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ABSTRAK 

 
Sunarto Sri Subowo. 2010. Peran Guru Penjasorkes Dalam Upaya 

Menanggulangi Kenakalan Remaja Pada Siswa SMK Dr. Tjipto Ambarawa. 
Skripsi Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu 
Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 

 
Guru penjasorkes merupakan sosok yang sering berhubungan dengan 

siswa di lingkungan luar kelas dan dalam situasi yang kompleks. Oleh karena itu 
guru penjasorkes dapat difungsikan sebagai upaya untuk menanggulangi 
kenakalan remaja. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 
“Bagaimanakah Peran Guru Penjasorkes Dalam Upaya Menanggulangi 
Kenakalan Remaja Pada Siswa SMK Dr. Tjipto Ambarawa?”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui Peran Guru Penjasorkes dalam upaya menanggulangi 
kenakalan remaja pada siswa SMK Dr. Tjipto Ambarawa. 

 
Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pendidik dan siswa 

SMK Dr. Tjipto Ambarawa. Adapun tenaga pendidik adalah kepala sekolah, 1 
guru penjasorkes, 32 guru mata pelajaran lain, dan 20 siswa SMK Dr.Tjipto 
Ambarawa. Obyek penelitian ini adalah guru penjasorkes SMK Dr. Tjipto 
Ambarawa. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
mengamati proses pembelajaran penjasorkes di SMK Dr. Tjipto Ambarawa. 
Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur dan pertanyaan 
dikembangkan sesuai situasi dan kondisi. Sedangkan metode dokumentasi 
dilakukan dengan mengambil foto, dan arsip dari sekolah. Penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data diskriptif yang 
berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau kunci dan perilaku yang diamati.  

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru penjasorkes melakukan 

berbagai upaya dalam menanggulangi kenakalan remaja/peserta didik. Upaya-
upaya tersebut yaitu dengan upaya  preventif dan upaya represif meskipun belum 
terlaksana dengan maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa upaya guru penjas 
dalam menanggulangi kenakalan remaja atau peserta didik belum terlaksana 
dengan baik.  

 
Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara 

keseluruhan peran guru penjasorkes mampu menanggulangi  kenakalan remaja 
pada siswa SMK Dr. Tjipto Ambarawa meskipun belum maksimal. Maka 
disarankan sekolah untuk  meningkatkan kualitas guru penjasorkes guna upaya 
pelaksanaan pelajaran penjasorkes yang baik dan memaksimalkan peran guru 
penjasorkes dalam upaya menaggulangi kenakalan remaja pada SMK Dr. Tjipto 
Ambarawa. 


