera diperbaiki. Kemudian 

dapat menimbulkan ketidaknyamanan teman lainnya 

ketika berada di dalam sekolah misalnya ketika waktu 

jam pelajaran, dan waktu istirahat. Lalu siswa yang 

berbuat nakal nantinya akan dikucilkan oleh banyak 

orang, dan bisa jadi dapat terjerumus dalam pergaulan 

yang bebas.8 

 Dalam dunia konseling, berkelompok dapat menjadi 

suatu sarana untuk membantu manusia dalam mencapai 

perkembangan serta menjadi terapi untuk mengatasi 

persoalan psikologis manusia, yaitu yang dikenal dengan 

                                                           
7Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2014), 19. 
8Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/20-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
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istilah konseling kelompok.9 Di Sekolah Dasar yang 

bertindak untuk memberikan bimbingan adalah guru 

kelas atau yang biasa disebut wali kelas. Guru tidak 

hanya memberikan materi secara keseluruhan di dalam 

kelas, namun juga memberikan bimbingan kepada siswa-

siswi tanpa terkecuali. 

 Peran guru sebagai pembimbing berimplikasi pada 

tugas guru dalam kegiatan bimbingan dan konseling, 

baik pada aspek pribadi, sosial, akademik, maupun karier 

peserta didik. Selain itu dilihat dari perannya, guru 

sebagai agen perubahan di kelas sewajarnya untuk selalu 

memperhatikan tingkah laku, kemauan peserta didik, dan 

sikap kaitannya dengan bimbingan sesuai kebutuhan 

siswa.10  

Kelebihan bimbingan kelompok yaitu layanan 

kelompok ternyata bukan hanya menyangkut aspek 

ekonomi/efisiensi. Dinamika perubahan yang terjadi 

ketika layanan itu berlangsung juga amat menarik 

perhatian. Dalam layanan kelompok interaksi 

antarindividu anggota kelompok merupakan suatu yang 

khas, yang tidak mungkin terjadi pada konseling 

perseorangan.11 

Melalui layanan bimbingan kelompok keaktifan 

siswa dapat terbina dan berkembang. Melalui dinamika 

kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik secara 

                                                           
9Kurnanto, Konseling Kelompok, 1. 
10Umi Rohmah, “Bimbingan Karir Untuk Peseta Didik di Sekolah 

Dasar,” Cendekia, 16 (Juli-Desember, 2018), 278. 
11Prayitno, Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 309. 
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mendalam akan mendorong pengembangan perasaan, 

pikiran, persepsi, wawasan, keaktifan dan sikap yang 

menunjang diwujudkannya dalam tingkah laku yang 

lebih efektif, siswa sebagai anggota kelompok saling 

berinteraksi, saling mengungkapkan pendapatnya dan 

membahas topik yang ada dalam bimbingan kelompok. 

Sehingga bimbingan kelompok lebih efektif dalam 

membantu permasalahan yang dialami oleh individu.12 

Berangkat dari permasalahan yang ada, penelitian 

terhadap upaya dalam mengurangi  kenakalan siswa 

kelas IV, perlu dilakukan. Untuk itulah penulis hendak 

melakukan penelitian terhadap upaya dalam mengurangi 

kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 Nologaten 

Kabupaten Ponorogo dengan judul: 

UPAYA GURU DALAM MENGURANGI 

KENAKALAN SISWA KELAS IV MELALUI 

LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DI SDN 1 

NOLOGATEN KABUPATEN PONOROGO 

B. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang upaya 

guru dalam mengurangi kenakalan siswa kelas IV 

melalui layanan bimbingan kelompok di SDN 1 

Nologaten Kabupaten Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, 

peneliti merumuskan masalah yang diteliti sebagai 

berikut: 

                                                           
12https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2018/01/13/layanan-

bimbingan-kelompok/ Diakses pada tanggal 29 Desember 2018 
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1. Apa saja bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas IV di 

SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana langkah-langkah guru dalam 

memberikan layanan bimbingan kelompok untuk 

mengurangi kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Kabupaten Ponorogo? 

3. Bagaimana efektivitas layanan bimbingan 

kelompok dalam mengurangi kenakalan siswa kelas 

IV di SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kenakalan siswa 

kelas IV di SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo 

2. Mendeskripsikan langkah-langkah guru dalam 

memberikan layanan bimbingan kelompok untuk 

mengurangi  kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Kabupaten Ponorogo 

3. Mendeskripsikan efektivitas layanan bimbingan 

kelompok dalam mengurangi kenakalan siswa kelas 

IV di SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini dapat menambah khasanah 

keilmuan tentang upaya guru dalam mengurangi 

kenakalan siswa Sekolah Dasar melalui layanan 

bimbingan kelompok. 
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2. Secara Praktis 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat bagi: 

a. Guru 

Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan 

layanan bimbingan pada siswa. 

b. Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan kegiatan layanan bimbingan di 

sekolah. 

c. Orang Tua 

Sebagai bahan informasi dalam menyikapi 

pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan. 

d. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan 

pengetahuan bagi peneliti khususnya dalam 

melakukan layanan bimbingan pada anak usia 

Sekolah Dasar. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

dijabarkan dalam enam bab yang saling berkaitan erat, 

yang merupakan kesatuan yang utuh, yaitu: 

BAB I, Pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II, Telaah Hasil Penelitian Terdahulu dan 

Kajian Teori. 

BAB III, Metode Penelitian yang di dalamnya 

terdapat pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 
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peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, dan tahapan–tahapan penelitian. 

BAB IV, Temuan Penelitian yang meliputi 

Deskripsi Data Umum dan Data Khusus. Dimana data 

umum berisi dokumen data sekolah yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, data terkait struktur 

organisasi lembaga, data guru dan pegawai, data siswa 

aktif kelas IV, data sarana dan prasarana di SDN 1 

Nologaten Ponorogo. Sedangkan data khusus berisi 

tentang bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas IV, 

langkah-langkah guru dalam memberikan layanan 

bimbingan kelompok untuk mengurangi kenakalan siswa 

kelas IV, serta efektivitas layanan bimbingan kelompok 

dalam mengurangi kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Ponorogo. 

BAB V, Pembahasan yang meliputi: pembahasan 

tentang bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas IV, 

langkah-langkah guru dalam memberikan layanan 

bimbingan kelompok untuk mengurangi kenakalan siswa 

kelas IV, serta efektivitas layanan bimbingan kelompok 

dalam mengurangi kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Ponorogo. 

BAB VI, Penutup yang memuat Kesimpulan dan 

Saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian yang telah penulis 

teliti maka penulis perlu mengadakan telaah pustaka 

dengan cara mencari judul penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian Talay Shefi Eka Widitya, Denok 

Setiawati (2014, Universitas Negeri Surabaya) yang 

berjudul “Penerapan Bimbingan Kelompok dengan 

Topik Tugas untuk Meningkatkan Pemahaman 

Siswa Terhadap Dampak Kenakalan Remaja Pada 

Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Kasiman 

Bojonegoro”. Hasil penelitiannya adalah sebagai 

berikut: Bimbingan kelompok dengan topik tugas 

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Kasiman Bojonegoro. Hasil penelitian tersebut 

berdasarkan hasil analisis data dengan 

menggunakan uji tanda (sign test) dimana N = 8 dan 

r = 0 maka diperoleh t tabel = 0,04 yang memiliki 

harga lebih kecil dari taraf signifikansi yakni = 0,05. 

Dengan demikian ada perbedaan skor antara 

sebelum dan sesudah diberikan perlakuan 

bimbingan kelompok dengan topik tugas. Sehingga 
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hipotesis penelitian yang berbunyi bahwa 

bimbingan kelompok dengan topik tugas dapat 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap dampak 

kenakalan remaja pada siswa kelas X SMA Negeri 1 

Kasiman Bojonegoro terbukti.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Widitya adalah sama-sama membahas bimbingan 

kelompok. Adapun perbedaannya adalah, pada 

penelitian Widitya fokus pada penerapan bimbingan 

kelompok untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap dampak kenakalan remaja pada siswa, 

sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada 

upaya guru dalam mengurangi kenakalan siswa 

melalui bimbingan kelompok. Di samping itu, 

penelitian Widitya dilakukan terhadap siswa SMA, 

sedangkan penelitian ini dilakukan pada siswa SD. 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Widitya 

dan peneliti juga berbeda. Widitya menggunakan 

pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

2. Penelitian Suhardi (2010, UIN Alauddin Makassar) 

yang berjudul “Faktor Penyebab Kenakalan Siswa 

dan Upaya Mengatasinya Di Madrasah Tsanawiyah 

Bolaromang”. Hasil penelitiannya adalah sebagai 

berikut: 

a. Hampir semua bentuk kenakalan siswa 

Madrasah Tsanawiyah Bolaromang Kec. 

Tombolo Pao Kab. Gowa itu dilakukan, 

seperti membolos, ribut dalam kelas ketika 

aktivitas belajar mengajar masih berlangsung, 
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terlambat ke sekolah dan merokok dalam 

lingkungan sekolah. 

b. Faktor yang menyebabkan kenakalan siswa 

Madrasah Tsanawiyah Bolaromang Kec. 

Tombolo Pao Kab. Gowa adalah kurangnya 

pengawasan orang tua dan guru terhadap 

siswa baik di lingkungan sekolah maupun di 

luar sekolah. 

c. Upaya dalam mengatasi bentuk kenakalan 

siswa Madrasah Tsanawiyah Bolaromang 

Kec. Tombolo Pao Kab. Gowa dengan cara 

orang tua guru senantiasa memberi nasehat 

dan pendekatan emosional terhadap siswa 

agar tidak mengulangi bentuk-bentuk 

kenakalan yang sering dilakukan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Suhardi adalah sama-sama membahas kenakalan 

siswa. Kemudian pendekatan yang dilakukan sama 

yaitu kualitatif. Adapun perbedaannya adalah, pada 

penelitian Suhardi fokus pada faktor penyebab 

kenakalan siswa dan upaya mengatasinya, 

sedangkan pada penelitian ini lebih fokus pada 

upaya guru dalam mengurangi kenakalan siswa 

melalui bimbingan kelompok. Di samping itu, 

penelitian Suhardi dilakukan terhadap siswa MTs, 

sedangkan penelitian ini dilakukan pada siswa SD.  

3. Penelitian Mutia Sahira, Abu Asyari, Raja Arlizon 

(2014, Universitas Riau, Pekanbaru) yang berjudul 

“Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok 

Terhadap Penurunan Tingkat Kenakalan  Remaja 
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Santri Kelas X SMA Babussalam Pekanbaru Tahun 

Ajaran 2013/2014”. Hasil penelitiannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Gambaran tingkat kenakalan remaja santri 

sebelum  diberikan  layanan  bimbingan  

kelompok, sebagian besar  siswa berada  pada 

kategori sedang.  

b. Gambaran tingkat kenakalan remaja santri 

sesudah diberikan layanan bimbingan 

kelompok sebagian besar siswa berada pada 

kategori rendah.  

c. Terdapat perbedaan yang signifikan antara 

tingkat kenakalan remaja sebelum dengan 

sesudah pelaksanaan layanan bimbingan 

kelompok di kelas X SMA Babussalam 

Pekanbaru.  

d. Kontribusi layanan bimbingan kelompok 

terhadap penurunan tingkat kenakalan remaja 

kelas X SMA Babussalam Pekanbaru adalah 

59% artinya layanan bimbingan kelompok 

cukup berpengaruh terhadap penurunan 

tingkat kenakalan remaja santri.    

Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

Mutia adalah sama-sama membahas bimbingan 

kelompok. Adapun perbedaannya adalah, pada 

penelitian Mutia fokus pada pengaruh layanan 

bimbingan kelompok terhadap penurunan tingkat 

kenakalan remaja santri, sedangkan pada penelitian 

ini lebih fokus pada upaya guru dalam mengurangi 

kenakalan siswa melalui bimbingan kelompok. Di 
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samping itu, penelitian Mutia dilakukan terhadap 

siswa SMA, sedangkan penelitian ini dilakukan 

pada siswa SD. Pendekatan penelitian yang 

digunakan oleh Mutia dan peneliti juga berbeda. 

Mutia menggunakan pendekatan kuantitatif 

sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. 

B. Kajian Teori 

1. Kenakalan Siswa 

a. Pengertian Kenakalan Siswa 

Kenakalan remaja/siswa adalah suatu 

perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau 

hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada 

usia remaja atau transisi masa anak-anak ke 

dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua 

perilaku yang menyimpang dari norma-norma 

hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. 

Perilaku tersebut akan merugikan dirinya 

sendiri dan orang-orang di sekitarnya.13 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kenakalan peserta didik merupakan suatu 

penyimpangan perilaku yang melanggar hukum 

dan merugikan diri sendiri dan orang lain yang 

terjadi di dalam lingkungan sekolah. 

  

                                                           
13M. Nasir Djamil, Anak Bukan untuk dihukum (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2013), 37. 
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b. Macam-macam Bentuk Kenakalan Anak 

Usia Sekolah Dasar 

Sebagai konsekuensi dari fase 

perkembangan, anak usia Sekolah Dasar 

memiliki karakteristik khusus dalam 

berperilaku yang direalisasikan dalam bentuk 

tindakan-tindakan tertentu, yaitu:14 

1) Pembangkangan (negativisme) 

Suatu bentuk tingkah laku melawan. 

Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi 

terhadap disiplin atau tuntutan orang tua 

atau lingkungan yang muncul kira-kira 

usia 18 bulan dan mencapai puncaknya 

pada usia tiga tahun. Sikap orang tua 

terhadap tingkah laku melawan pada usia 

ini, seyogyanya tidak memandangnya 

sebagai pertanda bahwa anak itu nakal, 

keras kepala, tolol, atau sebutan lain yang 

negatif. Dalam hal ini, sebaiknya orang 

tua mau memahami tentang proses 

perkembangan anak, yaitu bahwa secara 

naluriah anak itu mempunyai dorongan 

untuk berkembang pada posisi 

“dependent” (ketergantungan) ke posisi 

“independent” (bersikap mandiri). 

  

                                                           
14A. Juntika Nurihsan, Mubiar A., Dinamika Perkembangan Anak 

dan Remaja (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 61-62. 
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2) Agresi (agression) 

Merupakan perilaku menyerang balik, 

baik secara fisik maupun kata-kata. 

Agresi ini merupakan salah satu bentuk 

reaksi terhadap frustasi (rasa kecewa 

karena tidak terpenuhi kebutuhan yang 

dialaminya). 

3) Berselisih/bertengkar (quarreling) 

Terjadi apabila seorang anak merasa 

tersinggung atau terganggu oleh sikap dan 

perilaku anak lain, seperti diganggu pada 

saat mengerjakan sesuatu atau direbut 

barang mainannya. 

4) Menggoda (teasing) 

Sebagai bentuk lain dari tingkah laku 

agresif. Menggoda merupakan serangan 

mental terhadap orang lain dalam bentuk 

verbal (kata-kata ejekan atau cemoohan), 

sehingga menimbulkan reaksi marah pada 

orang yang diserangnya 

5) Persaingan (rivaly) 

Keinginan untuk melebihi orang lain 

dan selalu didorong (distimulasi) oleh 

orang lain.  

6) Kerja sama (cooperation) 

Sikap mau bekerja sama dengan 

kelompok. Anak yang berusia dua/tiga 

tahun belum berkembang sikap bekerja 

samanya, mereka masih kuat sikap “self-

centered”-nya. Mulai usia tiga tahun akhir 



17 
  

 

atau empat tahun, anak sudah mulai 

menampakkan sikap kerja samanya. Pada 

usia enam atau tujuh tahun, sikap kerja 

sama ini sudah berkembang lebih baik 

lagi. 

7) Tingkah laku berkuasa (ascendant 

behaviour) 

Sejenis tingkah laku untuk menguasai 

situasi sosial, mendominasi atau bersikap 

“business”. Wujud dari tingkah laku ini 

seperti meminta, menyuruh, mengancam 

atau memaksa orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan dirinya. 

8) Mementingkan diri sendiri (selfishness) 

Sikap egosentris dalam memenuhi 

interest atau keinginannya. Anak ingin 

selalu dipenuhi keinginannya dan apabila 

ditolak, maka dia protes dengan 

menangis, menjerit atau marah-marah. 

9) Simpati (sympaty) 

Sikap emosional yang mendorong 

individu untuk menaruh perhatian 

terhadap orang lain, mau mendekati atau 

bekerja sama dengannya. 

Adapun menurut Arkan bentuk kenakalan 

anak dan remaja terbagi menjadi tiga kriteria, 

yaitu: “kebetulan, kadang-kadang, dan habitual 

sebagai kebiasaan yang menampilkan tingkat 

penyesuaian dengan titik patahan yang tinggi, 

medium, dan rendah. Klasifikasi ilmiah lainnya 
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menggunakan penggunaan tripartile (tiga 

bagian) yaitu: historis (cerita), instinctual 

(menyinggung tingkah laku), dan mental. 

Adapun macam dan bentuk-bentuk kejahatan 

yang dilakukan oleh anak dan remaja dibedakan 

menjadi beberapa macam:15 

1)   Kenakalan biasa 

Kenakalan biasa merupakan suatu 

bentuk kenakalan anak/remaja yang dapat 

berupa berbohong, pergi ke luar rumah 

tanpa pamit pada orang tuanya, 

keluyuran, berkelahi dengan teman, 

membuang sampah sembarangan, 

membolos dari sekolah. 

2)   Kenakalan yang menjurus pada tindakan 

kriminal 

Kenakalan dalam golongan ini 

merupakan suatu bentuk kenakalan 

anak/remaja yang merupakan perbuatan 

pidana, meliputi: mencuri, mencopet, 

menodong, menggugurkan kandungan, 

memperkosa, membunuh, berjudi, dan 

mengedarkan film porno. 

3)   Kenakalan khusus 

Kenakalan anak/remaja yang diatur 

dalam undang-undang pidana khusus, 

seperti kejahatan narkotika, psikotropika, 

                                                           
15Arkan, Strategi Penanggulangan Kenakalan Anak Usia Sekolah 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 32. 
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pencucian uang (Money Laundring), 

kejahatan di internet (Cyber Crime), 

kejahatan terhadap HAM, dan 

sebagainya. 

c. Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Siswa 

Meskipun sangat kompleks, tidak berarti 

secara pedagogis tidak dapat mengidentifikasi 

faktor-faktor penyebab anak nakal ini. 

Setidaknya ada beberapa hal yang merupakan 

faktor dominan, antara lain: 16 

1. Jenis Kelamin 

Jenis kelamin mempunyai pengaruh 

yang cukup dominan terhadap 

perkembangan fisik maupun mental anak. 

Dan ini membuat karakter dasar bagi anak 

untuk berbuat baik atau buruk. Misalnya 

selama ini ada kecenderungan bahwa anak 

laki-laki cenderung banyak berbuat dengan 

mengambil resiko untuk menuruti 

kemauannya. Sebaliknya anak perempuan 

harus berpikir dua kali untuk mengambil 

resiko salah. Anak perempuan biasanya lebih 

cepat mencapai taraf perkembangan baik 

fisik maupun mentalnya bila dibandingkan 

dengan anak laki-laki. Rata-rata anak 

perempuan setahun lebih cepat mencapai 

kematangan sexual daripada anak laki-laki. 

                                                           
16https://www.kompasiana.com/rusrusman522//beberapa-faktor-

penyebab-kenakalan-anak. Diakses pada tanggal 29 Maret 2019 

https://www.kompasiana.com/rusrusman522/beberapa-faktor-penyebab-kenakalan-anak
https://www.kompasiana.com/rusrusman522/beberapa-faktor-penyebab-kenakalan-anak
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Disamping itu, anak wanita juga lebih cepat 

mencapai kesempurnaan pertumbuhan 

badaniahnya daripada anak laki-laki. Hal 

yang demikian tentu berpengaruh pula pada 

perkembangan mentalnya.  

2. Faktor Endogen 

Sebagaimana pendapat para ahli 

psikologi, terutama yang mengikuti aliran 

"nativisme", mereka mengatakan bahwa, 

perkembangan individu semata-mata 

ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa 

sejak lahir. Sebagai dasar untuk 

mempertahankan kebenarannya, biasanya 

para ahli ini menunjukkan berbagai 

kemiripan atau kesamaan antara orang tua 

dengan anak-anaknya. Yang termasuk faktor 

intern ini adalah keturunan sifat yang 

diwariskan dari orang tua kepada anaknya. 

Misalnya, ayah atau ibunya berdarah seni, 

maka kemungkinan besar anaknyapun kelak 

menjadi seorang seniman atau seniwati. 

3. Faktor Lingkungan 

Artinya, faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan yang 

datangnya dari luar diri anak. Misalnya 

kebudayaan. Kebudayaan yang ada dimana 

anak itu hidup, sangat mempengaruhi 

tingkah laku/kepribadiannya. Misalnya, 

adat-istiadat, tradisi, pandangan masyarakat 

dan lain sebagainya akan mampu 
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membentuk sikap mental serta kelakuan 

anak. Anak-anak yang hidup di pedesaan, 

biasanya lebih cepat memperoleh 

kematangan bila dibandingkan dengan anak-

anak yang hidup di kota. Anak-anak yang 

lebih banyak mendapatkan kesempatan 

belajar baik formal maupun non formal, akan 

lebih banyak memperoleh pengetahuan dan 

pengalaman, serta akan lebih cepat mencapai 

kematangan baik intelektual maupun 

emosionalnya bila dibandingkan dengan 

anak-anak yang kurang memperoleh 

kesempatan belajar. 

4. Status anak dalam keluarga 

Status anak dalam keluarga, akan 

banyak memberikan pengaruh 

perkembangannya. Anak kedua, pada 

umumnya berkembang lebih cepat dari pada 

anak sulung atau yang pertama. Hal ini 

disebabkan karena anak yang lebih muda 

mendapatkan kesempatan belajar/meniru 

dari kakaknya. Namun tidak demikian 

halnya dengan anak bungsu. Biasanya 

mereka lebih lambat proses 

perkembangannya. Ini  disebabkan karena 

anak bungsu cenderung dimanjakan. 
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d. Upaya Penanggulangan Kenakalan Anak 

Upaya penanggulangan kenakalan anak harus 

dilakukan secara terpadu, dengan tindakan 

preventif, dan tindakan kuratif: 

1) Tindakan Preventif 

Tindakan preventif atau tindakan yang 

dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, 

berupa: 

a. Meningkatkan kesejahteraan 

keluarga 

b. Perbaikan lingkungan, yaitu daerah 

slum17, kampung-kampung miskin 

c. Mendirikan klinik bimbingan 

psikologis dan edukatif untuk 

memperbaiki tingkah laku dan 

membantu remaja dari kesulitan 

hidup 

d. Menyediakan tempat rekreasi yang 

sehat bagi remaja 

e. Membentuk kesejahteraan anak-anak 

f. Mengadakan panti asuhan 

g. Mendirikan sekolah bagi anak miskin 

h. Menyelenggarakan diskusi kelompok 

atau bimbingan kelompok18 

 

 

                                                           
17Daerah yang sifatnya kumuh, tidak beraturan yang terdapat di 

kota atau perkotaan 
18 Djamil, Anak Bukan untuk dihukum, 38. 
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2) Tindakan Kuratif 

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi 

usaha pnyembuhan kenakalan anak. 

Bentuk-bentuk tindakan kuratif, antara 

lain:19 

a. Menghilangkan semua sebab-sebab 

timbulnya kejahatan 

b. Melakukan perubahan lingkungan 

dengan jalan mencarikan orang tua 

asuh dan memberikan fasilitas yang 

diperlukan bagi perkembangan 

jasmani dan rohani yang sehat bagi 

anak-anak remaja 

c. Memindahkan anak-anak nakal ke 

sekolah yang lebih baik, atau ke 

tengah lingkungan sosial yang baik 

d. Memberikan latihan bagi remaja 

secara teratur, tertib, dan disiplin 

e. Memanfaatkan waktu senggang di 

camp pelatihan, untuk membiasakan 

diri bekerja, belajar dan melakukan 

rekreasi sehat dengan disiplin tinggi 

f. Menggiatkan organisasi pemuda 

dengan program-program latihan 

vokasional untuk mempersiapkan 

anak remaja delinkuen20bagi pasaran 

kerja dan hidup di tengah masyarakat 

                                                           
19Ibid., 39. 
20Pelanggaran sosial yang terbatas pada anak-anak di bawah umur 
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g. Mendirikan klinik psikologi untuk 

meringankan dan memecahkan 

konflik emosional dan gangguan 

kejiwaan lainnya. 

2. Layanan Bimbingan Kelompok 

a. Pengertian Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok yaitu 

layanan bimbingan dan konseling yang 

memungkinkan sejumlah peserta didik secara 

bersama-sama melalui dinamika kelompok 

memperoleh berbagai bahan dari narasumber 

tertentu (terutama dari guru pembimbing) dan 

membahas secara bersama-sama pokok bahasan 

(topik) tertentu yang berguna untuk menunjang 

pemahaman dan kehidupannya sehari-hari atau 

untuk perkembangan dirinya baik secara 

individu maupun sebagai pelajar, dan untuk 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

atau tindakan tertentu.21 Pelayanan bimbingan 

kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan 

siswa secara bersama-sama memperoleh fungsi 

utama bimbingan yang didukung oleh layanan 

konseling kelompok ialah fungsi pengentasan.22 

b. Makna Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok merupakan 

suatu cara memberikan bantuan (bimbingan) 

                                                           
21Hallen A, Bimbingan dan Konseling dalam Islam (Jakarta: 

Intermasa, 2002), 86. 
22Dewa Ketut S., Desak P.E. Nila K., Proses Bimbingan dan 

Konseling di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 78. 
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kepada individu (siswa) melalui kegiatan 

kelompok. Dalam layanan bimbingan 

kelompok, aktivitas, dan dinamika kelompok  

harus diwujudkan untuk membahas berbagai 

hal yang berguna bagi pengembangan dan 

pemecahan masalah individu (siswa) yang 

menjadi peserta layanan.23 

c. Tujuan Layanan Bimbingan Kelompok 

Secara umum layanan bimbingan 

kelompok bertujuan untuk pengembangan 

kemampuan bersosialisasi, khususnya 

kemampuan berkomunikasi peserta layanan 

(siswa). Secara lebih khusus, layanan 

bimbingan kelompok bertujuan untuk 

mendorong pengembangan perasaan, pikiran, 

persepsi, wawasan dan sikap menunjang 

tingkah laku yang lebih efektif, yakni 

peningkatan kemampuan berkomunikasi baik 

verbal maupun nonverbal para siswa.24 

Kemudian tujuan bimbingan kelompok bisa 

membantu siswa menyusun rencana dan 

keputusan yang tepat baik dalam hal 

akademik, pribadi-sosial, serta karier.25 

  

                                                           
23Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah 

(Berbasis Integrasi), 170.  
24Ibid., 172. 
25Aip Badrujaman, Teori dan Aplikasi Program Bimbingan 

Konseling(Jakarta: Indeks Permata Puri Jaya, 2011), 31. 
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d. Asas-asas Layanan Bimbingan Kelompok 

Penyelenggaraan layanan bimbingan 

kelompok dituntut untuk memenuhi sejumlah 

asas-asas bimbingan kelompok. Pemenuhan 

asas-asas bimbingan itu akan memperlancar 

pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan 

kegiatan. Apabila asas-asas ini tidak dijalankan 

dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan 

kelompok akan berjalan tersendat-sendat atau 

bahkan terhenti sama sekali. Menurut Prayitno 

asas-asas bimbingan kelompok meliputi26: 

1) Asas keterbukaan 

Asas bimbingan kelompok yang 

menghendaki agar anggota kelompok 

untuk bersikap terbuka dalam 

memberikan informasi. 

2) Asas kesukarelaan 

Asas bimbingan kelompok yang 

menghendaki para peserta anggota 

kelompok untuk sukarela dalam 

mengikuti kegiatan. 

3) Asas kekinian 

Segala sesuatu yang terjadi dalam 

bimbingan kelompok topik bahasan 

bersifat sekarang maupun masa 

terjadinya. 

  

                                                           
26Prayitno, Layanan Bimbingan dan Konseling (Padang: 

Universitas Negeri Padang, 2004), 14-15. 
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4) Asas kenormatifan 

Asas yang menghendaki tata krama dan 

cara berkomunikasi yang baik dan masih 

dalam batas norma yang berlaku. 

e. Manfaat Layanan Bimbingan Kelompok 

Traxler dan Romlah mengemukakan bahwa 

bimbingan kelompok mempunyai manfaat 

tertentu, yakni27: 

1) Dapat menghemat waktu khususnya 

dalam memberikan bimbingan yang 

berguna bagi siswa. 

2) Cocok digunakan untuk beberapa 

kegiatan terutama kegiatan yang sifatnya 

instruksional. 

3) Dapat menolong individu untuk dapat 

memahami kebutuhan dan permasalahan 

yang dimiliki individu. 

4) Dapat membantu pelaksanaan konseling 

individual. 

5) Kegiatan kelompok mempunyai nilai 

penyembuhan, khususnya untuk kegiatan 

psikodrama, sosiodrama, dinamika 

kelompok, dan psikoterapi kelompok. 

Sedangkan menurut pendapat Dewa Ketut 

Sukardi, manfaat layanan bimbingan 

kelompok yaitu28: 

                                                           
27Maliki, Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), 178. 
28Dewa Ketut S., Desak P.E. Nila K., Proses Bimbingan dan 

Konseling di Sekolah, 67. 
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1) Diberikan kesempatan yang luas untuk 

berpendapat dan membicarakan berbagai 

hal yang terjadi di sekitarnya. 

2) Memiliki pemahaman yang obyektif, 

tepat, dan cukup luas tentang berbagai hal 

yang mereka bicarakan. 

3) Menimbulkan sikap yang positif terhadap 

keadaan diri dan lingkungan mereka yang 

berhubungan dengan hal-hal yang mereka 

bicarakan dalam kelompok. 

4) Menyusun program-program kegiatan 

untuk mewujudkan penolakan terhadap 

yang buruk dan dukungan yang baik. 

5) Melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata 

dan langsung untuk membuahkan hasil 

sebagaimana yang mereka programkan 

semula. 

f. Isi Layanan Bimbingan Kelompok 

Layanan bimbingan kelompok membahas 

materi atau topik-topik umum baik topik tugas 

maupun topik bebas. Yang dimaksud topik 

tugas adalah topik atau pokok bahasan yang 

diberikan oleh pembimbing (pimpinan 

kelompok) kepada kelompok untuk dibahas. 

Sedangkan topik bebas adalah suatu topik atau 

pokok bahasan yang dikemukakan secara 

bebas oleh anggota kelompok. Secara 

bergiliran anggota kelompok mengemukakan 

topik secara bebas, selanjutnya dipilih mana 
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yang akan dibahas terlebih dahulu dan 

seterusnya.29 

g. Teknik-teknik Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Penggunaan teknik dalam bimbingan 

kelompok mempunyai banyak fungsi selain 

dapat lebih memfokuskan kegiatan bimbingan 

kelompok terhadap tujuan yang ingin dicapai, 

tetapi juga dapat membuat suasana yang 

terbangun dalam kegiatan bimbingan kelompok 

agar lebih bersemangat dan tidak cepat 

membuat siswa jenuh mengikutinya. Ada 

beberapa teknik yang dapat digunakan dalam 

bimbingan kelompok, beberapa teknik yang 

bisa digunakan dalam bimbingan kelompok 

antara lain: 

1) Home Room 

Program ini dilakukan di sekolah dan 

madrasah (di dalam kelas) di luar jam 

pelajaran untuk membicarakan beberapa 

hal yang dianggap perlu. Program ini 

dilakukan dengan menciptakan suatu 

kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah 

sehingga tercipta suatu kondisi yang bebas 

dan menyenangkan. 

  

                                                           
29Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah 

(Berbasis Integrasi), 173. 
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2) Field Trip (Karya Wisata) 

Cara ini bisa dilakukan dengan 

mengunjungi tempat-tempat atau objek-

objek yang menarik yang berkaitan dengan 

pelajaran tertentu. Melalui karya wisata 

para siswa memperoleh kesempatan 

meninjau objek-objek yang menarik dan 

mereka memperoleh informasi yang lebih 

baik tentang objek itu. Hal ini akan 

mendorong aktivitas penyesuaian diri, 

kerjasama, tanggung jawab, kepercayaan 

diri serta mengembangkan bakat dan cita-

cita. 

3) Group Discussion (Diskusi Kelompok) 

Diskusi kelompok merupakan suatu 

cara dimana siswa memperoleh 

kesempatan untuk memecahkan masalah 

secara bersama-sama. Setiap siswa 

memperoleh kesempatan untuk 

menggunakan fikirannya masing-masing 

dalam memecahkan suatu masalah. 

4) Kegiatan Kelompok 

Kegiatan kelompok adalah kegiatan 

bersama merupakan teknik bimbingan 

yang baik karena dengan melakukan 

kegiatan bersama mendorong anak saling 

membantu sehingga relasi sosial positif 

dapat dikembangkan dengan baik. 

5) Organisasi Murid 
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Organisasi murid adalah kegiatan 

orientasi siswa misalnya OSIS sangat 

membantu proses pembentuk anak, baik 

secara pribadi maupun sebagai anggota 

masyarakat. 

6) Sosiodrama 

Sosiodrama adalah suatu cara dalam 

bimbingan yang memberikan kesempatan 

kepada murid-murid untuk 

mendramatisasikan sikap, tingkah laku, 

atau penghayatan seorang seperti yang 

dilakukan dalam hubungan sosial sehari-

hari di masyarakat.30 

h. Materi Layanan Bimbingan Kelompok 

Materi layanan bimbingan kelompok dapat 

mencakup hal-hal sebagai berikut: 

1) Belajar memperoleh keterampilan jasmani 

untuk melakukan permainan. 

2) Belajar membentuk sikap yang sehat 

terhadap dirinya sendiri. 

3) Belajar bergaul dengan teman sebaya. 

4) Belajar memainkan  peranan sebagai pria 

atau wanita. 

5) Belajar mengembangkan keterampilan 

dasar dalam Calistung. 

6) Belajar mengembangkan konsep yang 

diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 

                                                           
30https://desyapulungan.wordpress.com/2016/10/13/teknik-

teknik-bimbingan-kelompok/ Diakses pada tanggal 17 Juni 2019 

https://desyapulungan.wordpress.com/2016/10/13/teknik-teknik-bimbingan-kelompok/
https://desyapulungan.wordpress.com/2016/10/13/teknik-teknik-bimbingan-kelompok/
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7) Belajar mengembangkan kata hati, 

moralitas, dan nilai-nilai. 

8) Belajar berdiri sendiri secara pribadi. 

9) Belajar mengembangkan sikap terhadap 

kelompok-kelompok sosial terhadap 

lembaga.31 

i. Langkah-langkah Layanan Bimbingan 

Kelompok 

Peyelenggaraan bimbingan kelompok 

memerlukan persiapan dan praktik pelaksanaan 

kegiatan yang memadai, dari langkah awal 

sampai dengan evaluasi dan tindak lanjutnya.32 

Proses pemberian bantuan melalui teknik 

kelompok menempuh empat langkah utama, 

yaitu: (1) pembukaan, (2) penanganan, (3) tahap 

inti, dan (4) tindak lanjut.33 

1) Pembukaan 

Tahap pembukaan merupakan tahap 

yang paling critical, artinya keberhasilan 

pada tahap pembukaan akan menentukan 

tahap penanganan dan tahap penutupan 

kelompok, bahkan dapat menentukan 

tercapai tidaknya tujuan bimbingan dan 

konseling kelompok. Tahap pembukaan 

merupakan tahap penciptaan suasana 

kelompok yang kondusif bagi para anggota, 

                                                           
31Maliki, Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar, 179. 
32Achmad Juntika Nurihsan, Strategi Layanan Bimbingan dan 

Konseling, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 18. 
33Maliki, Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar, 181. 
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yang bertujuan para anggota melibatkan 

diri secara aktif dalam proses kelompok. 

Pada tahap ini guru perlu 

menggunakan teknik-teknik membuka 

komunikasi dan teknik memperkenalkan 

anggota yang memungkinkan dapat 

mencairkan kebekuan suasana kelompok. 

Suasana hangat, terbuka, dan bebas untuk 

setiap anggota dalam mengungkapkan 

dirinya merupakan indikator keberhasilan 

yang amat penting. Tahap ini tercapai 

setelah berlangsungnya dua sesi 

pertemuan. Tergantung pada karakteristik 

dan dinamika interaksi anggota kelompok 

yang bersangkutan. 

Tabel 2.1 Tahap Pembukaan Layanan 

Bimbingan Kelompok 

Tujuan Kegiatan 

1. Anggota memahami 

tujuan, manfaat, dan 

peranannya di dalam 

bimbingan/konseling 

kelompok. 

1. Menciptakan 

suasana 

saling 

mengenal, 

hangat, dan 

rileks. 

 

 

 

 

 



34 
  

 

Lanjutan tabel 2.1 

 

2. Tumbuhnya 

minat anggota 

untuk 

mengikuti 

kegiatan 

kelompok. 

2. Memberi 

penjelasan singkat 

tentang tujuan, 

manfaat, dan 

peranan klien 

anggota dan guru di 

dalam 

bimbingan/konselin

g kelompok. 

3. Tumbuhnya 

suasana saling 

mengenal dan 

saling 

memberi 

respon yang 

dibutuhkan 

oleh anggota. 

3. Menjelaskan aturan 

kelompok dan 

mendorong anggota 

untuk berperan 

dalam kegiatan 

kelompok. 

4. Terumuskanny

a tujuan 

bersama yang 

diinginkan 

4. Memotivasi 

anggota untuk 

saling 

mengungkapkan 

diri secara terbuka 

5. Disepakatinya 

sesi petemuan 

berikutnya 

5. Mendorong setiap 

anggota untuk 

mengungkapkan 

harapannya dan 

membantu 

merumuskan tujuan 

bersama 
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Lanjutan tabel 2.1 

 

 6. Mereviu hasil 

yang dicapai 

dan menentukan 

agenda 

petemuan 

berikutnya 

 

2) Penanganan 

Tahap penanganan (working) 

merupakan kegiatan inti, karena terkait 

langsung dengan upaya perubahan sikap 

dan tingkah laku tertentu yang diperlukan 

untuk pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan pada tahap pembukaan. Pada 

tahap ini, guru harus berperan sebagai 

pengatur pembicaraan anggota, sabar, aktif, 

mengeksplorasi berbagai kemungkinan, 

sudut pandang atau alternatif tetapi tidak 

mendominasi anggota kelompok, 

memberikan motivasi, penguatan serta 

penilaian keberhasilan mereka. 

Tahap inti ini biasanya dilakukan 

dalam beberapa sesi pertemuan. Setiap sesi 

pertemuan dilaksanakan sesuai dengan 

jadwal waktu dan tempat yang disepakati 

bersama. Untuk kasus tertentu, anggota 

diberi kegiatan yang harus dilakukan di luar 

kelompok (semacam pekerjaan rumah) 
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kemudian melaporkannya di dalam 

kelompok. 

Tabel 2.2 Tahap Penanganan Layanan 

Bimbingan Kelompok 

 

Tujuan Kegiatan 

1. Terungkapnya 

masalah atau 

topik yang 

relevan dengan 

kebutuhan 

anggota 

kelompok. 

1. Mendorong tiap 

anggota untuk 

mengungkapkan 

masalahnya/topik 

yang perlu 

dibahas. 

2. Terbahasnya 

topik/ masalah 

secatra 

mendalam/ 

tuntas sesuai 

dengan 

kesepakatan 

kelompok. 

2. Menerapkan 

topik/masalah 

yang akan 

ditangani sesuai 

dengan tujuan 

bersama. 

 

 

 

3. Keterlibatan 

aktif (pikiran 

dan perasaan) 

seluruh anggota 

kelompok 

dalam 

pembahasan / 

pemecahan. 

3. Mendorong 

setiap anggota 

untuk terlibat 

aktif saling 

membantu. 
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Lanjutan tabel 2.2 

4. Disepakatinya 

sesi pertemuan 

berikutnya. 

4. Kegiatan 

selingan yang 

bersifat 

menyenangkan 

mungkin perlu 

diadakan. 

 5. Mereviu hasil 

yang dicapai dan 

menetapkan. 

 

 Indikator keberhasilan untuk 

bimbingan kelompok merupakan 

pemahaman yang baik dari setiap anggota 

tentang masalah/topik tertentu. Adapun 

indikator utama untuk konseling kelompok 

adalah tuntasnya pemecahan masalah yang 

dihadapi oleh anggota atau tercapainya 

tujuan bersama. 

3) Penutupan 

Jika guru sudah melihat adanya 

indikator yang cukup jelas mengenai 

keberhasilan tetap penanganan terutama 

pemahaman anggota terhadap 

masalah/topik tertentu, atau berupa 

perubahan sikap dan tingkah laku anggota 

dalam hal tertentu, maka penutupan harus 

dilakukan dengan tujuan dan kegiatan 

sekaligus. 
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Tabel 2.3 Tahap Penutupan Layanan 

Bimbingan Kelompok 

 

Tujuan Kegiatan 

1. Anggota 

mengungkapkan 

kesan-kesan 

tentang kegiatan 

kelompok. 

1. Mengungkapkan 

kesan dan 

keberhasilan 

yang dicapai oleh 

setiap anggota. 

2. Anggota 

mengungkapkan 

keberhasilan 

(pemahaman 

atau pemecahan 

masalah) yang 

dicapai. 

 

 

2. Merangkum 

proses dan hasil 

yang dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Terumuskannya 

rencana kegiatan 

lebih lanjut. 

3. Mengungkapkan 

kegiatan lanjutan 

yang penting 

bagi anggota 

kelompok. 
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Lanjutan tabel 2.3 

4. Suasana 

hubungan yang 

baik antar 

anggota tetap 

terpelihara 

sekalipun 

kegiatan hampir 

diakhiri. 

4. Menyatakan 

bahwa kegiatan 

akan segera 

berakhir 

 5. Menyampaikan 

pesan dan 

harapan. 

 

4) Tindak Lanjut 

Kegiatan ini disamping bertujuan 

untuk melihat dan memonitor perubahan 

tingkah laku yang ditunjukkan oleh siswa 

yang telah dibantu melalui teknik 

kelompok, juga untuk memberikan bantuan 

lain yang dipandang perlu bagi peningkatan 

dan pengembangan potensi siswa.34 

 

                                                           
34Ibid., 184. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami 

(natural setting) sebagai sumber daya langsung 

deskriptif proses lebih dipentingkan dari pada hasil. 

Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan 

secara analisis induktif dan bukan merupakan hal yang 

essensial. 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan 

adalah studi kasus, yaitu penelitian yang meneliti 

fenomena kontemporer secara utuh dan menyeluruh 

pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan 

berbagai sumber data.35 Alasan penelitian studi kasus 

yaitu meneliti sebuah fenomena atau kejadian yang 

terjadi di kelas IV yaitu mengenai sikap kenakalan siswa 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Untuk itu 

pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai aktor yang 

merupakan instrumen kunci, sedangkan instrumen lain 

sebagai penunjang. Peneliti sebagai instrumen kunci 

dimaksudkan sebagai pewawancara, observer, 

                                                           
35Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik 

( Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 121. 
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pengumpul data, penganalisis data, sekaligus pelapor 

hasil penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitan ini berlokasi di SDN 1 Nologaten, jalan 

Sultan Agung Nomor 96, Kabupaten Ponorogo. Alasan 

memilih lokasi penelitian di SDN 1 Nologaten karena di 

sekolah ini khususnya di kelas IV pengendalian dan 

penanganan sikap kenakalan siswa-siswinya belum 

terlaksana secara optimal. 

D. Data dan Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa 

data yang mempunyai hubungan dengan masalah yang 

diteliti yaitu meliputi literatur yang ada, antara lain: 

1. Data 

Adapun data yang diambil yaitu mengenai: 

a. Bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas IV di 

SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo. 

b. Langkah-langkah guru dalam memberikan 

layanan bimbingan kelompok untuk 

mengurangi kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Kabupaten Ponorogo. 

c. Efektivitas layanan bimbingan kelompok dalam 

mengurangi kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Kabupaten Ponorogo. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang diambil yaitu: 

a. Kepala Sekolah 

b. Guru 

c. Siswa 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat 

penting dalam penelitian ilmiah. Pengumpulan data 

merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini 

teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interview) sebagai pengaju atau pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.36 

Adapula yang berpendapat bahwa wawancara 

adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau 

lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan.37 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik wawancara mendalam  dengan wawancara 

tidak terstruktur artinya peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan sehingga 

dengan wawancara mendalam ini data-data dapat 

terkumpul secara maksimal, sedangkan wawancara 

tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas 

                                                           
36Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 127.  
37Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodolgi Penelitian, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2015), 83. 
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dimana pertanyaan tidak ditentukan oleh pedoman 

wawancara, berlangsung saat terjadinya wawancara 

serta bersifat terbuka sehingga responden leluasa 

untuk mengekpresikan jawaban. Namun, pedoman 

wawancara yang digunakan disini hanya berupa 

garis besar permasalahan. Dalam wawancara 

tersebut subjek mengetahui bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengerti tujuan wawancara 

tersebut.38 

Orang-orang yang dijadikan informan 

meliputi kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi di 

SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo. Teknik 

wawancara dilakukan untuk menggali data tentang 

bagaimana bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas IV 

SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo, langkah-

langkah guru dalam memberikan layanan bimbingan 

kelompok dalam mengurangi kenakalan siswa kelas 

IV SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo, serta 

efektivitas layanan bimbingan kelompok untuk 

mengurangi kenakalan siswa kelas IV SDN 1 

Nologaten Kabupaten Ponorogo. 

2. Teknik Observasi  

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-

fenomena yang diteliti. Observasi dapat dilakukan 

baik secara langsung maupun tidak langsung.39 

                                                           
38Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 

2006), 320-321 
39Sutrisno Hadi, Metodologi Reserch (Jilid 2) (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2004), 151.  
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Observasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang penting dalam penelitian kualitatif.40 

Observasi dalam penelitian kualitatif ini dilakukan 

dengan observasi partisipatif pasif. Observasi 

partisipasi pasif adalah observasi yang tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan yang digunakan dalam 

sumber data penelitian. Dalam observasi ini peneliti 

mengamati dan mendengarkan aktivitas yang 

diamati sehingga data yang diperoleh lengkap dan 

tajam.41 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat 

dalam catatan lapangan karena sangat penting dalam 

penelitian kualitatif. Catatan lapangan berupa kata 

kunci, frasa, observasi, dan pokok pembicaraan. 

Catatan lapangan diubah setelah peneliti tiba di 

rumah. Proses tersebut dilakukan setiap selesai 

mengadakan observasi dan wawancara.42 

Teknik observasi ini dilakukan untuk 

menggali data tentang bagaimana bentuk-bentuk 

kenakalan siswa kelas IV SDN 1 Nologaten 

Kabupaten Ponorogo, langkah-langkah guru dalam 

memberikan layanan bimbingan kelompok untuk 

mengurangi kenakalan siswa kelas IV SDN 1 

Nologaten Kabupaten Ponorogo, serta efektivitas 

layanan bimbingan kelompok untuk mengurangi 

                                                           
40Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2014), 209. 
41Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 310-311 
42Lexy J. Moleong, Metodologi Peneitian Pendidikan Kualitatif  

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 208. 
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kenakalan siswa kelas IV SDN 1 Nologaten 

Kabupaten Ponorogo. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis 

atau rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau 

dicetak yang berupa catatan singkat, surat, buku 

harian, dan dokumen. Dalam pengumpulan data 

interaktif, peneliti menemukan dokumen pada 

partisipan yang menawarkan untuk membagi 

rekaman pribadi dengan peneliti.43 

Teknik dokumentasi ini sengaja digunakan 

dalam penelitian ini, mengingat (1) sumber ini selalu 

tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi 

waktu; (2) rekaman dan dokumen merupakan 

sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya 

dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa 

lampau, maupun dapat dianalisis kembali tanpa 

mengalami perubahan; (3) rekaman dan dokumen 

merupakan sumber informasi yang kaya, secara 

konstektual relevan dan mendasar dalam konteknya 

;  (4) sumber ini sering merupakan pernyataan yang 

legal yang dapat memenuhi akuntalibitas. Hasil 

pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, 

dicatat dalam format transkip dokumentasi.44 

Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti 

untuk menggali data mengenai dokumen data 

sekolah yang meliputi gambaran umum lokasi 

penelitian dan dokumen-dokumen lainnya seperti 

                                                           
43Suharsaputra, Metode Penelian, 215. 
44Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 217. 



46 

 

foto, catatan tertulis dan bahan-bahan lain yang 

berkaitan dengan penelitian, data terkait struktur 

organisasi lembaga SDN 1 Nologaten Ponorogo, 

data guru dan pegawai SDN 1 Nologaten Ponorogo, 

data siswa SDN 1 Nologaten Ponorogo, data sarana 

dan prasarana SDN 1 Nologaten Ponorogo. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

sehingga dengan mudah dipahami dan semuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan 

dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data 

dalam kasus ini menggunakan analisis data kualitatif, 

mengikuti konsep yang diberikan Miles Huberman, yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas datanya sampai jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data meliputi :45 

  

                                                           
45Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Ariel, Terampil Mengolah 

Data Kualitatif dengan Nvivo (Jakarta : Kencana, 2010), 10. 
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Gambar 3.1 Analisis data model interaktif dari 

Miles dan Huberman 

 

  Keterangan : 

1. Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah difahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan 

Pengumpula

n data 

Penyajian 

data 

Reduksi 

data 

Kesimpulan-

kesimpulan: 

penarikan/verivikas
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dipelajari dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

2. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat kategori. Dengan demikian 

data yang telah direduksikan memberi 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

3. Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

grafik, matrik, network dan chart. Bila pola-

pola yang ditemukan telah didukung oleh data 

selama penelitian, maka pola tersebut sudah 

menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan 

didisplaykan pada laporan akhir penelitian. 

4. Langkah yang terakhir dalam penelitian ini 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.46 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas).47 

Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik 

apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan 

keabsahan data yang ditemukan. Berikut beberapa teknik 

                                                           
46Ibid, 11-14. 
47Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 171. 
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yang pengecekan keabsahan data dalam proses 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Perpanjangan keikutsertaan  

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah 

instrumen itu sendiri. keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Dalam hal 

ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan 

dalam waktu singkat, tetapi memerlukan 

perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar 

penelitian. 

2. Pengamat yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relavan 

dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan 

kedalaman. 

3. Triangulasi data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 

empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik dan teori. 
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H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 

tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari 

penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

Tahap-tahap penelitian tersebut adalah :  

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama 

dan setelah pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SDN 1 Nologaten 

Ponorogo 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten Ponorogo 

terletak di Jalan Sultan Agung No.96 Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa 

Timur. Awal berdirinya SDN 1 Nologaten 

Ponorogo bernama SdN Kartini. Adapun pada 

tahun 1960 sampai 1975 berubah menjadi SDN 

Sultan Agung, kemudian pada tahun 1982 berganti 

nama menjadi SDN Nologaten 1 dan terakhir pada 

tahun 2003-sekarang bernama SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. 

Sejak awal berdirinya, lembaga sekolah ini 

telah mendapat status negeri dengan Nomor 

Statistik Sekolah (NSS) 101051117020, 

sedangkan nomor akte pendirinya yaitu 

425/828/405.51/2003. 

Kepemimpinan kepala SDN 1 Nologaten 

Ponorogo semenjak berdirinya hingga sekarang 

telah mengalami beberapa kali regulasi, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Bapak Darmojo……(tanpa tahun) 

b. Bapak Samsi Djojo Subroto, BA : Tahun….-

1986 
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c. Bapak Soeharning: Tahun 1986 – 2000 

d. Bapak Hartoyo: Tahun 2000 – 2015 

e. Bapak Syamsuddin Mufthi, M.Pd.: Tahun 

2015 – 2016 

f. Bapak Mujiadi, M.Pd.: Tahun 2016-sekarang  

2. Visi, Misi dan Tujuan SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Adapun visi, misi dan tujuan SDN 1 

Nologaten Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Pendidikan Dasar 

Tujuan pendidikan dasar adalah 

meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan 

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut. 

b. Visi Sekolah 

“Agamis, berilmu, berakhlak mulia dan cinta 

lingkungan” 

c. Misi Sekolah 

1) Mengembangkan kultur sekolah yang 

berdasarkan IMTAQ untuk menguasai 

IPTEK. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang 

kontekstual dan bernuansa PAIKEM 

3) Mengembangkan potensi peserta didik dan 

pendidik sehingga menjadi sekolah unggul 

yang diminati oleh masyarakat. 

4) Mengembangkan lingkungan sekolah yang 

sehat dan berwawasan lingkungan. 
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d. Tujuan Sekolah 

1) Siswa rajin beribadah  

2) Siswa hafal Juz Amma 

3) Siswa memiliki sikap berakhlakul karimah 

4) Siswa memiliki sikap karakter yang 

berkepribadian 

5) Siswa berprestasi dalam bidang bakat dan 

minat yang dimiliki 

6) Siswa memiliki ketrampilan dalam pelajaran 

7) Siswa memiliki nilai hasil belajar di atas 

Kriteria Ketuntasan Minimal 

8) Siswa memiliki pribadi yang cinta terhadap 

lingkungan 

9) Banyak prestasi sekolah yang diraih 

10) Sekolah yang terjiwai islami 

11) Sekolah yang unggul dalam berbagai bidang 

3. Letak Geografis SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Sekolah Dasar Negeri 1 Nologaten terletak 7 

km sebelah timur kota Ponorogo, tepatnya di Jalan 

Sultan Agung no.96, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sekolah 

Dasar Negeri 1 Nologaten terletak di desa Nologaten 

yang berjarak 1 km dari pusat kecamatan, serta 

berjarak 1,5 km dari pusat otonomi daerah, serta 

berada di lintasan kecamatan. Letak SDN 1 

Nologaten ini berada di timur jalan raya.  

Adapun batas-batas wilayah sekitar SDN 1 

Nologaten Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan 

Bangunsari 
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b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan 

Cokromenggalan 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan 

Banyudono 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan 

Kertosari. 

4. Keadaan Pendidik di SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Tenaga pendidik di SDN 1 Nologaten 

Ponorogo berjumlah 16 orang. Adapun pendidik yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 10 

orang, sedangkan guru bantu ada 6 orang. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada Lampiran 4 halaman 134. 

5. Struktur Organisasi SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Untuk menjalin kerja sama yang baik dalam 

menjalankan visi misi serta mencapai tujuan 

pendidikan di SDN 1 Nologaten, dibutuhkan struktur 

organisasi yang nantinya memiliki fungsi dan peran 

masing-masing, karena struktur organisasi dalam 

suatu lembaga sangat penting keberadaannya, dengan 

melihat beberapa struktur organisasi, orang akan 

mudah melaksanakan program yang telah 

dilaksanakan, mekanisme kerja, tanggung jawab, 

serta dapat berjalan dengan mudah. 

Struktur organisasi SDN 1 Nologaten 

Ponorogo terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, 

unit perpustakaan, wali kelas (guru kelas), siswa, dan 

masyarakat sekitar. Adapun struktur organisasi secara 

terperinci dapat dilihat pada Lampiran 4 halaman 129. 

6. Sarana dan Prasarana SDN 1 Nologaten Ponorogo 
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Kegiatan belajar mengajar (KBM) 

memerlukan sarana dan parasarana penunjang yang 

memadai. Sarana dan prasarana yang dimaksud 

adalah sesuatu yang dapat mempermudah dan 

memperlancar terlaksananya program pendidikan dan 

pengajaran di SDN 1 Nologaten Ponorogo. Adapun 

sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah 

tersebut, meliputi: ruang kepala sekolah, ruang guru, 

ruang kelas, perpustakaan, kamar mandi/WC guru, 

kamar mandi/WC siswa, kantin, gudang. Jenis 

fasilitas dan ruangnya secara lengkap dapat dilihat 

pada Lampiran 4 halaman 131-132. 

7. Keadaan Siswa SDN 1 Nologaten Ponorogo 

Siswa dapat diartikan sebagai peserta didik 

yang dididik oleh guru melalui proses belajar 

mengajar dalam dunia pendidikan. Adapun keadaan 

siswa berdasarkan tahun ajaran 2018-2019 bisa dilihat 

pada Lampiran 4 halaman 135. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Data Tentang Bentuk-bentuk Kenakalan Siswa 

Kelas IV di SDN 1 Nologaten Kabupaten 

Ponorogo 

Sikap siswa di jenjang Sekolah Dasar 

memiliki bermacam-macam, seperti pendiam, 

rajin, pandai, nakal, menggosip, dan lain-lain. Usia 

Sekolah Dasar merupakan usia dimana anak 

mengalami transisi perubahan mulai dari sikap, 

karakter, maupun sifatnya. Hal ini didasari atas 
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usia siswa yang masih dianggap labil bisa berubah-

ubah setiap waktu.  

Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh ibu 

Mustika, S.Pd., selaku wali kelas IV: 

“Memang kita harus pandai dalam menyikapi 

sikap siswa di usia Sekolah Dasar. Karena usia 

tersebut masih dalam tahapan perkembangan 

atau masih proses menuju kestabilan. Guru 

harus memaklumi dan memahami betul sikap 

siswa. Karena guru merupakan orang tua 

pengganti di sekolah.48 

 

Hal ini juga diutarakan Ibu Nuurika Latifu A., 

S.Pd., selaku guru muatan lokal bahwa: 

“Kenakalan siswa kelas IV ini masih wajar mas 

tidak parah, misalnya seperti mengganggu 

teman, mengejek, tidak memperhatikan saat 

pelajaran, berbicara kotor, tapi walaupun 

begitu guru harus ekstra sabar menghadapi 

tingkah siswa di kelas maupun di luar kelas.”49 

Berdasarkan dari hasil wawancara diperoleh 

bahwa kenakalan siswa pada usia Sekolah Dasar 

pada umumnya yaitu masih dalam tahapan wajar. 

Kenakalan tersebut tidak sampai dalam kategori 

yang parah. Misalnya membolos, mencuri, 

merokok. Di SDN 1 Nologaten sikap kenakalan 

siswa masih dianggap biasa atau masih bisa 

                                                           
48Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/20-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
49Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/23-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
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tertangani. Dari kelas 1 sampai kelas 6 bentuk-

bentuk kenakalan siswa seperti mengejek teman, 

menjahili, dan berkelahi.  

Hal ini senada dengan yang diutarakan Ibu 

Nuurika Latifu A., S.Pd. selaku guru muatan lokal: 

“Kenakalan siswa kelas IV ini masih 

tergolong biasa tidak parah, seperti siswa pada 

umumnya namun memang dibanding kelas 

lain, kelas IV paling menonjol kenakalannya, 

seperti berkata kotor, jika dinasehati ngeyel, 

maunya menang sendiri, kita patut maklumi 

namun tetap menasehatinya.”50 

 

Hal ini senada dengan yang diutarakan ibu Siti 

Zulaikah, S.Pd.I selaku guru PAI: 

“Kenakalan siswa di SDN 1 Nologaten ini 

masih dalam tahap biasa atau wajar yang biasa 

dilakukan oleh anak-anak. Saya selama 

mengajar di sekolah ini belum menemukan 

kenakalan siswa yang sampai dalam tahapan 

parah. Memang sikap dan karakter siswa 

berbeda-beda ada yang nakal, pendiam, rajin, 

dan masih banyak lagi. Di sekolah ini 

kenakalan siswa antara lain seperti mengejek, 

mencontek, mengusili temannya, 

mengganggu temannya yang sedang 

mengerjakan tugas di kelas. Namun kenakalan 

                                                           
50Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/23-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
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tersebut masih bisa ditangani oleh pihak 

guru.”51 

 

Hal ini juga diutarakan oleh Anggit siswa kelas VA 

bahwa : 

“Siswa di sini memang tidak sepenuhnya 

nakal, tapi ada juga yang baik. Tapi saya 

berteman dengan semua tidak memilih-milih. 

Memang wajar siswa ada yang nakal, seperti 

mencontek saat ulangan, menjahili teman.52 

Hal ini juga diutarakan Alven siswa kelas VI A 

bahwa: 

“Selama saya menjadi siswa disini, saya tidak 

merasa kaget dengan sikap teman saya bahkan 

sikap adik kelas,  karena memang betul tidak 

hanya memiliki sikap baik saja, namun sikap 

nakalpun juga ada. Saya justru senang 

berteman dengan semua siswa tanpa 

memandang bagaimana sikapnya.53 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

diperoleh bahwa siswa tersebut sudah merasa biasa 

dengan berbagai sikap teman-temannya, ada yang 

baik dan adapula yang buruk. Namun dalam hal 

tersebut, guru harus benar-benar mampu 

menyelami sifat, sikap dan karakter siswa. Guru 

                                                           
51Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/18-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
52Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/27-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
53Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/27-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 



59 
  

 

tidak boleh seenaknya membanding-bandingkan 

sikap satu siswa dengan yang lainnya. Hal ini bisa 

menimbulkan kecemburuan bagi siswa. 

Hal ini juga senada diutarakan oleh Ibu Mustika, 

S.Pd., selaku wali kelas IV bahwa: 

“Kita sebagai seorang guru harus paham betul 

bagaimana sikap, sifat, dan karakter setiap 

siswa. Apalagi saya menjabat sebagai seorang 

wali kelas. Satu demi satu siswa harus mampu 

menyelami sikap siswa tanpa terkecuali. 

Dengan begitu ketika ada siswa yang 

mengalami masalah atau hal yang lain dapat 

tertangani dengan baik sesuai dengan 

karakternya”54 

 

Hal ini juga diutarakan Ibu Nuurika Latifu A., 

S.Pd., selaku guru muatan lokal bahwa: “Wali 

kelas atau guru lainnya harus paham betul setiap 

individu di dalam kelas, jika tidak maka nantinya 

akan susah menghadapi atau menangani siswa 

yang bermasalah.”55 

Hal ini juga diutarakan oleh Ibu Siti Zullaikha, 

S.Pd.,  selaku guru PAI  bahwa:  

“Saya dan teman-teman guru lainnya memang 

harus benar-benar paham dengan perilaku 

siswa. Bagaimanapun juga siswa merupakan 

anak kedua bagi kami dimana bertindak 

                                                           
54 Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/20-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
55Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/23-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
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sebagai orang tua pengganti mereka di 

sekolah.”56 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

diperoleh bahwa guru harus mampu memahami 

dan menyelami betul sikap dan karakter setiap 

siswa agar tahu cara menangani jika terdapat 

permasalahan yang dialami siswa. Dalam hal 

bentuk-bentuk kenakalan siswa di kelas IV pun 

masih bisa tertangani, walaupun guru harus ekstra 

sabar dalam menghadapinya, karena kelas IV 

merupakan kelas yang memiliki jumlah siswa yang 

banyak dan kategori sikap nakalnya yang tinggi. 

Hal ini juga diutarakan oleh bapak Mujiadi, S.Pd., 

M.Pd. selaku kepala sekolah: 

“Menurut saya kelas IV terkenal dengan sikap 

nakalnya, ada saja laporan kepada saya 

tentang sikap siswa kelas IV. Tapi walaupun 

memiliki sikap nakal, prestasi siswa di kelas 

IV dari sebagian siswa juga ditorehkan seperti 

lomba pramuka kemarin di SMAN 2 

Ponorogo yang menjadikan SDN 1 Nologaten 

menjadi peraih juara umum, dan pesertanya 

pun juga dari kelas IV.”57 

 

Hal ini juga diutarakan Ibu Mustika S.Pd. selaku 

wali kelas IV:  

                                                           
56Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/18-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
57Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/26-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
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“Walaupun kelas IV terkenal dengan sikap 

nya yang nakal, tapi saya tetap bangga karena 

sebagian siswa di kelas IV menorehkan 

prestasi seperti lomba pramuka, lomba 

FLS2N, lomba taekwondo. Saya sangat 

mengapresiasi prestasi yang diraih siswa kelas 

IV.”58 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

diperoleh bahwa memang betul di kelas IV 

kenakalan siswa lebih tinggi dibandingkan dari 

kelas yang lain. Namun demikian tidak semua 

siswa di kelas IV nakal, ada sebagian siswa yang 

bahkan meraih prestasi. 

Berbicara mengenai bentuk-bentuk kenakalan 

siswa kelas IV pada saat observasi yaitu (1) tidak 

memperhatikan kerapian, (2) tidak memperhatikan 

arahan guru, (3) membuang sampah sembarangan, 

(4) membuat ancaman fisik dan verbal kepada guru 

atau siswa, (5) mengalihkan pembicaraan dari 

materi pelajaran atau diskusi (6) berbicara kotor, 

(7) ngeyel (tetap berbicara dan tidak mengakui 

kesalahan).59 

Ketika guru bertanya kepada siswa yang 

memiliki sikap nakal mengenai penyebabnya, 

siswa menjawab dengan beragam. Guru tidak 

langsung bertanya mengapa siswa tersebut nakal, 

                                                           
58Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/20-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
59Lihat Transkip Observasi Nomor 01/W/20-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 



62 
  

 

tetapi lebih bertanya mengenai bagaimana kondisi 

yang bisa membentuk sikap siswa. 

Seperti yang diutarakan Ibu Mustika S.Pd. selaku 

wali kelas IV mengatakan bahwa: 

“Ketika saya tanya kepada siswa yang 

memiliki sikap menyimpang, saya pun tidak 

langsung bertanya mengapa siswa tersebut 

nakal, tetapi bagaimana hal-hal yang menjadi 

pembentuk sikap nakal siswa. Kebanyakan 

karena orang tuanya bercerai, lingkungannya 

yang suka berbuat onar, teman bermainnya 

pun kebanyakan dengan orang yang lebih 

dewasa yang tidak sesuai dengan umurnya.”60 

 

Hal ini juga diutarakan ibu Siti Zullaikha, S.Pd. 

selaku guru PAI bahwa: 

“Untuk yang menjadi penyebab atau 

pembentuk sikap siswa seperti itu beragam 

mas, namun pada umumnya siswa yang orang 

tuanya bercerai yang paling membuat siswa 

merasa minder dan akhirnya pelampiasannya 

pun salah, justru merasa bebas dari 

pengawasan orang tua, akhirnya terbentuklah 

sikap siswa itu.”61 

 

Hal ini juga diutarakan Bapak Mujiadi S.Pd., 

M.Pd. selaku kepala sekolah bahwa:  

                                                           
60Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/20-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
61Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/18-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
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“Siswa yang memiliki sikap nakal biasanya 

pengaruh dari lingkungan pergaulannya, 

kemudian siswa yang kurang kasih sayang 

dari orang tuanya biasanya orang tuanya yang 

sudah bercerai.”62 

 Dari uraian wawancara di atas diperoleh 

pemahaman bahwa yang menjadi penyebab atau 

pembentuk sikap siswa nakal yaitu siswa yang 

orang tuanya bercerai, dimana anak tersebut akan 

merasa kurang kasih sayang dan melampiaskan 

perbuatannya menjadi negatif. Kemudian 

pengaruh dari lingkungan pergaulannya yang 

salah. Dengan mengetahui penyebabnya guru terus 

berupaya memberikan nasehat. Salah satunya 

dengan cara menanamkan nilai-nilai agama yang 

diterapkan ibu Siti Zullaikha S.Pd. selaku guru PAI 

yang mengatakan bahwa: 

“Saya yang paling penting dalam 

menanamkan kepada siswa yaitu tentang nilai-

nilai agama, seperti penanaman nilai akhlak, 

serta menasehati untuk selalu tertib dalam 

sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, jika ini 

dibiasakan akan membentuk siswa yang 

memiliki moral yang baik.”63 

 

Hal ini juga senada dengan diutarakan Ibu Mustika 

S.Pd., selaku wali kelas IV bahwa: 

                                                           
62Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/26-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
63Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/18-03/2019 dalam 
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“Saya dalam mendidik siswa yang paling 

utama kedisiplinan mulai dari datang tepat 

waktu, kemudian mentaati tata tertib sekolah, 

yang kedua menanamkan nilai agama seperti 

ketika ada jadwal les tambahan saya suruh 

siswa sholat Dzuhur di sekolah. Hal-hal kecil 

seperti itu jika dibiasakan akan berdampak 

baik ke depannya.”64 

 

Hal ini juga diutarakan Ibu Nuurikha Latifu A., 

S.Pd. selaku guru muatan lokal mengatakan 

bahwa:  

“Yang paling penting dan utama adalah 

menanamkan nilai agama dimulai dari orang tua 

mendidik, kemudian di sekolah dibekali ilmu 

melalui pelajaran PAI, membiasakan hidup 

disiplin agar siswa dilatih bertanggung jawab 

mulai dari sekarang.”65 

Hal ini juga senada dengan yang diutarakan oleh 

Bapak Mujiadi, S.Pd., M.Pd., selaku kepala 

sekolah: 

“Dalam menyikapi siswa yang nakal, yang 

paling penting adalah penanaman nilai agama 

sejak dini yang diberikan orang tua, kemudian 

di sekolah juga diberi melalui mata pelajaran 

PAI. Kemudian di sekolah ini juga ada 

paguyuban orang tua dimana berisi kegiatan 

pertemuan antara orang tua dengan wali kelas, 

dengan begitu antara orang tua dan wali kelas 

                                                           
64Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/20-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian ini 
65Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/23-03/2019 dalam 
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saling bertukar informasi mengenai siswa, 

serta sudah mulai dibiasakan berbicara 

menggunakan bahasa kromo inggil dengan 

siapapun karena merasa bahwa nilai adat Jawa 

siswa sudah mulai luntur seiring 

berkembangnya zaman. Hal ini bertujuan agar 

siswa mulai berbicara santun kepada siapapun 

baik di lingkungan sekolah maupun di luar 

lingkungan sekolah.”66 

 

Sekolah terus berupaya dengan menanamkan nilai-

nilai pendidikan serta nilai-nilai agama agar siswa 

bisa menjadi individu yang lebih baik lagi agar 

visi, misi, serta tujuan sekolah dapat terlaksana 

dengan baik. 

2. Data Tentang Langkah-langkah Guru dalam 

Memberikan Layanan Bimbingan Kelompok 

untuk Mengurangi Kenakalan Siswa Kelas IV 

Di SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo 

Dalam proses bimbingan dalam menangani 

ataupun mengurangi kenakalan siswa guru pada 

umumnya hanya dengan menasehati muridnya, 

dengan cara diberi tahu kesalahan yang dilakukan 

siswa lalu guru memberikan nasehat agar tidak 

mengulanginya lagi.  

Hal ini senada dengan yang diutarakan ibu Siti 

Zullaikha, S.Pd. selaku guru PAI: 

“Jika ditemui anak yang nakal atau berbuat 

kesalahan, guru langsung menasehati agar 
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siswa tersebut tidak melakukannya lagi. 

Namun hal ini belum sepenuhnya dapat 

merubah perilaku siswa, karena ada beberapa 

siswa yang kurang bisa dinasehati, hal ini 

membutuhkan perhatian khusus.”67 

 

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh bahwa di 

SDN 1 Nologaten jika ditemui siswa yang berbuat 

kesalahan, guru langsung menasehatinya agar 

siswa bisa introspeksi diri dan tidak 

mengulanginya lagi.  

Walaupun demikian guru selaku pendidik 

hendaknya selalu memberikan nasehat kepada 

seluruh siswa tanpa terkecuali agar sikap siswa 

dapat terkendali dengan baik. Guru di Sekolah 

Dasar bertindak selaku guru kelas dimana harus 

mengetahui karakter setiap siswa agar guru mudah 

dalam memberikan bimbingan.  

Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Ibu 

Mustika, S.Pd. selaku wali kelas IV: 

“Jika saya menemui siswa yang melakukan 

perbuatan menyimpang seperti nakal, ramai 

ataupun berbuat kesalahan, saya langsung 

menegurnya supaya siswa bisa menyadari 

kesalahannya, karena jika siswa yang 

melakukan perbuatan terebut dibiarkan 
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nantinya akan terus melunjak dan dapat 

merusak moral siswa tersebut.”68 

 

Dalam pemberian layanan bimbingan kepada 

siswa guru di SDN 1 Nologaten masih 

menggunakan bimbingan pada umumnya, contoh 

seperti menegur, menasehati, memarahi, 

memberikan hukuman. 

Hal ini senada dengan yang diutarakan ibu Nurikha 

Latifu A., S.Pd. selaku wali kelas lama di kelas IV: 

“Guru dalam membina siswa yang bermasalah 

biasanya dengan menegur, menasehati agar 

siswa merasa jera dan tidak mengulanginya 

lagi. Jika memberikan hukuman guru biasanya 

dengan menggunakan fisik, teapi biasanya 

seperti menyuruh mengambil sampah yang 

berserakan, mengerjakan tugas di depan kelas 

yang sifatnya mendidik.”69 

 

Ketika pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

peneliti dibantu oleh Ibu Mustika selaku wali kelas 

IV. Beliau awalnya merasa belum paham 

mengenai layanan bimbingan kelompok. Namun 

setelah saling berkomunikasi beliau sedikit demi 

sedikit paham. 

Dalam layanan bimbingan kelompok 

menggunakan 4 tahap yaitu pembukaan, 
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penanganan, penutupan dan tindak lanjut. Tahap-

tahap demi tahap dapat berjalan walaupun ada 

kendala seperti mengkondisikan kelas agar bisa 

kondusif.  

Hal ini diutarakan Ibu Mustika, S.Pd. mengatakan 

bahwa: 

“Alhamdulillah mas, bisa berjalan dengan 

baik walaupun ada kendala sedikit bisa 

ditangani dengan baik. Mohon maaf apabila 

sikap siswa kelas IV mungkin membuat 

penelitian mas nya terganggu.”70 

Guru dibantu dengan peneliti dapat melaksanakan 

langkah-langkah bimbingan kelompok dengan 

pedoman materi yang telah dibuat dapat berjalan. 

Tahapan mulai dari pembukaan hingga sampai 

tahapan penutupan bisa terlaksana dengan baik 

atas kerjasama baik peneliti, guru, serta siswa kelas 

IV. 

Ibu Mustika S.Pd. selaku wali kelas IV 

mengatakan bahwa: 

“Penelitian ini memang baru di mata saya, 

setahu saya bimbingan itu sekedar dibimbing 

saja tanpa ada embel-embel apapun, namun 

selama proses bimbingan kelompok 

berlangsung jujur saya mendapatkan ilmu 

baru, ternyata dengan berkelompok lebih 

mudah dalam mengembangkan kreativitas 

siswa dalam berkomunikasi, dalam 
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menangani sikap siswa yang nakal dalam 

setiap kelompok pun mudah.”71 

 

Langkah-langkah dalam memberikan layanan 

bimbingan bimbingan kelompok ada 4 tahap yaitu 

pembukaan, penanganan, penutupan dan tindak 

lanjut. Bimbingan kelompok dalam mengurangi 

kenakalan siswa kelas IV dilaksanakan dalam 4 

sesi. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah 

ini. 

a. Sesi I: 

Sesi I dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 

April 2019 

Tujuan: Mengurangi Kenakalan Siswa yaitu 

“Tidak Memperhatikan Kerapian” 

Deskripsi Kegiatan:  

Pada tahap pembukaan berisi kegiatan 

pengenalan awal dengan peserta layanan yaitu 

siswa kelas IV. Lalu dilanjutkan dengan 

penjelasan pengertian, manfaat, dan tujuan 

dari layanan bimbingan kelompok. Kemudian 

pembagian kelompok yang dilakukan secara 

acak, dan sifatnya adil dan tidak memihak 

siapapun. Dalam pembukaan diberikan 

motivasi yang penuh oleh Ibu Mustika selaku 

wali kelas IV, hal ini bertujuan agar siswa 

terdorong dan timbul rasa semangat selama 
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proses layanan bimbingan kelompok. Pada 

tahap pembukaan dalam pelaksanaan kegiatan 

masih ada kendala yaitu pada saat 

menjelaskan aturan kelompok dan mendorong 

anggota untuk berperan dalam kegiatan 

kelompok,  guru dibantu peneliti sudah 

menjelaskan aturan kelompok, namun siswa 

masih belum sepenuhnya paham dan suasana 

kelas menjadi gaduh dan ramai. Kemudian 

saat mendorong setiap anggota untuk 

mengungkapkan harapannya dan membantu 

merumuskan tujuan yang sama, guru sudah 

baik dalam memberikan motivasi agar siswa 

pada saat proses selanjutnya dalam tahap 

penanganan cukup berani mengungkapkan 

pendapat sekaligus harapannya. 

Pada tahap penanganan berisi kegiatan 

dimana siswa kelas IV  mengungkapkan 

masalahnya, sehingga tahu bagaimana 

keluhan yang dialami siswa. Jika siswa 

merasa malu untuk mengungkapkan, siswa 

menulisnya di kertas dan diberikan kepada 

pembimbing. Pada sesi pertama ini bertujuan 

untuk mengurangi sikap siswa yaitu tidak 

memperhatikan kerapian. Guru dibantu 

dengan peneliti dalam tahap penanganan ini 

yang dilakukan yaitu menjelaskan tentang 

materi tentang kerapian dalam berpakaian 

seragam. Selanjutnya setelah selesai, guru 

memberikan contoh berpakaian seragam rapi 
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dengan menyuruh siswa maju ke depan. 

Dengan begitu siswa secara tidak langsung 

terdorong untuk berpakaian rapi mulai dari 

datang ke sekolah sampai jam pelajaran 

selesai. Lalu dalam tahapan ini ditemukan 

kendala yaitu belum sepenuhnya siswa bisa 

terfokus dalam proses bimbingan, karena 

beberapa siswa membuat kegaduhan sehingga 

membuat suasana kelas tidak kondusif. 

Disela-sela bimbingan diberikan teknik 

bimbingan kelompok yaitu kegiatan 

kelompok berupa permainan agar siswa bisa 

semangat dan tidak merasa bosan dan jenuh. 

Hal ini nyatanya bisa terlaksana bahkan setiap 

kelompok saling membantu dalam kegiatan 

permainan. Kemudian guru mereviu dari hasil 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Pada tahap penutupan, berisi kegiatan 

tentang bagaimana kesan dan pesan siswa 

kelas IV selama proses layanan bimbingan 

kelompok berlangsung. Sebagian besar siswa 

merasa senang dengan materi yang diberikan. 

Hal ini dikarenakan selama proses bimbingan 

kelompok tidak hanya diberikan materi saja, 

namun siswa diberikan permainan yang 

meningkatkan semangat, kemudian diberikan 

motivasi dari wali kelas. Namun ada beberapa 

siswa yang merasa jenuh, bosan, bahkan 

membuat suasana kelas tidak kondusif.  
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Pada tahap tindak lanjut, disini guru dan 

peneliti mengamati hasil yang diperoleh dari 

proses layanan bimbingan kelompok yang 

telah dilaksanakan sebelumnya. Hasilnya 

diperoleh bahwa sikap siswa mengalami 

perubahan yang cukup baik dibandingkan 

sebelumnya. Perubahan sikap siswa dalam hal 

berpakaian rapi bisa dilihat dengan siswa 

mulai sadar akan pentingnya berpakaian rapi 

dari atas sampai bawah, walaupun belum 

sepenuhnya berubah karena membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar. 

b. Sesi II: 

Sesi II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 

18 April 2019 

Tujuan: Mengurangi Kenakalan Siswa yaitu 

“Tidak Patuh Terhadap Arahan 

Guru” 

Deskripsi Kegiatan: 

Pada tahap pembukaan berisi kegiatan 

dimana siswa berkumpul sesuai dengan 

kelompoknya. Dalam pembukaan diberikan 

motivasi yang penuh oleh Ibu Mustika selaku 

wali kelas IV, hal ini bertujuan agar siswa 

terdorong dan timbul rasa semangat selama 

proses layanan bimbingan kelompok. 

Kemudian dijelaskan aturan kelompok agar 

setiap kelompok dapat mengikuti kegiatan 

dengan baik. Pada tahap pembukaan dalam 
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pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala 

dan bisa berjalan dengan lancar. 

Pada tahap penanganan berisi kegiatan 

dimana siswa kelas IV  mengungkapkan 

masalahnya, sehingga tahu bagaimana 

keluhan yang dialami siswa. Jika siswa 

merasa malu untuk mengungkapkan, siswa 

menulisnya di kertas dan diberikan kepada 

pembimbing. Pada sesi kedua ini bertujuan 

untuk mengurangi sikap tidak patuh terhadap 

arahan guru. Kegiatan dimulai dengan 

pemberian materi tentang pentingnya sikap 

patuh. Kemudian disela-sela pemberian 

materi guru memberikan teknik bimbingan 

kelompok berupa group discussion, dimana 

setiap kelompok berdiskusi untuk 

memberikan contoh akibat jika tidak patuh 

terhadap perintah/arahan guru. Setelah selesai 

perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

diskusinya. Hal ini bertujuan agar siswa bisa 

saling berinteraksi satu sama lain. Dalam 

tahap ini ditemukan kendala yaitu beberapa 

siswa yang tidak fokus dan asyik bermain 

sendiri. Hal ini membuat guru dan peneliti 

sedikit terkendala, namun dengan arahan dan 

bimbingan guru, siswa bisa dikondisikan 

kembali. Kemudian guru mereviu dari hasil 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Pada tahap penutupan siswa seperti pada 

sesi I memberikan kesan tentang bagaimana 
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kesan yang diperoleh setelah mendapat 

bimbingan kelompok. Namun sebelumnya 

guru dan peneliti merangkum kegiatan yang 

telah dilaksanakan. Hasilnya tidak jauh 

berbeda dari yang pertama, yaitu ada beberapa 

siswa yang senang dengan materi yang 

disampaikan, dan adapula siswa yang merasa 

jenuh dan bosan. 

Pada tahap tindak lanjut guru dan peneliti 

melihat perubahan dari sikap siswa setelah 

mendapatkan bimbingan. Hasilnya diperoleh 

bahwa siswa yang awalnya tdak patuh 

terhadap arahan guru dan sering membantah, 

bisa berkurang. Siswa tersebut mulai sadar 

bahwa apa yang dilakukan salah, dan tidak 

ingin mengulanginya lagi. Namun untuk 

merubah sepenuhnya membutuhkan proses 

dan waktu yang intens. 

c. Sesi III: 

Sesi III dilaksanakan pada hari Kamis 25 April 

2019 

Tujuan: Untuk Mengurangi Kenakalan Siswa 

yaitu “Berbicara Kotor” 

Deskripsi Kegiatan: 

Pada tahap pembukaan berisi kegiatan 

dimana siswa berkumpul sesuai dengan 

kelompoknya. Dalam pembukaan diberikan 

motivasi yang penuh oleh Ibu Mustika selaku 

wali kelas IV, hal ini bertujuan agar siswa 

terdorong dan timbul rasa semangat selama 
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proses layanan bimbingan kelompok. 

Kemudian dijelaskan aturan kelompok agar 

setiap kelompok dapat mengikuti kegiatan 

dengan baik. Pada tahap pembukaan dalam 

pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala 

dan bisa berjalan dengan lancar walaupun ada 

bneberapa siswa yang tidak masuk. 

Pada tahap penanganan berisi kegiatan 

dimana siswa kelas IV  mengungkapkan 

masalahnya, sehingga tahu bagaimana 

keluhan yang dialami siswa. Jika siswa 

merasa malu untuk mengungkapkan, siswa 

menulisnya di kertas dan diberikan kepada 

pembimbing. Pada sesi ketiga ini bertujuan 

untuk mengurangi kenakalan siswa yaitu 

berbicara kotor. Kegiatan dimulai dengan 

pemberian materi tentang berbicara sopan dan 

santun. Kemudian disela-sela pemberian 

materi guru memberikan teknik bimbingan 

kelompok berupa kegiatan kelompok. Dalam 

kegiatan kelompok berisi kegiatan permainan. 

Permainan yang dilaksanakan yaitu tebak 

kata, dan sambung kata dimana kata-kata yang 

dibuat tidak jauh dari materi yang diberikan. 

Hal ini bertujuan agar siswa tetap semangat 

dan tidak merasa jenuh. Tahap ini dapat 

berjalan dengan baik. Guru dan peneliti dapat 

mengondisikan siswa agar bisa fokus pada 

materi yang diberikan. Kemudian guru 
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mereviu dari hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

Pada tahap penutupan siswa seperti pada 

sesi I memberikan kesan tentang bagaimana 

kesan yang diperoleh setelah mendapat 

bimbingan kelompok. Namun sebelumnya 

guru dan peneliti merangkum kegiatan yang 

telah dilaksanakan. Hasilnya diperoleh bahwa 

siswa senang dengan materi serta kegiatan 

kelompok seperti permainan yang diberikan 

dibandingkan sesi yang pertama dan kedua. 

Pada tahap tindak lanjut guru dan peneliti 

melihat perubahan dari sikap siswa setelah 

mendapatkan bimbingan. Hasilnya diperoleh 

bahwa siswa yang awalnya suka berbicara 

kotor bisa berkurang, karena guru tidak hanya 

memberikan materi namun guru memberikan 

nasehat kepada siswa untuk bisa mengurangi 

berbicara kotor karena dapat merugikan 

dirinya sendiri. 

d. Sesi IV: 

Sesi IV dilaksanakan pada hari Kamis 16 Mei 

2019 

Tujuan: Mengurangi Kenakalan Siswa yaitu 

“Membuang Sampah Sembarangan” 

Deskripi Kegiatan: 

Pada tahap pembukaan berisi kegiatan 

dimana siswa berkumpul sesuai dengan 

kelompoknya. Dalam pembukaan diberikan 

motivasi yang penuh oleh Ibu Mustika selaku 
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wali kelas IV, hal ini bertujuan agar siswa 

terdorong dan timbul rasa semangat selama 

proses layanan bimbingan kelompok. 

Kemudian dijelaskan aturan kelompok agar 

setiap kelompok dapat mengikuti kegiatan 

dengan baik. Pada tahap pembukaan dalam 

pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala 

dan bisa berjalan dengan lancar. 

Pada tahap penanganan berisi kegiatan 

dimana siswa kelas IV  mengungkapkan 

masalahnya, sehingga tahu bagaimana 

keluhan yang dialami siswa. Jika siswa merasa 

malu untuk mengungkapkan, siswa 

menulisnya di kertas dan diberikan kepada 

pembimbing. Pada sesi keempat ini bertujuan 

untuk mengurangi kenakalan siswa yaitu 

membuang sampah sembarangan. Kegiatan 

dimulai dengan pemberian materi tentang 

membuang sampah pada tempatnya. 

Kemudian disela-sela pemberian materi guru 

memberikan teknik bimbingan kelompok 

berupa sosiodrama. Sosiodrama  yang 

dilaksanakan yaitu setiap kelompok maju ke 

depan untuk mendramatisasikan tentang cara 

membuang sampah yang tepat dan membuang 

sampah sembarangan. Hal ini bertujuan agar 

siswa mengetahui mana sikap yang tepat saat 

membuang sampah, dan tahu dampak yang 

ditimbulkan jika membuang sampah 

sembarangan. Tahap ini dapat berjalan dengan 
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baik, siswa merasa senang karena tidak hanya 

pemberian materi saja namun bisa 

mempraktikkan langsung. Kemudian guru 

mereviu dari hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

Pada tahap penutupan siswa seperti pada 

sesi I memberikan kesan tentang bagaimana 

kesan yang diperoleh setelah mendapat 

bimbingan kelompok. Namun sebelumnya 

guru dan peneliti merangkum kegiatan yang 

telah dilaksanakan. Hasilnya diperoleh bahwa 

siswa senang dengan materi serta teknik dalam 

bimbingan kelompok yang diberikan yaitu 

sosiodrama. 

Pada tahap tindak lanjut guru dan peneliti 

melihat perubahan dari sikap siswa setelah 

mendapatkan bimbingan. Hasilnya diperoleh 

bahwa siswa yang awalnya suka membuang 

sampah sembarangan seperti di kolong meja, 

di halaman siswa jika menemui sampah mulai 

langsung dibuang di tempat sampah.  
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3. Data Tentang Efektivitas Layanan Bimbingan 

Kelompok dalam Mengurangi Kenakalan 

Siswa Kelas IV Di SDN 1 Nologaten Kabupaten 

Ponorogo 

Dalam proses pelaksanaan bimbingan 

kelompok awalnya siswa merasa kebingungan 

dengan maksud bimbingan tersebut, namun 

peneliti menjelaskan secara sederhana kepada 

siswa mengenai bimbingan kelompok agar siswa 

mudah memahaminya. Hal ini senada dengan yang 

diucapkan Anggi siswa kelas IV “Saya merasa 

bingung dengan maksud dari bimbingan 

kelompok. Menurut saya mungkin bimbingan 

kelompok yaitu membimbing siswa dengan cara 

berkelompok.”72 

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh 

pemahaman bahwa salah satu siswa belum 

memahami betul dengan adanya bimbingan 

kelompok. Dengan begitu peneliti dibantu oleh ibu 

Mustika menjelaskan secara sederhana agar mudah 

tersampaikan kepada siswa. 

Ketika melaksanakan proses bimbingan 

kelompok semua siswa memperhatikan walaupun 

ada beberapa siswa yang ramai. Ibu Mustika 

merasa senang dengan adanya bimbingan 

kelompok ini, karena beliau baru pertama kali 

mendengar. 
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Hal ini senada dengan yang diutarakan Ibu 

Mustika wali kelas IV: “Saya merasa senang 

dengan adanya penelitian ini, walaupun ada 

beberapa kendala namun bisa tetap berjalan 

dengan lancar. Semoga bisa bermanfaat bagi kita 

semua.” 

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh 

pemahaman bahwa Ibu Mustika merasa senang 

dan hal ini nantinya bisa menarik perhatian siswa 

dengan adanya bimbingan kelompok. Selama 

proses bimbingan kelompok siswa merasa 

semangat karena disela-sela bimbingan diberi 

permainan yang dapat membangkitkan semangat 

siswa. Namun ada juga siswa yang merasa jenuh, 

bosan.  

Hal ini senada dengan yang diutarakan Marcel 

siswa kelas IV:“Saya merasa capek karena habis 

pelajaran olahraga mendapat materi ini, lebih baik 

istirahat dulu atau bermain karena lebih 

mengasyikkan.”73 

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh 

pemahaman bahwa siswa ada yang merasa bosan. 

Walaupun demikian peneliti dibantu ibu Mustika 

terus memberikan motivasi dan semangat agar 

proses bimbingan kelompok dapat berjalan dengan 

baik. Dalam menghadapi siswa kelas IV, 

membutuhkan kesabaran yang penuh. Namun ada 
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siswa justru merasa tertarik dan semangat dengan 

adanya bimbingan kelompok ini. Hal ini senada 

dengan yang diutarakan Anggi siswa kelas IV: 

“Saya merasa senang karena walaupun baru 

pertama kali mendapatkan bimbingan 

kelompok, namun ada permainanya juga yang 

membuat saya semangat, dan saya senang 

karena yang memberikan bimbingan kak 

Nanang yang sudah saya kenal yang 

sebelumnya magang di SDN 1 Nologaten.”74 

 

Namun peneliti terus berupaya agar selama 

proses bimbingan berlangsung, dapat berjalan 

dengan lancar, dan sesuai dengan kaidah 

bimbingan kelompok walaupun siswa ada yang 

senang dan bahkan ada yang tidak. Karena peneliti 

memiliki tujuan utama yaitu agar sikap nakal siswa 

kelas IV bisa berkurang dan menjadi pribadi yang 

lebih baik dibandingkan sebelumnya.  

Berikut adalah hasil temuan penelitian tentang 

upaya guru dalam mengurangi kenakalan siswa 

kelas IV melalui layanan bimbingan kelompok di 

SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo. 
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Bentuk-

bentuk 

Kenakalan 

Siswa Kelas 

IV di SDN 1 

Nologaten, 

Ponorogo 

 (1) tidak 

memperhatikan 

kerapian, (2) tidak 

memperhatikan arahan 

guru, (3) membuang 

sampah sembarangan, 

(4) membuat ancaman 

fisik dan verbal kepada 

guru atau siswa, (5) 

mengalihkan 

pembicaraan dari 

materi pelajaran atau 

diskusi (6) berbicara 

kotor, (7) ngeyel (tetap 

berbicara dan tidak 

mengakui kesalahan). 

 

 
Langkah-

langkah Guru 

dalam 

Memberikan 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

untuk 

Mengurangi 

Kenakalan 

Siswa Kelas IV 
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Gambar 4.1 Hasil Penelitian Tentang Upaya Guru dalam 

Mengurangi Kenakalan Siswa Kelas IV Melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok di SDN 1 Nologaten Kabupaten 

Ponorogo 

Efektivitas 

Layanan 

Bimbingan 

Kelompok 

dalam 

Mengurangi 

Kenakalan 

Siswa Kelas IV 

di SDN 1 

Nologaten, 

Ponorogo 

Layanan bimbingan 

kelompok terbukti cukup 

efektif dalam mengurangi 

kenakalan siswa kelas IV di 

SDN 1 Nologaten 

Ponorogo. Dari ketujuh 

bentuk kenakalan yang 

ditemukan, empat 

diantaranya bisa berkurang 

seperti sikap tidak 

memperhatikan kerapian, 

tidak memperhatikan 

arahan guru, membuang 

sampah sembarangan, dan 

berbicara kotor. Walaupun 

keempat sikap tersebut bisa 

berkurang, namun ketiga 

sikap yang lain seperti 

ngeyel, membuat ancaman 

fisik maupun verbal kepada 

siswa ataupun guru, dan 

mencontek bisa terlihat 

berkurang namun 

membutuhkan waktu yang 

agak lama dan bimbingan 

yang intensif ke depannya. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Pembahasan Tentang Bentuk-bentuk Kenakalan 

Siswa Kelas IV di SDN 1 Nologaten Kabupaten 

Ponorogo 

Bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Ponorogo diklasifikasikan dalam kategori 

kenakalan biasa. Kenakalan siswa tersebut belum 

menjurus dalam kategori kenakalan yang menjurus ke 

arah kriminal ataupun ke arah tindak pidana. 

Dari hasil wawancara pada bab IV tentang bentuk-

bentuk kenakalan  siswa kelas IV di SDN 1 Nologaten 

Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut: 

Kenakalan siswa kelas IV memang dirasa paling 

menonjol dibandingkan kelas yang lain. Karena siswa 

kelas IV disamping jumlah siswanya banyak juga 

memiliki sikap yang beragam. Hal ini bisa dilihat dari 

hasil wawancara dengan guru dan wali kelas. Menurut 

bapak/ibu guru dan kepala sekolah memang betul sikap 

siswa kelas IV ini memang yang luar biasa. Luar biasa 

disini yaitu luar biasa ramainya, usilnya, sehingga 

membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif. 

Bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas IV yaitu 

sebagai berikut: (1) tidak memperhatikan kerapian, (2) 

tidak memperhatikan arahan guru, (3) membuang 

sampah sembarangan, (4) membuat ancaman fisik dan 
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verbal kepada guru atau siswa, (5) mengalihkan 

pembicaraan dari materi pelajaran atau diskusi (6) 

berbicara kotor, (7) ngeyel (tetap berbicara dan tidak 

mengakui kesalahan). 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Arkan 

bahwa kenakalan tersebut masuk dalam kategori 

kenakalan biasa. Dimana kenakalan biasa merupakan 

suatu bentuk kenakalan anak/remaja yang dapat berupa 

berbohong, pergi ke luar rumah tanpa pamit pada orang 

tuanya, keluyuran, berkelahi dengan teman, membuang 

sampah sembarangan, membolos dari sekolah.75 

Dari uraian di atas bahwasannya bentuk-bentuk 

kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 Nologaten masih 

dalam tahap wajar, walaupun begitu guru harus aktif 

memantau dan menasehati siswa yang berperilaku 

menyimpang agar siswa memiliki rasa jera agar tidak 

mengulanginya dan dapat merubah sikapnya menjadi 

lebih baik lagi. Dengan begitu siswa secara perlahan-

lahan akan tahu apa yang dia buat dan dampaknya 

seperti apa agar tidak berbuat nakal lagi karena akan 

merugikan dirinya sendiri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan 

siswa kelas IV yaitu biasanya dari pola asuh orang tua 

yang salah, kemudian orang tuanya yang berpisah 

sehingga membuat siswa kurang mendapat kasih 

sayang dari orang tuanya. Lalu bisa terjadi karena 

                                                           
75Arkan, Strategi Penanggulangan Kenakalan Anak Usia Sekolah, 

32. 
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faktor lingkungan pergaulan, karena pergaulan dapat 

membentuk karakter siswa.76 

B. Pembahasan Tentang Langkah-langkah Guru 

dalam Memberikan Layanan Bimbingan Kelompok 

Untuk Mengurangi Kenakalan Siswa Kelas IV di 

SDN 1 Nologaten Kabupaten Ponorogo 

Di Sekolah Dasar dalam memberikan bimbingan 

pada umumnya guru yang bertindak sebagai wali kelas 

yang memberikan bimbingan selain memberikan 

materi pelajaran. Hal ini dikarenakan di Sekolah Dasar 

belum ada BK atau Bimbingan Konseling seperti di 

jenjang SMP ataupun SMA. Dimana BK pada 

umumnya menangani permasalahan yang dialami oleh 

siswa. Walaupun demikian di Sekolah Dasar pun 

pemberian bimbingan dirasa sangat penting karena 

nantinya tujuan utamanya akan berdampak pada sikap, 

sifat, dan karakter siswa agar bisa menjadi pribadi yang 

baik. 

Layanan bimbingan kelompok ini dimaksudkan 

untuk memberikan bimbingan kepada siswa dengan 

membentuk kelompok-kelompok, agar siswa bisa 

saling berinteraksi dengan temannya mengenai 

kepribadiannya melalui kegiatan kelompok. Hal ini 

sesuai dengan yang diutarakan oleh Desak P.E dan 

Dewa Ketut bahwa layanan bimbingan kelompok 

merupakan suatu cara memberikan bantuan 

(bimbingan) kepada individu (siswa) melalui kegiatan 

                                                           
76Lihat Transkip Wawancara Nomor 01/W/20-03/2019 dalam 

Laporan Hasil Penelitian Ini 
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kelompok.77 Kemudian dalam menjalankan bimbingan 

kelompok dibutuhkan kerjasama antara peserta layanan 

yaitu siswa  dan pembimbing yaitu dengan dibantu 

guru, agar layanan bimbingan kelompok bisa berjalan 

dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Kemudian dalam langkah-langkah bimbingan 

kelompok sesuai dengan yang diutarakan Maliki 

dimana ada empat tahap dalam bimbingan kelompok 

yaitu pembukaan, penanganan, penutupan, dan tindak 

lanjut..78 Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam 

deskripsi di bawah ini. 

a. Sesi I: 

Sesi I dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 

April 2019 

Tujuan: Mengurangi Kenakalan Siswa yaitu 

“Tidak Memperhatikan Kerapian” 

Deskripsi Kegiatan:  

Pada tahap pembukaan berisi kegiatan 

pengenalan awal dengan peserta layanan yaitu 

siswa kelas IV. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan 

pengertian, manfaat, dan tujuan dari layanan 

bimbingan kelompok. Kemudian pembagian 

kelompok yang dilakukan secara acak, dan 

sifatnya adil dan tidak memihak siapapun. Dalam 

pembukaan diberikan motivasi yang penuh oleh 

Ibu Mustika selaku wali kelas IV, hal ini bertujuan 

                                                           
77Dewa Ketut S., Desak P.E. Nila K., Proses Bimbingan dan 

Konseling di Sekolah, 78. 
78Maliki, Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar, 181-184. 
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agar siswa terdorong dan timbul rasa semangat 

selama proses layanan bimbingan kelompok. Pada 

tahap pembukaan dalam pelaksanaan kegiatan 

masih ada kendala yaitu pada saat menjelaskan 

aturan kelompok dan mendorong anggota untuk 

berperan dalam kegiatan kelompok,  guru dibantu 

peneliti sudah menjelaskan aturan kelompok, 

namun siswa masih belum sepenuhnya paham dan 

suasana kelas menjadi gaduh dan ramai. Kemudian 

pada saat mendorong setiap anggota untuk 

mengungkapkan harapannya dan membantu 

merumuskan tujuan yang sama, guru sudah baik 

dalam memberikan motivasi agar siswa pada saat 

proses selanjutnya dalam tahap penanganan cukup 

berani mengungkapkan pendapat sekaligus 

harapannya. 

Pada tahap penanganan berisi kegiatan dimana 

siswa kelas IV  mengungkapkan masalahnya, 

sehingga tahu bagaimana keluhan yang dialami 

siswa. Jika siswa merasa malu untuk 

mengungkapkan, siswa menulisnya di kertas dan 

diberikan kepada pembimbing. Pada sesi pertama 

ini bertujuan untuk mengurangi sikap siswa yaitu 

tidak memperhatikan kerapian. Guru dibantu 

dengan peneliti dalam tahap penanganan ini yang 

dilakukan yaitu menjelaskan tentang materi 

tentang kerapian dalam berpakaian seragam. 

Selanjutnya setelah selesai, guru memberikan 

contoh berpakaian seragam rapi dengan menyuruh 

siswa maju ke depan. Dengan begitu siswa secara 
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tidak langsung terdorong untuk berpakaian rapi 

mulai dari datang ke sekolah sampai jam pelajaran 

selesai. Lalu dalam tahapan ini ditemukan kendala 

yaitu belum sepenuhnya siswa bisa terfokus dalam 

proses bimbingan, karena beberapa siswa 

membuat kegaduhan sehingga membuat suasana 

kelas tidak kondusif. Disela-sela bimbingan 

diberikan teknik bimbingan kelompok yaitu 

kegiatan kelompok berupa permainan agar siswa 

bisa semangat dan tidak merasa bosan dan jenuh. 

Hal ini nyatanya bisa terlaksana bahkan setiap 

kelompok saling membantu dalam kegiatan 

permainan. Kemudian guru mereviu dari hasil 

kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Pada tahap penutupan, berisi kegiatan tentang 

bagaimana kesan dan pesan siswa kelas IV selama 

proses layanan bimbingan kelompok berlangsung. 

Sebagian besar siswa merasa senang dengan materi 

yang diberikan. Hal ini dikarenakan selama proses 

bimbingan kelompok tidak hanya diberikan materi 

saja, namun siswa diberikan permainan yang 

meningkatkan semangat, kemudian diberikan 

motivasi dari wali kelas. Namun ada beberapa 

siswa yang merasa jenuh, bosan, bahkan membuat 

suasana kelas tidak kondusif.  

Pada tahap tindak lanjut, disini guru dan 

peneliti mengamati hasil yang diperoleh dari 

proses layanan bimbingan kelompok yang telah 

dilaksanakan sebelumnya. Hasilnya diperoleh 

bahwa sikap siswa mengalami perubahan yang 



90 
 

 

cukup baik dibandingkan sebelumnya. Perubahan 

sikap siswa dalam hal berpakaian rapi bisa dilihat 

dengan siswa mulai sadar akan pentingnya 

berpakaian rapi dari atas sampai bawah, walaupun 

belum sepenuhnya berubah karena membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar. 

b. Sesi II: 

Sesi II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 

April 2019 

Tujuan: Mengurangi Kenakalan Siswa yaitu 

“Tidak Patuh Terhadap Arahan Guru” 

Deskripsi Kegiatan: 

Pada tahap pembukaan berisi kegiatan dimana 

siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya. 

Dalam pembukaan diberikan motivasi yang penuh 

oleh Ibu Mustika selaku wali kelas IV, hal ini 

bertujuan agar siswa terdorong dan timbul rasa 

semangat selama proses layanan bimbingan 

kelompok. Kemudian dijelaskan aturan kelompok 

agar setiap kelompok dapat mengikuti kegiatan 

dengan baik. Pada tahap pembukaan dalam 

pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala dan 

bisa berjalan dengan lancar. 

Pada tahap penanganan berisi kegiatan dimana 

siswa kelas IV  mengungkapkan masalahnya, 

sehingga tahu bagaimana keluhan yang dialami 

siswa. Jika siswa merasa malu untuk 

mengungkapkan, siswa menulisnya di kertas dan 

diberikan kepada pembimbing. Pada sesi kedua ini 

bertujuan untuk mengurangi sikap tidak patuh 
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terhadap arahan guru. Kegiatan dimulai dengan 

pemberian materi tentang pentingnya sikap patuh. 

Kemudian disela-sela pemberian materi guru 

memberikan teknik bimbingan kelompok berupa 

group discussion, dimana setiap kelompok 

berdiskusi untuk memberikan contoh akibat jika 

tidak patuh terhadap perintah/arahan guru. Setelah 

selesai perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

diskusinya. Hal ini bertujuan agar siswa bisa saling 

berinteraksi satu sama lain. Dalam tahap ini 

ditemukan kendala yaitu beberapa siswa yang 

tidak fokus dan asyik bermain sendiri. Hal ini 

membuat guru dan peneliti sedikit terkendala, 

namun dengan arahan dan bimbingan guru, siswa 

bisa dikondisikan kembali. Kemudian guru 

mereviu dari hasil kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

Pada tahap penutupan siswa seperti pada sesi I 

memberikan kesan tentang bagaimana kesan yang 

diperoleh setelah mendapat bimbingan kelompok. 

Namun sebelumnya guru dan peneliti merangkum 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasilnya tidak 

jauh berbeda dari yang pertama, yaitu ada beberapa 

siswa yang senang dengan materi yang 

disampaikan, dan adapula siswa yang merasa 

jenuh dan bosan. 

Pada tahap tindak lanjut guru dan peneliti 

melihat perubahan dari sikap siswa setelah 

mendapatkan bimbingan. Hasilnya diperoleh 

bahwa siswa yang awalnya tdak patuh terhadap 
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arahan guru dan sering membantah, bisa 

berkurang. Siswa tersebut mulai sadar bahwa apa 

yang dilakukan salah, dan tidak ingin 

mengulanginya lagi. Namun untuk merubah 

sepenuhnya membutuhkan proses dan waktu yang 

intens. 

c. Sesi III: 

Sesi III dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 

April 2019 

Tujuan: Mengurangi Kenakalan Siswa yaitu 

“Berbicara Kotor” 

Deskripsi Kegiatan: 

Pada tahap pembukaan berisi kegiatan dimana 

siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya. 

Dalam pembukaan diberikan motivasi yang penuh 

oleh Ibu Mustika selaku wali kelas IV, hal ini 

bertujuan agar siswa terdorong dan timbul rasa 

semangat selama proses layanan bimbingan 

kelompok. Kemudian dijelaskan aturan kelompok 

agar setiap kelompok dapat mengikuti kegiatan 

dengan baik. Pada tahap pembukaan dalam 

pelaksanaan kegiatan tidak terdapat kendala dan 

bisa berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa 

siswa yang tidak masuk. 

Pada tahap penanganan berisi kegiatan dimana 

siswa kelas IV  mengungkapkan masalahnya, 

sehingga tahu bagaimana keluhan yang dialami 

siswa. Jika siswa merasa malu untuk 

mengungkapkan, siswa menulisnya di kertas dan 

diberikan kepada pembimbing. Pada sesi ketiga ini 
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bertujuan untuk mengurangi kenakalan siswa yaitu 

berbicara kotor. Kegiatan dimulai dengan 

pemberian materi tentang berbicara sopan dan 

santun. Kemudian disela-sela pemberian materi 

guru memberikan teknik bimbingan kelompok 

berupa kegiatan kelompok. Dalam kegiatan 

kelompok berisi kegiatan permainan. Permainan 

yang dilaksanakan yaitu tebak kata, dan sambung 

kata dimana kata-kata yang dibuat tidak jauh dari 

materi yang diberikan. Hal ini bertujuan agar siswa 

tetap semangat dan tidak merasa jenuh. Tahap ini 

dapat berjalan dengan baik. Guru dan peneliti 

dapat mengondisikan siswa agar bisa fokus pada 

materi yang diberikan. Kemudian guru mereviu 

dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Pada tahap penutupan siswa seperti pada sesi I 

memberikan kesan tentang bagaimana kesan yang 

diperoleh setelah mendapat bimbingan kelompok. 

Namun sebelumnya guru dan peneliti merangkum 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasilnya 

diperoleh bahwa siswa senang dengan materi serta 

kegiatan kelompok seperti permainan yang 

diberikan dibandingkan sesi yang pertama dan 

kedua. 

Pada tahap tindak lanjut guru dan peneliti 

melihat perubahan dari sikap siswa setelah 

mendapatkan bimbingan. Hasilnya diperoleh 

bahwa siswa yang awalnya suka berbicara kotor 

bisa berkurang, karena guru tidak hanya 

memberikan materi namun guru memberikan 
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nasehat kepada siswa untuk bisa mengurangi 

berbicara kotor karena dapat merugikan dirinya 

sendiri. 

d. Sesi IV: 

Sesi IV dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 

Mei 2019 

Tujuan: Mengurangi Kenakalan Siswa yaitu 

“Membuang Sampah Sembarangan” 

Deskripi Kegiatan: 

Pada tahap pembukaan berisi kegiatan dimana 

siswa berkumpul sesuai dengan. Dalam 

pembukaan diberikan motivasi yang penuh oleh 

Ibu Mustika selaku wali kelas IV, hal ini bertujuan 

agar siswa terdorong dan timbul rasa semangat 

selama proses layanan bimbingan kelompok. 

Kemudian dijelaskan aturan kelompok agar setiap 

kelompok dapat mengikuti kegiatan dengan baik. 

Pada tahap pembukaan dalam pelaksanaan 

kegiatan tidak terdapat kendala dan bisa berjalan 

dengan lancar. 

Pada tahap penanganan berisi kegiatan dimana 

siswa kelas IV  mengungkapkan masalahnya, 

sehingga tahu bagaimana keluhan yang dialami 

siswa. Jika siswa merasa malu untuk 

mengungkapkan, siswa menulisnya di kertas dan 

diberikan kepada pembimbing. Pada sesi keempat 

ini bertujuan untuk mengurangi kenakalan siswa 

yaitu membuang sampah sembarangan. Kegiatan 

dimulai dengan pemberian materi tentang 

membuang sampah pada tempatnya. Kemudian 
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disela-sela pemberian materi guru memberikan 

teknik bimbingan kelompok berupa sosiodrama. 

Sosiodrama  yang dilaksanakan yaitu setiap 

kelompok maju ke depan untuk 

mendramatisasikan tentang cara membuang 

sampah yang tepat dan membuang sampah 

sembarangan. Hal ini bertujuan agar siswa 

mengetahui mana sikap yang tepat saat membuang 

sampah, dan tahu dampak yang ditimbulkan jika 

membuang sampah sembarangan. Tahap ini dapat 

berjalan dengan baik, siswa merasa senang karena 

tidak hanya pemberian materi saja namun bisa 

mempraktikkan langsung. Kemudian guru mereviu 

dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. 

Pada tahap penutupan siswa seperti pada sesi I 

memberikan kesan tentang bagaimana kesan yang 

diperoleh setelah mendapat bimbingan kelompok. 

Namun sebelumnya guru dan peneliti merangkum 

kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasilnya 

diperoleh bahwa siswa senang dengan materi serta 

teknik dalam bimbingan kelompok yang diberikan 

yaitu sosiodrama. 

Pada tahap tindak lanjut guru dan peneliti 

melihat perubahan dari sikap siswa setelah 

mendapatkan bimbingan. Hasilnya diperoleh 

bahwa siswa yang awalnya suka membuang 

sampah sembarangan seperti di kolong meja, di 

halaman siswa jika menemui sampah mulai 

langsung dibuang di tempat sampah. 
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C. Pembahasan Tentang Efektivitas Layanan 

Bimbingan Kelompok dalam Mengurangi 

Kenakalan Siswa Kelas IV di SDN 1 Nologaten 

Kabupaten Ponorogo 

Melalui layanan bimbingan kelompok keaktifan 

siswa dapat terbina dan berkembang. Melalui dinamika 

kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik 

secara mendalam akan mendorong pengembangan 

perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, keaktifan dan 

sikap yang menunjang diwujudkannya dalam tingkah 

laku yang lebih efektif, siswa sebagai anggota 

kelompok saling berinteraksi, saling mengungkapkan 

pendapatnya membahas topik yang ada dalam 

bimbingan kelompok. Sehingga bimbingan kelompok 

lebih efektif dalam membantu permasalahan yang 

dialami oleh individu.79 

Dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok 

dalam mengurangi kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten terdapat beberapa kendala diantaranya 

belum sepenuhnya suasana kelas belum kondusif. 

Kemudian dalam memberikan layanan bimbingan 

kelompok pada siswa memberikan manfaat yaitu dapat 

menolong siswa dalam meyelesaikan 

permasalahannya, seperti siswa yang sering mencontek 

dengan diberikan pemahaman dan bimbingan, siswa 

tersebut sadar bahwa yang dilakukan salah, dan dapat 

merugikan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan yang 

                                                           
79https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2018/01/13/layanan-

bimbingan-kelompok/ Diakses pada tanggal 29 Desember 2018 
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diutarakan Maliki dimana salah satu manfaat dari 

layanan bimbingan kelompok yaitu dapat menolong 

individu untuk dapat memahami kebutuhan dan 

permasalahan yang dimiliki individu.80 

Layanan bimbingan kelompok dirasa cukup efektif 

dalam hal berkomunikasi dengan siswa karena siswa 

dapat berpendapat serta bisa mengungkapkan apa saja 

yang diutarakan yang terjadi pada dirinya, maupun di 

dalam lingkungannya. Dengan berani mengungkapkan 

pendapatnya siswa secara tidak langsung dapat melatih 

keberanian dan percaya diri dan hal ini bersifat positif 

bagi perkembangan mental siswa. Berkaitan dengan hal 

tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Dewa Ketut 

Sukardi bahwasannya layanan bimbingan kelompok 

dapat bermanfaat yaitu diberikan kesempatan yang luas 

untuk berpendapat dan membicarakan berbagai hal 

yang terjadi disekitarnya.81 

Kemudian dalam berkelompok dapat 

menimbulkan sikap yang positif karena dapat 

memahami setiap karakter teman sekelompoknya, dan 

bisa saling bertukar informasi. Selama kegiatan 

bimbingan kelompok berlangsung juga diberikan cara 

agar siswa bisa menyusun kegiatan-kegiatan yang 

positif selama di dalam maupun di luar sekolah. 

Misalnya di dalam sekolah ketika ada pembiasaan piket 

setelah pelajaran selesai siswa benar-benar melakukan, 

                                                           
80Maliki, Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar, 178. 
81Dewa Ketut S., Desak P.E. Nila K., Proses Bimbingan dan 

Konseling di Sekolah, 67. 



98 
 

 

kemudian pembiasaan sholat Dzuhur ketika ada waktu 

tambahan les. Selanjutnya kegiatan yang bisa 

dilakukan di luar sekolah misalnya mengikuti madrasah 

diniyah dimana dapat meningkatkan keterampilan 

membaca jilid maupun Al-Quran,  praktek ibadah serta 

hafalan juz amma. Jika hal ini diterapkan, dan 

mendapat dukungan baik dari orang tua, siswa dapat 

menjadi pribadi yang lebih tekun dan taat terhadap 

ajaran agama.  

Layanan bimbingan kelompok memang 

membutuhkan kerjasama yang baik antara pembimbing 

dan peserta layanan. Jika salah satu tidak dapat bekerja 

sama dengan baik maka bimbingan kelompok tidak 

akan mencapai tujuan. Dari segi efisiensi waktu 

memang berbeda dengan bimbingan perseorangan 

yang membutuhkan penanganan yang lama.  

Walaupun demikian selama proses dari awal 

hingga akhir dalam penelitian upaya dalam mengurangi 

kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 Nologaten melalui 

layanan bimbingan kelompok, dapat berjalan lancar, 

dapat berjalan dengan baik. Peserta bimbingan dan 

pembimbing saling bersinergi, walaupun ada kendala 

dapat ditangani dengan baik.  

Hasil yang diperoleh yakni dari ketujuh sikap 

kenakalan yang ditemukan di kelas IV, empat sikap 

nakalnya bisa berkurang yaitu dari sikap tidak 

memperhatikan kerapian. Beberapa siswa tidak 

memperhatikan kerapian seperti atribut yang tidak 

lengkap, baju yang tidak dimasukkan dengan 
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bimbingan ibu Mustika siswa bisa membenahi dengan 

memakai seragam yang rapi, dan baju dimasukkan.  

Kemudian sikap tidak memperhatikan arahan guru, 

ketika proses pemberian materi layanan bimbingan 

kelompok siswa sering membuat kegaduhan dan 

membuat proses pemberian materi terhambat, namun 

Ibu Mustika memberikan bimbingan dengan 

menasehati serta membuat ancaman yang mendidik 

seperti menyuruh menghafal perkalian, memunguti 

sampah yang berserakan, akhirnya siswa yang ramai 

takut dan mau memperhatikan dengan serius penjelasan 

dari pembimbing.  

Lalu sikap membuang sampah sembarangan. Di 

mana awalnya siswa ditemukan sering membuang 

sampah sembarangan seperti di kolong meja, di bawah 

pohon, di halaman sekolah. Kemudian setelah 

mendapatkan bimbingan siswa mulai sadar dan mulai 

membuang sampah pada tempatnya. 

Sikap terakhir yaitu sikap siswa yang berbicara 

kotor. Awalnya siswa sering sekali mengucapkan kata-

kata kotor baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Hal ini jika dibiarkan dapat merusak moral siswa. 

Setelah mendapatkan bimbingan siswa mulai 

berkurang mengucapkan kata-kata kotor lagi, walaupun 

belum sepenuhnya bisa. Terkadang masih 

mengucapkan kata-kata kotor. Namun ibu Mustika 

terus berupaya ke depannya agar sikap siswa kelas IV 

bisa menjadi lebih baik lagi.Hal ini membuktikan 

layanan bimbingan kelompok cukup efektif dalam 
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mengurangi kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Kabupaten Ponorogo. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Widitya tentang Penerapan Bimbingan 

Kelompok dengan Topik Tugas untuk Meningkatkan 

Pemahaman Siswa Terhadap Dampak Kenakalan 

Remaja Pada Siswa Kelas X di SMA Negeri 1 Kasiman 

Bojonegoro. 

Kemudian hasil penelitian ini mendukung 

penelitian Suhardi tentang Faktor Penyebab Kenakalan 

Siswa dan Upaya Mengatasinya di Madrasah 

Tsanawiyah Bolaromang. 

Di samping itu penelitian ini juga mendukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mutia Sahira tentang 

Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok Terhadap 

Penurunan Tingkat Kenakalan  Remaja Santri Kelas X 

SMA Babussalam Pekanbaru Tahun Ajaran 2013/2014. 

Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok dalam 

mengurangi kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Ponorogo dilaksanakan dalam 4 sesi saja 

karena keterbatasan waktu dengan pihak sekolah, 

seperti ada kegiatan ujian sekolah pada siswa kelas VI, 

ujian praktik, dan persiapan acara tutup akhir tahun 

pelajaran. Namun walaupun demikian, pelaksanaan 

layanan bimbingan kelompok dapat berjalan dengan 

lancar. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian di lapangan dan dibanding 

dengan teori yang peneliti dapatkan, maka kesimpulan 

peneliti, antara lain : 

1. Bentuk-bentuk kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 

Nologaten Kabupaten Ponorogo masih dalam 

tahap biasa atau wajar yang biasa dilakukan oleh 

anak-anak Di sekolah ini bentuk kenakalan yang 

ditemukan yaitu (1) tidak memperhatikan 

kerapian, (2) tidak memperhatikan arahan guru, (3) 

membuang sampah sembarangan, (4) membuat 

ancaman fisik dan verbal kepada guru atau siswa, 

(5) mengalihkan pembicaraan dari materi pelajaran 

atau diskusi (6) berbicara kotor, (7) ngeyel (tetap 

berbicara dan tidak mengakui 

kesalahan).Walaupun demikian tidak semua siswa 

kelas IV SDN 1 Nologaten Ponorogo nakal, 

terbukti sebagian siswa bisa mengukir prestasi di 

bidang Pramuka. 

2. Langkah-langkah guru dalam memberikan layanan 

bimbingan kelompok untuk mengurangi kenakalan 

siswa kelas IV di SDN 1 Nologaten Kabupaten 

Ponorogo yaitu menggunakan 4 tahap yaitu 

pembukaan, penanganan, tindak lanjut, dan 



102 
 

 

penutup dan dilaksanakan dalam 4 sesi. Dalam 

pelaksanaan bimbingan kelompok guru sebagai 

pembimbing dibantu oleh peneliti sehingga dapat 

mempermudah dalam pelaksanaannya. 

3. Layanan bimbingan kelompok dalam mengurangi 

kenakalan siswa kelas IV di SDN 1 Nologaten 

Kabupaten Ponorogo terbukti cukup efektif yaitu 

dari ketujuh bentuk kenakalan yang ditemukan, 

empat diantaranya bisa berkurang seperti sikap 

tidak memperhatikan kerapian, tidak 

memperhatikan arahan guru, membuang sampah 

sembarangan, dan berbicara kotor. Walaupun 

keempat bentuk kenakalan tersebut bisa berkurang, 

namun ketiga bentuk kenakalan yang lain seperti 

ngeyel, membuat ancaman fisik maupun verbal 

kepada siswa ataupun guru, dan mengalihkan 

pembicaraan dari materi pelajaran atau diskusi bisa 

terlihat berkurang namun membutuhkan waktu 

yang agak lama dan bimbingan yang intensif ke 

depannya. 

B. Saran 

Ada beberapa saran peneliti yang diharapkan dapat 

membangun dan mendukung peningkatan dari segi 

sikap seluruh siswa di SDN 1 Nologaten pada 

khususnya dan seluruh lembaga pendidikan pada 

umumnya, antara lain: 

1. Bagi Lembaga 

Dapat menerapkan dan mengembangkan 

bimbingan kelompok dalam mengurangi 

kenakalan siswa. 
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2. Bagi Guru 

Dapat menerapkan layanan bimbingan yang 

baik yaitu dengan menggunakan layanan 

bimbingan kelompok dalam dalam mengurangi 

kenakalan siswa. 

3. Bagi Siswa 

Dengan penerapan layanan bimbingan 

kelompok, diharapkan siswa dapat mengurangi 

sikap nakal dan meningkatkan sikap yang baik dan 

positif, serta mendorong semangat siswa untuk 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang 

Dapat menerapkan layanan bimbingan 

kelompok untuk mengurangi kenakalan siswa 

yang belum bisa berkurang yaitu seperti ngeyel, 

membuat ancaman fisik maupun verbal kepada 

siswa ataupun guru, dan mengalihkan pembicaraan 

dari materi pelajaran atau diskusi. 
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