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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku 
menyimpang, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang dan 
upaya untuk menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang siswa SMPN 23 
Mataram. Peneliti menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan metode 
deskriptif. Penelilitian di laksanakan di SMPN 23 Mataram yang menjadi subyek nya 
adalah siswa dan infornya yaitu guru ppkn, guru matematika dan guru Bimbingan 
Konseling (BK). Penentuan subjek penelitian menggunakan tekhnik snobol sampling 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Proses analisis data Reduksi Data (Reduction) atau Merangkum Data, Penyajian Data 
(Data Display) serta Verification atau pengambilan kesimpulan. Hasil menunjukan 
berdasarkan bentuk-bentuk perilaku menyimpang  bahwa ada siswa yang (1) 
merokok, (2) bolos sekolah atau pulang lebih awal, (3) bertutur kata kurang sopan,
(4) berkelahi dengan teman sebayah, (5) menyontek, (6) menggunakan sandal ke 
sekolah, (7) terlambat datang ke sekolah, (8) tawuran dengan sekolah lain, (9) 
berkelahi dalam lingkungan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 
perilaku menyimpang adalah sebagai berikut : (1) faktor internal merupakan faktor 
yang lahir dari dalam diri individu dan (2) faktor eksternal merupakan faktor yang  
lahir dari luar individu. Adapun faktor internal yang terdapat pada hasil penelitian ini 
yaitu : (1) datang dari diri siswa sendiri, (2) rasa ingin diperhatikan, (3) rasa ingin di 
puji, Faktor eksternal meliputi (1) pengaruh dari teman sebaya, (2) pengaruh dari 
teman kampung, (3) lingkungan tempat tinggal, (4) lingkungan masyarakat, (5) teman 
bergaul, (6) lingkungan keluarga, dan (7) keluarga yang tidak normal atau broken 
home. Upaya untuk menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang ada beberapa 
upaya yang dilakukan yaitu: (1) sholat zuhur secara berjamaah, (2) melaksanakan 
kultum, (3) memanggil siswa yang bermasalah, (4) teguran secara tertulis atau 
membuat surat pernyataan, (5) panggilan orang tua, (6) berkunjung ke rumah siswa,
(7) skor sing, (8) literasi atau membaca Al-Qur’an, (9) Imtaq, (10) memperingati hari 
besar agama, (11) diselipkan arahan dari jam-jam pelajaran, (12) panggil secara 
khusus siswa tersebut, (13) diselipkan kata-kata bijak keagamaan, (14) pembinaan 
secara lisan, (15) pertemuan dengan orang tua siswa secara berkala

                              Kata kunci : perilaku menyimpamg, bentuk-bentuk perilaku menyimpang, faktor 
perilaku menyimpang dan upaya untuk menanggulangi perilaku menyimpang
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ABSTRACT

This study aims to determine the forms of deviant behavior, the factors that influence 
the occurrence of deviant behavior and efforts to cope with the occurrence of deviant 
behavior of students of Mataram Public High School 23. The researcher used case 
studies with qualitative approaches and descriptive methods. The research was carried 
out at Mataram State Junior High School 23 which was the subject of the students 
and the informants namely the PPKN teacher, math teacher and Counseling Guidance 
teacher (BK). Determination of research subjects using snobol sampling techniques 
Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The 
process of data analysis is Data Reduction (Reduction) or Summarizing Data, 
Presentation of Data (Data Display) and Verification or conclusion. The results show 
based on 1. forms of deviant behavior that there are students who (1) smoke, (2) skip 
school or go home early, (3) speak impolite words, (4) fight with peers, (5) cheat, (6) 
using sandals to school, (7) late coming to school, (8) fighting with other schools, (9) 
fighting in the school environment. The factors that influence the occurrence of 
deviant behavior are as follows: 2. (1) internal factors are factors born from within the 
individual and (2) external factors are factors born outside the individual. The internal 
factors contained in the results of this study are: (1) coming from the students 
themselves, (2) feeling like being noticed, (3) feeling like to be praised, external 
factors including (1) influence from peers, (2) influence from village friends, (3) 
living environment, (4) community environment, (5) friends, (6) family environment, 
and (7) families that are abnormal or broken home. 3. Efforts to overcome the 
occurrence of deviant behavior have been made several efforts, namely: (1) midnight 
prayer in congregation, (2) carrying out cults, (3) calling on students who have 
problems, (4) written warnings or making statements, (5 ) calls of parents, (6) visiting 
home students, (7) sing scores, (8) literacy or reading Al-Qur'an, (9) Imtaq, (10) 
commemorating religious holidays, (11) inserting directions from lesson hours, (12) 
specifically call these students, (13) inserted religious wisdom words, (14) verbal 
coaching, (15) regular meetings with students' parents

Keywords: behavioral changes, forms of behavior, factors that influence behavior and 
efforts to overcome deviant behavior



PENDAHULUAN 

Globalisasi merupakan salah satu hal yang harus dihadapi oleh berbagai 
bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia 
pasti tidak akan menutupi diri dari pergaulan Internasional, karena antara negara satu 
dan negara lainnya pasti terjadi saling ketergantungan. Dalam hal ini terjadi interaksi 
antar masyarakat dunia secara luas, yang ternyata  mempengaruhi satu sama lain.
Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tersebut di masyarakat. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Nurhaidah & Musa (2015: 6-8), bahwa dampak positif 
globalisasi yaitu perubahan tata nilai dan sikap, mendorong masyarakat untuk 
berpikir lebih maju, mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup 
masyarakat. Selanjutnya dampak negatif globalisasi yaitu sikap individualis, 
masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa 
tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya, gaya hidup kebarat-
baratan, tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia, budaya 
negatif yang mulai tergesernya budaya asli seperti anak tidak lagi hormat kepada 
orang tua, kehidupan bebas remaja.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Yetti yang memasuki bahwa dulu 
masyarakat Indonesia sangat mementingkan tata cara berpakaian sopan dan tertutup. 
Akan tetapi akibat masuknya budaya luar mengakibatkan budaya tersebut berubah 
seiring perkembangan zaman. Seperti cara berpakaian yang membuka aurat serasa 
sudah menjadi kebiasaan yang sudah melekat erat di dalam masyarakat Indonesia. 
Cara bergaul yang terlalu bebas menyebabkan penyimpangan terhadap norma-norma 
yang berlaku di Indonesia (dalam https://www.kompasiana.com). 

Perilaku pelanggaran terhadap aturan atau norma-norma yang berlaku sering 
disebut dengan perilaku menyimpang, dalam artian perilaku yang dilakukan individu 
atau kelompok di luar batas toleransi masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut 
terjadi tidak mengenal batas usia dan dilakukan oleh individu maupun kelompok. 
Penyimpangan terjadi merusak keteraturan dan keselarasan di dalam lingkungan 
masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindakan yang dianggap sepele oleh individu dapat 
menjadi sebuah perilaku menyimpang apa bila tindakan tersebut bagi masyarakatnya 
menyimpang dari aturan dan kebiasaan. Seperti contoh, berpakaian tidak sopan, 
mewarnai gaya rambut, berkelahi dengan teman, tawuran antara pelajar, berkata kotor 
terhadap orang yang lebih dewasa dan lain sebagainya yang sering individu anggap 
kecil tapi sebenarnya tetap saja perilaku tersebut merupakan perilaku menyimpang, 
seperti yang di kemukakan oleh Herton bahwa perilaku menyimpang adalah setiap 
perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau 
masyarakat (Kolip, 2011:188)

Perilaku menyimpang sering terjadi di berbagai kalangan tidak terkecuali 
terjadi di kalangan siswa yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama. Dalam 



hal ini, sesuai dengan data yang di rilis baru-baru ini terjadinya perilaku menyimpang 
di kalangan siswa yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah 
Menengah Atas  yang menunjukkan bahwa, penurunan nilai-nilai moral siswa di 
lingkungan sekolah.

Dalam http://nasional.republika.co.id (2015/12/30) menunjukan bahwa jumlah 
anak sebagai pelaku kekerasan (bullying) di lingkungan sekolah mencapai 79 kasus di 
tahun 2015.

Dalam https://www.antaranews.com (2017/11/24), menunjukan kasus 
perkelahian antar pelajar yang menewaskan korban ARS berumur 16 tahun pada hari  
Jum’at 24 November 2017 sekitar pukul 16.30 WIB, perkelahian yang melibatkan 
enam siswa Sekolah Menenga Pertama (SMP) swasta tersebut telah memakan 
korban.

Dalam https://regional.kompas.com (2018/02/03) di rilis Polres Sampang 
terkait dengan kronologi penganiayaan guru SMAN 1 Torjun oleh muridnya. 
Penganiayaan berujung maut yang di lakukan seorang murid SMAN 1 Torjun kepada 
gurunya yaitu Ahmad  Budi Cahyono berumur 26 tahun.

Data di atas  menunjukkan berbagai perilaku menyimpang siswa dalam kurun 
waktu tahun 2015-2018. Perilaku menyimpang tidak hanya terjadi di sekolah 
tersebut, akan tetapi juga terjadi di sekolah-sekolah lain, tidak terkecuali perilaku 
tersebut bisa saja terjadi di SMP Negeri 23 Mataram

Terkait dengan Studi pendahuluan di lakukan oleh peneliti terhadap Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) yang terletak di Jalan. Kebon Jaya Monjok Mataram, 
menunjukkan sekitar 50% siswa yang berasal dari keluarga (broken home), setiap 
harinya ada saja persoalan-persoalan yang terjadi pada siswa tersebut. Seperti siswa 
yang memakai seragam sekolah tidak sesuai dengan hari yang di tetapkan oleh 
sekolah, ada juga siswa yang memakai sandal. Selain itu perilaku selanjutnya yaitu,
siswa yang suka mengganggu teman, siswa yang bersikap kurang sopan pada teman 
sebayanya (Observasi 16 – 05-2018). 

Terkait dengan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas serta data persen 
yang meningkat dari tahun ketahunnya maka peneliti ingin mencari solusi atau jalan 
keluar untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dan upaya untuk menanggulangi 
terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa. Berdasarkan uraian di atas, 
peneliti sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai dengan judul 
“Kajian Tentang Perilaku Menyimpang  Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila di 
Kalangan Siswa SMPN 23 Mataram”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, 
karena penelitian ini dilaksanakan pada kondisi yang alamiah (natural setting) tanpa 



adanya rekayasa dan manipulasi. Teknik pengambilan subjek penelitian 
menggunakan snowball sampling, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi yang 
dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti yaitu di SMPN 23 Mataram  Jln. 
Kebon jaya no. (0370) 6162586 Monjok Mataram. Pemilihan lokasi penelitian 
berdasarkan : (1) Kondisi lingkungan relatif stabil (2) Lokasi Penelitian mudah 
dijangkau baik dari segi geografis maupun secara praktis seperti : waktu, biaya, dan 
tenaga. Penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul yang peneliti pilih.
Kajian Tentang Perilaku Menyimpang di Kalangan Siswa SMPN 23 Mataram. 

HASIL 

Terkait dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan  siswa SMPN 23 
Mataram  berikut adalah petikan hasil  wawancara, observasi dan dokumentasi 
dengan informan dan subjek penelitian.

1) Informan  (Guru BK)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari jum’at jam 08 : 45 tanggal 27 
- Juli  2018 terkait dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan siswa 
SMPN 23 Mataram
“Kadang-kadang siswa  nongkrong di luar sekolah saat jam pelajaran, kadang 
terlambat masuk sekolah, yang menggunakan sandal ke sekolah, bolos sekolah, suka 
mengganggu teman, menyontek saat ujian, merokok, tutur kata yang kurang sopan 
pada teman sebayanya, menggunakan pakaian tidak seragam saat datang ke sekolah, 
yang berpacaran dan berkelahi di lingkungan sekolah

2) Informan  (Guru Matematika)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari sabtu jam 10 : 05 tanggal 28 
juli 2018 terkait dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan  siswa 
SMPN 23 Mataram
“Ada siswa yang datang saat bel bebunyi, siswa yang menggunakan sandal, 
berbicara tidak sopan sama teman sebayanya dan kadang-kadang siswa nongkrong di 
luar sekolah pas jam pelajaran, menggunakan pakaian tidak seragam

3) Informan (Guru PPKn)



Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari senin jam 09:00 tanggal 30 
juli 2018 terkait dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan siswa 
SMPN 23 Mataram 
“Siswa kadang-kadang nongkrong di luar pas bel berbunyi, siswa kadang-kadang 
datang  pas bel berbunyi, siswa menggunakan sandal ke seakolah, kadang-kadang 
siswa bolos sekolah, siswa yang sering ganggu tema kelasnya, siswa yang suka 
menyontek pas ujian, ada juga yang membulli temanya, kadang-kadang siswa 
merokok, kadang-kadang siswa tawuran dengan sekolah lain, kadang-kadang siswa 
mengeluarkan bahasa yang kurang sopan pada gurunya, ada juga yang bertutur kata 
kurang sopan pada teman sebayanya, ada juga yang menggunakan pakaian yang 
kurang lengkap, kadang-kadang siswa mengajak temanya untuk merokok, kadang-
kadang siswa yang berpacaran, kadang-kadang siswa megang-megang teman 
wanitanya, kadang-kadang siswa pacaran di belakang ruangan, ada juga yang 
berkelahi di lingkungan sekolah

4) Subjek (1) PW

Berdasarkan hasil wawancara peneliti  pada hari selasa jam 10:25 tanggal 31 
juli 2018 terkait dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan siswa 
SMPN 23 Mataram. Saya sering terlambat dan hampir setiap hari pas bel berbunyi, 
kadang-kadamg saya mengganggu teman, saya perna menyontek saat ujian hanya 
satu kali, saya perna merokok karna di paksa oleh teman, perna mengeluarkan bahasa 
yang kurang sopan pada teman sebaya, perna menggunakan pakaian tidak seragam, 
perna berbacaran hanya satu kali, perna berkelahi dengan teman karna di adu oleh 
teman saya nantinya di bilang takut dan di kira pengecut

5) Subjek (2) DV

Berdasarkan hasil wawancara peneliti  pada hari kamis jam 11:05 tanggal 02 
Agustus 2018 terkait dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan siswa 
SMPN 23  Mataram
Saya perna melanggar peraturan di lingkungan sekolah, kadang-kadang saya datang 
pas bel berbunyi, saya perna bolos sekolah, saya pun perna memukul-mukul teman 
karna dia nakal dan suka ribut-ribut dalam kelas, perna menyontek, saya merokok 
karna kecanduan, sayapun perna mengeluarkan ucapan-ucapan tidak sopan pada 
teman saya, saya merokok bersama teman saya karna saya tidak suka rokok sendiri 
sebab tidak enak rasanya rokok sendiri dan saya juga perna berpacaran karna saya iri 
sama teman saya yang sering jalan sama pacarnya saya perna berkelahi dengan teman 
saya karna saya di tantang untuk berkelahi

6) Subjek (3) GA



Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari sabtu jam 11:12 tanggal 04 
Agustus 2018 terkait dengan bentuk –bentuk perilaku menyimpang di kalangan siswa 
SMPN 23 Mataram
Kadang-kadang saya nongkrong di luar sekolah dengan teman, saya perna datang 
terlambat, saya sering begadang malam-malam, saya perna bolos sekolah karna saya 
malas belajar, saya perna memukul-mukul teman saya karna dia sering ribut dalam 
kelas, saya perna menyontek, saya perna merokok karna merokok itu enak, saya 
perna mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata tidak sopan pada teman saya karna 
saya tidak bisa menahan kata-kata tersebut dan saya perna berbahasa tidak sopan 
sama guru saya sendiri karna saya tidak mau di atur-atur

Observasi mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang siswa SMPN 23 
Mataram dilaksanakan pada tanggal, 27 Juli-tanggal 03 September 2018 sampai 
selesai.
Tabel 4.3 Data Dokumentasi Tentang Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang Siswa 

SMPN 23 Mataram

N
o

Nama Tempat 
Tanggal 

Lahir

Alamat Kasus Tahun 

1 Purna 
Wirawan

Mataram, 
15 maret 
2003

Sayung 
gebang Barat 

Sering terlambat,
Berkelahi, 
Menggunakan pakaian 
tidak seragam 

2018

2 Dafa 
Arisandi 
Sukma 

Mataram, 
29 maret 
2003 

Monjok culik 
Berkelahi, 

2018

3 Gazi 
Aldino 

Mataram, 
01 agustus 
2003

Monjok culik Berkelahi, Nongkrong 
di luar sekolah

2018

Sumber Guru Bimbingan Konseling (BK)

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan infoman penelitian terkait dengan 
faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa SMPN 
23 Mataram

1) Informan (Guru BK)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari jum’at jam 08 : 45 tanggal 27 
- Juli  2018 terkait dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku 
menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 Mataram.
Broken home karna ada siswa yang tinggal sama nenek dan kakeknya, lingkungan 
tempat tinggal dan teman bergaulnya, datang dari diri siswa sendiri, rata-rata 
pekerjaan orang tua siswa adalah petani”

2) Informan (Guru Matematika)



Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari sabtu jam 10 : 05 tanggal 28 
juli 2018 terkait dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang 
di kalangan siswa SMPN 23 Mataram

Lingkungan di rumah atau lingkungan keluarga, minimnya peran serta orang 
tua dalam membudayakan etika atau budi pekerti yang kurang, minimnya kepedulian 
masyarakat terhadap siswa yang sekolah, orang tua siswa sibuk dengan aktivitas 
bertaninya, sehingga tidak punya banyak waktu untuk mendidik anak”

3) Informan (Guru PPKn)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada hari senin jam 09:00 tanggal 30 
juli 2018 terkait dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang 
di kalangan siswa SMPN 23 Mataram.
Bisa jadi karena faktor di keluarga yang kurang harmonis atau Broken home

Untuk mendapatkan data tentang upaya untuk menanggulangi terjadinya 
perilaku menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 Mataram, maka peneliti 
menggunakan teknik wawancara, obsevasi dan dokumentasi

a. Hasil Wawancara 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan infoman penelitian terkait dengan 
upaya untuk menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa 
SMPN 23 Mataram

1) Informan (Guru BK)

Hasil wawancara peneliti pada hari jum’at jam 08 : 45 tanggal 27 - Juli  2018 terkait 
upaya untuk menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa 
SMPN 23 Mataram

Ada beberapa pendekatan yang kita lakukan  yaitu kita memanggil siswa yang 
bermasalah untuk di proses, teguran secara tertulis atau membuat surat pernyataan 
untuk tidak terulang lagi, panggilan orang tua, berkunjung ke rumah siswa, skor sing
Pada waktu yang sama adapun jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses untuk 
menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 
Mataram

Literasi atau membaca Al-Qur’an, Imtaq, memperingati hari besar agama dan 
prasaran yang tersedia yaitu Musholah, Ada buku-buku agama, Al-Qur’an”
Adapun yang menjadi tutor atau pembina dalam pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan 
tempat berlangsungnya dalam rangka untuk menanggulangi terjadinya perilaku 
menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 Mataram 

Tutor dalam pelaksanaan nya yaitu bapak ibu guru bidang studi, bapak ibu 
guru wali kelas, kepala sekolah, guru BK dan kepala sekolah, hal tersebut di lakukan 
dengan tidak terjadwalkan, tempat belangsungnya yaitu, di ruang BK, di ruang kelas, 



di ruang kepala sekolah hal tersebut sudah di lakukan oleh pihak SMPN 23 Mataram, 
iya sudah

2) Informan  (Guru Matematika) 

Hasil wawancara peneliti pada hari sabtu jam 10 : 05 tanggal 28 juli 2018 terkait 
dengan upaya untuk menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan  
siswa SMPN 23 Mataram

Pendekatan yang kita lakukan yaitu, di selipkan arahan dari jam-jam 
pelajaran, panggil secara khusus siswa tersebut

Kemudian pada waktu yang sama terdapat beberapa kegiatan dalam rangka untuk 
menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 
Mataram

Iya ada, jenis kegiatanya  yaitu melaksanakan sholat juhur secara berjamaah,  
Imtaq setiap hari jum’at dengan diselipkan kata-kata bijak keagamaan, melaksanakan 
zikir dan kultum, pembinaan secara lisan, pertemuan dengan orang tua secara berkala

Selanjutnya tutor atau pembina dalam pelaksanaan dan penentuan waktu dalam 
rangka untuk menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa 
SMPN 23 Mataram.

Kepala sekolah, guru BK, dan urusan kesiswaan pihak yang terkait yaitu 
orang tua siswa dan kepala lingkungan setempat, waktu di tentukan pas pulang 
sekolah dan waktu-waktu istirahat tempat berlangsunya yaitu di dalam area 
lingkungan sekolah cara-cara tersebut sudah di lakukan secara maksimal, iya sudah.

Observasi mengenai upaya untuk menanggulangi terjadinya perilaku 
menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 Mataram dilaksanakan pada tanggal, 27 
Juli - 03 September 2018 sampai selesai. Peneliti melakukan observasi untuk 
menemukan beberapa poin tentang upaya untuk menanggulangi terjadinya perilaku 
menyimpang  di kalangan siswa. Peneliti mengamati beberapa kegiatan yakni: (1) 
Kegiatan siswa saat membaca Al-quran sebelum memulai pelajaran; (2) Kegiatan 
siswa saat pelaksanaan IMTAQ; (3) Kegiatan siswa saat melaksanakan sholat zuhur 
Selama observasi peneliti mendapati siswa membaca AL-Quran secara bersama-sama
dalam kelas. Kemudian selama observasi peneliti mendapati siswa, siswi dan guru-
guru melaksanakan kegiatan IMTAQ secara bersama-sama dan selama observasi 
peneliti mendapati siswa, siswi dan guru-guru melaksanakan sholat zhuhur secara 
berjamaa

PEMBAHASAN 

A. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 Mataram 

Bentuk-bentuk perilaku menyimpang adalah perilaku individu maupun 
kelompok yang melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku baik 



aturan yang bersifat ringan maupun bersifat berat. Berdasarkan hasil deskripsi 
terhadap bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 
Mataram adalah sebagai berikut:

(1) Nongkrong di luar sekolah
Siswa kadang-kadang nongkrong di luar sekolah dan perna di tegur oleh 

gurunya karna hanya duduk santé di luar sekolah tidak mau masuk ke dalam 
kelas. 

(2) Terlambat masuk sekolah
Ada aja siswa yang terlambat masuk atau datang pas bel berbunyi dengan 

alasan macet dan sebagainya  
(3) Bolos sekolah (pulang lebih awal)  

Perilaku bolos sering di lakukan oleh siswa apa lagi saat gurunya tidak ada 
di kelas dan tidak masuk ngajar pas jam pelajaran berlangsung yang berprilaku 
seperti ini kebanyakan siswa laki-laki dan siswi perempuan tidak pernah 
melakukan hal tersebut seperti bolos sekolah

(4) Berkelahi dengan teman 
Berkelahi karna masalah sepele sehingga di besar-besarkan dan temanya 

yang lain malah mendukung untuk ke dua pelaku yang bersangkutan sehingga di 
bawa ke ruang BK dan kesiswaan untuk di proses

(5) Menyontek saat ujian
kebiasaan menyontek siswa di mulai dari awal semester sampe akhir 

semester yang menyebabkan kebiasaan tersebut terus berlanjut 
(6) Merokok

Kebiasaan siswa merokok sudah di mulai dari kelas tuju dan kebiasaan 
tersebut di lakukan pas sebelum jam pelajaran dan pas keluar maen dan mereka 
perna di lihat oleh wakil kepala sekolahnya merokok di halaman belakang sekolah 
dan di kejar lagi sama wakil kepala sekolah dan dapat, setelah dapat di panggil ke 
ruang BK dan kesiswaan untuk diproses dan mempertanggung jawabkan apa yang 
di lakukanya. Ada juga yang bertutur kata kurang sopan pada teman sebaya, tutur 
kata kurang sopan sama guru mata pelajaran, dan menggunakan pakaian tidak 
seragam saat datang ke sekolah 

(7)  Berkelahi di lingkungan sekolah atau tawuran dengan sekolah lain.
Berdasarkan hasil deskripsi data dan pembahasan di atas terdapat beberapa 

bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang tidak sesuia dengan nilai-nilai 
pancasila seperti merokok, bertutur kata tidak sopan pada teman sebayanya 
maupun pada gurunya, pulang lebih awal atau bolos sekolah, berkelahi dengan 
teman kelas, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila yaitu : (1) 
nilai religious, (2) nilai kemanusiaan, (3) nilai persatuan, (4) nilai kerakyatan (5) 
nilai keadilan 

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang di 

kalangan  siswa SMPN 23 Mataram



Faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang secara umum 
dapat dibagi menjadi dua bagian (1) faktor internal atau faktor yang lahir dari 
dalam diri individu (2) faktor eksternal yaitu lahir dari luar diri individu seperti 
pengaruh dari beberapa lingkungan yaitu; lingkungan kelurga, lingkungan 
pendidikan formal, dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil deskripsi 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang di 
kalangan siswa SMPN 23 Mataram adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal 

Datang dari diri siswa sendiri,  siswa yang kurang medapatkan kasih 
sayang dari  berbagai pihak baik pihak keluarga seperti ayah dan ibu, dan pihak 
sekolah seperti guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah, 
sehingga terbentuk sifat-sifat yang yang arogan, gangguan mental karna ingin di 
puji, timbul rasa pesimis, tidak mau berbaur dengan yang lain, dan suka 
menyendiri. 

2. Faktor eksternal 

a) Broken home
Terdapat beberapa siswa yang memiliki keluarga yang tidak normal 

sehingga dapat memicu terjadinya perilaku menyimpang seperti gangguan mental, 
tekanan dari luar gampang tersinggung terhadap permasalahan yang terjadi, cepat 
marah dan suka membantah.

b) Lingkungan tempat tinggal
Seperti lingkungan tempat tinggal yang mendukung terjadinya perilaku 

menyimpang otomatis masyarakat setempatnya akan terpengaruh terhadap apa 
yang terjadi tentang penyimpangan perilaku seperti mabuk-mabukan, perjudian 
dan penjualan hal-hal yang ber alkohol dan kalo pun lingkungan tempat 
tinggalnya tidak mendukung terjadinya perilaku menyimpang seperti 
mengembangkan yasinan oleh remaja mesjid, dan pengajian tiap hari diadakan di 
mesjid setempat, berkeliling untuk sholawat dari kampong ke kampung maka 
masyarakat pun secara tidak langsung menyerap nilai-nilai agama yang di 
terapkan oleh remaja mesjid dan kelompok sholawat tersebut.

c) Lingkungan di rumah
Kurangnya kontrol bimbingan tentang nilai-nilai moral, nilai-nilai agama 

dan kurangnya rasa kasih sayang seorang ibu, bapak, nenek maupun kake 
sehingga dapat mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang, minimya peran 
serta orang tua dalam membudayakan etika dan budi pekerti dapat mempengaruhi 
karakter anak dan minimnya kepedulian masyarakat terhadap siswa yang sekolah.

C.  Upaya untuk menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan 

siswa SMPN 23 Mataram



Berdasarkan hasil deskripsi dalam upaya untuk menanggulangi terjadinya 
perilaku menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 Mataram adalah sebagai 
berikut:

1. Sholat zuhur secara berjamaah
Setiap hari pas saatnya sholat zuhur siswa, siswi, maupun guru-guru 
melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah lalu masuk kelas, belajar sebentar 
habis itu bersihkan sisa-sisa sampah yang berceceran berdo’an habis itu baru 
langsung pulang 

2. Memanggil siswa yang bermasalah untuk di proses
Setiap siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di panggil satu per satu 
untuk di proses membuat surat peringatan pemamggilan ke dua orang tua dan 
teguran secara tertulis atau membuat surat pernyataan atas perjanjian, panggilan 
kedua orang tua secara paksa dan berkunjung ke rumah siswa untuk meninbulkan 
efek jera supaya tidak terulang kembali kejadia-kejadian yang tidak di inginkan 
oleh banya kalangan khususnya terjadi di lingkungan sekolah.

3. Skor sing
Skor sing di lakukan untuk membuat efek jera terhadap siswa maupun siswi yang 
memiliki masalah di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah 

4. literasi atau membaca Al-Qur’an
Setiap paginya siswa maupun siswi membaca kitab suci AL-Quran supaya dapat 
dengan tenang menempu mata pelajaran yang berlangsung yang di kasi oleh guru 
mata pelajaranya. 

5.   Memperingati hari besar agama
Sesekali siswa maupun siswi memperingati hari besar agama dalam rangka untuk 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa 

6.  Diselipkan arahan dari jam-jam pelajaran
Secara tidak langsung siswa maupun siswi mendapatkan beberapa motivasi 
kehidupan dari guru-guru mata pelajaran untuk meningkatkan pelajaran, menjadi 
orang bijak, menjadi orang baik dll.

7.   Memanggil secara khusus siswa tersebut
Memamnggil secara khusus siswa tersebut supaya semua hal yang berhubungan 
dengan siswa maupun siswi tersebut tidak di ketahui oleh orang lain atau siswa-
siswi lain dan pembinaan secara lisan. 

8. Pertemuan dengan orang tua secara berkala
Dilakukanya pertemuan terhadap orang tua secara berkala untuk memastikan 
bahwa siswa maupun siswi di sekolah tersebut baik-baik saja dan supaya tidak 
ada lagi kecemburuan sosial antara pihak sekolah dan pihak orang tua siswa di 
rumah. 

SIMPULAN 



1.   Bentuk-bentuk perilaku menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 Mataram yaitu:  
(1) merokok, (2) bolos sekolah atau pulang lebih awal, (3) bertutur kata kurang 
sopan, (4) berkelahi dengan teman sebayah, (5) menyontek, (6) menggunakan 
sandal ke sekolah, (7) terlambat datang ke sekolah, (8) tawuran dengan sekolah 
lain, (9) berkelahi dalam lingkungan sekolah. Berdasarkan perilaku menyimpang 
hal tersebut adalah perilaku yang dapat merugikan siswa itu sendiri maupun siswa 
lain karena bisa dikatakan sebagai  perilaku yang salah dan  perilaku yang tidak 
sesuai dengan tata aturan sekolah, maupun norma-norma yang berlaku di 
lingkungan masyarakat.

2. Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan  
siswa SMPN 23 Matar meliputi ; (1) faktor internal merupakan faktor yang lahir 
dari dalam diri individu dan (2) faktor eksternal merupakan faktor yang  lahir dari 
luar individu. Adapun faktor internal yang terdapat pada hasil penelitian ini yaitu : 
(1) datang dari diri siswa sendiri, (2) rasa ingin diperhatikan, (3) rasa ingin di puji, 
Faktor eksternal meliputi (1) pengaruh dari teman sebaya, (2) pengaruh dari 
teman kampung, (3) lingkungan tempat tinggal, (4) lingkungan masyarakat, (5) 
teman bergaul, (6) lingkungan keluarga, dan (7) keluarga yang tidak normal atau 
broken home. Dapat disimpulkan terjadinya perilaku menyimpang di kalangan 
siswa SMPN 23 Mataram terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal atau dapat 
dikatakan sebagai faktor yang lahir dari dalam diri individu dan faktor eksternal 
faktor yang lahir dari luar diri individu.   

3.  Upaya untuk menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa 
SMPN 23 Mataram adalah sebagai berikut: (1) sholat zuhur secara berjamaah, 
(2) melaksanakan kultum, (3) memanggil siswa yang bermasalah, (4) teguran 
secara tertulis atau membuat surat pernyataan, (5) panggilan orang tua, (6) 
berkunjung ke rumah siswa, (7) skor sing, (8) literasi atau membaca Al-Qur’an, 
(9) Imtaq, (10) memperingati hari besar agama, (11) diselipkan arahan dari jam-
jam pelajaran, (12) panggil secara khusus siswa tersebut, (13) diselipkan kata-
kata bijak keagamaan, (14) pembinaan secara lisan, (15) pertemuan dengan 
orang tua siswa secara berkala. Dapat disimpulkan bahwa  upaya untuk 
menanggulangi terjadinya perilaku menyimpang di kalangan siswa SMPN 23 
Mataram sudah di lakukan dengan baik dan benar oleh pihak sekolah yang 
menjadi tutor dalam penanggulangan terjadinya perilaku menyimpang siswa 
tersebut yaitu guru-guru dan komponen pendidikan yang perperan dalam rangka 
penanggulangan terjadinya perilaku menyimpang dengan hasil yang baik dan 
mendapatkan perubahan dari segi perilaku oleh siswa SMPN 23 Mataram. 
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