
BAB V

ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN

A. Analisa Data
Penulis  mengerjakan kerja  praktek di  SMP Negeri  30 Batam dan bergerak

pada bidang pendidikan yang beralamat di Bengkong Laut di Provinsi Kepulauan

Riau,  Batam.  Kerja  praktek  yang  dilaksanakan  oleh  penulis  selama  2  bulan

dimulai sejak bulan Juli sampai dengan bulan Agustus.
Untuk melaksanakan kerja praktek di SMP Negeri  30 Batam penulis  lebih

dahulu  melakukan  observasi  dan  wawancaran  terhadap  siswa  yang  memiliki

permasalamhan  terhadapa  kekerasan  di  lingkungan  sekolah  dan  melakukan

wawancara terhadap guru Bimbingan Konserling (BK). Saat melaksanakan kerja

praktek di SMP Negeri 30 Batam, penulis melakukan observasi dan wawancara

terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekolah SMP Negeri 30 Batam

yaitu kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah. 
Masalah  kekerasan  sering  terjadi  lingkungan  sekolah,  begitu  pula  di  SMP

Negeri 30 Batam. Kekerasan yang terjadi baik antara siswa terhadap siswa, siswa

terhadap guru, maupun guru terhadap siswa. Selain menyelesaikan permasalahan

ini,  penulis  juga membantu guru Bimbingan Konseling (BK) dalam melakukan

bimbingan  konseling  terhadap  siswa  yang  memiliki  masalah  dengan  prestasi

belajar.
Saat  melakukan  observasi,  penulis  menemukan  bahwa  kurangnya

pengetahuan  terhadap  kekerasan.  Ada  beberapa  guru  serta  siswa  yang  paham

tentang kekerasan namun hal tersebut tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-

hari.  Oleh sebab itu guru Bimbingan Konseling (BK) meminta bantuan kepada
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penulis  untuk  membantunya  dalam  dalam  memeberikan  pengetahuan  tentang

kekerasan serta bagaimana penanganan tindak kekerasan tersebut.
Namun,  ketika  melakukan  observasi  serta  wawancara  terhadap  guru

Bimbingan  Konseling  (BK),  penulis  melihat  ada  beberapa  siswa  yang  tidak

mematuhi  peraturan  sekolah.  Hal  itu  disebabkan  karena  kurangnya  kesadaran

siswa terhadap lingkungan, sesama dan guru. Banyak siswa yang kurang disiplin

seperti  dating  terlambat,  seragam  sekolah  yang  kurang  rapi,  rambut  yang

berantakan, serta kebersihan yang tidak dijaga. dengan adanya sosialisasi penulis

mengharapkan siswa siswa sedikit tergerak hatinya untuk melakukan perubahan

sehingga  kedisiplinan  siswa dapat  ditingkatkan  dan  dapan  mematuhi  peraturan

yang ada. 
Saat  penulis  melakukan  observasi  terdapat  beberapa  kendala  yaitu  salah

satunya siswa yang kurang peduli terdahap dirinya maupun sesama sehingga susah

untuk dibimbing dan ditertibkan sehingga membutuhkan banyak waktu membuat

siswa tersebut untuk tertib dan mendengarkan isi penyuluhan tersebut. 
Dengan  adanya  penyuluhan  ini  penulis  mengharapkan  guru  dapat

berkontribusi dalam melaksakan perubahan tersebut sehingga perubahan tersebut

tidak berhenti disatu titik saja namun dapat diteruskan dan diharapkan penyuluhan

dapat dilaksanakan seterusnya akan kedisiplisan siswa dapat terus meningkat. 

B. Perancangan Luaran Proyek
Dari  hasil  analisis  penulis  terhadap  observasi  dan  wawancara  yang  telah

penulis  lakukan,  penulis  merasa  bahwa dibutuhkan  penyuluhan  terhadap  siswa

sebagai solusi terhadap permasalahan kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 30
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Batam sehingga dapat mengurangi tindak kekerasan dan dapat menertibkan dan

siswa dapat belajar dilingkungan sekolah dengan nyaman dan tentram.

Gambar 5.1 Alur Program Penyuluhan

1. Mengajukan Proposal Penyuluhan

Ketika  penulis  ingin  melaksanakan  kerja  praktik  di  SMP  Negeri  30

Batam,  langkah  pertama  yang  penulis  lakukan  ialah  mengajukan  Proposal

Penyuluhan ke kepala sekolah SMP Negeri  30 Batam. Karena hal  tersebut

perlu penyetujuan dari Kepala sekolah.

2. Pendekatan terhadap guru
Sebelum dilakukannya penyuluhan  terhadap siswa penulis  melakukan

penyuluhan  terlebih  dahulu  terhadap  guru,  gunanya  agar  guru  dapat

membantu  penulis  dalam  membimbing  siswanya.  Sehingga  dapat

mentertibkan siswanya sehingga tidak terjadinya tindak kekerasan. 
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a. Pendekatan terhadap guru BK
Dalam  tahap  ini  penulis  melakukan  pendekatan  terhadap  guru  BK,

dikarenakan  Menurut  penulis,  guru  BK  memiliki  peran  yang  sangat

penting terhadap siswa yang tidak mematuhi peratuhan sekolah. 
b. Pendekatan terhadap wali kelas

Dalam  tahap  ini  penulis  melakukan  pendekatan  terhadap  wali  kelas

karena  wali  kelaslah  yang  lebih  mengetahui  karakter  siswanya,  dan

diharapkan wali kelas dapat melakukan penyuluhan sebentar saja sebelum

proses belajar mengajar.
c. Pendekatan terhadap murid yang kurang disiplin

Dalam tahap ini  penulis  melakukan  pendekatan  terhadap murid   yang

kurang disiplin agar penulis lebih dekat kepada murid tersebut sehingga

lebih mudah dalam memberikan nasihan ataupun arahan untuk mengikuti

peraturan yang ada disekolah.
3. Perencanaan Penyuluhan

Penulis  merencanakan penyuluhan yang akan dilaksanakannya di SMP

Negeri  30  Batam.  Dalam  merencanakan  Penyuluhan,  penulis

mempertimbangkan  secara  seksama tentang  apa  yang  harus  dilakukan  dan

bagaimana cara melaksanakannya.
4. Kajian masalah dan topik penyuluhan.

Penulis  mengkaji  masalah  kekerasan  yang  terjadi  di  SMP  Negeri  30

Batam, lalu setelah itu penulis mencari topik apa yang sesuai dengan masalah

kekerasan yang terjadi di SMP 30 Batam tersebut. 
5. Membuat Program Untuk Penyuluhan

Penulis  membuat  program  apa  yang  akan  dilaksanakan  dalam

penyuluhan.  Program  tersebut  berupa  sosialisasi,  memonitoring   kegiatan

siswa serta menjalin kedekatan antara siswa dan guru agar siswa lebih terbuka

terhadap guru.
6. Pelaksanaan penyuluhan
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Setelah  membuat  program  penyuluhan  tersebut,  penulis  mulai

melaksanakannya.  Hal  pertama  yang  penullis  lakukan  yaitu  sosialisasi  ke

kelas-kelas  tentang  kekerasan,  hal  tersebut  dilakukan  agar  siswa  lebih

mengetahui  tentang  apa  itu  kekerasan.  Selanjutnya  penulis  mengajak  para

guru untuk menjalin kedekatan kepada para siswa, agar siswa lebih terbuka

dan  agar  guru  lebih  mengetahui  bagaimana  karakter  siswa  tersebut.

Selanjutnya dilakukannya monitoring terhadap kegiatan siswa agar siswa tetap

merasa diawasi dan menjadi lenih takut untuk melakukan kekerasan.
7. Evaluasi Hasil Penyuluhan

Penulis melakukan evaluasi dari hasil penyuluhan yang dilaksanakannya

di  SMP  Neheri  30  Batam  tersebut.  Dari  evalusi  tersebut  penulis  dapat

mengetahui  apakah penyuluhan tersebut  terlaksana sesuai dengan apa yang

diinginkan  oleh  penulis  atau  tidak.  Evaluasi  yang  penulis  temukan  yaitu

penyuluhan tersebut telah terlaksana sesuai dengan apa yang diinginkan oleh

penulis.
8. Mengkaji Hasil Program Penyuluhan

Penulis mengkaji hasil dari program penyuluhan yang dilaksanakan oleh

penulis. Kajian tersebut dilakukan agar penulis mengetahui bagaimana hasil

dari Program penyuluhan yang dilaksanakannya atau tidak. Setelah mengkaji

hasil  program  penyuluhan  tersebut  penulis  menyimpulkan  bahwa  program

tersebut berjalan sesuai rencana.
9. Penyuluhan Dapat Diterapkan

Setelah melakukan penyuluhan di SMP Negeri 30 Batam, penulis dapat

melihat  bahwa  penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  penulis  telah  diterapkan.

Siswa-siswi di SMP Negeri 30 Batam juga menunjukkan bahwa ada perbaikan
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sikap serta lebih taat lagi terhadap segala aturan yang ada di SMP Negeri 30

Batam.
C. Kendala Implementasi

Dalam  melaksankan  perancangan  tersebut,  penulis  menemukan  beberapa

kendala yaitu kurangnya kepedulian siswa terhadap kedisiplinan, tingkah laku dan

kesopanan.  Sehingga  hal  tersebut  menghambar  dalam pelsanaan  proses  belajar

mengajar. Beberapa kendala yang dihadapi penulis adalah sebagai berikut :

1. Sifat guru yang ingin santai.
Dalam proses belajar mengajar guru seringkali tidak peduli terhadap siswanya

dan hanya focus terhadap pembelajaran yang ia berikan tanpa memperhatikan

ketertiban  siswa  dan  tanpa  memikirkan  apakah  siswa  mengerti  terhadap

pembahasan tesebut.
2. Siswa yang tidak memperdulikan diri sendiri dan sesama.

Ada beberapa siswa yang tidak memperdulikan diri  sendiri  maupun sesama.

Hal  tersebut  menimbulkan  seringnya  terjadi  tindak kekerasan  di  lingkungan

sekolah.
3. Lingkungan sekolah yang kurang memadai.

Lingkungan  sekolah  yang  kurang  bersih  dan  kurang  konduktif  membuat

pembelajaran siswa menjadi kurang memadai dikarenakan kondisi sekolah yang

tidak tentram serta lingkungan yang kurang bersih.
4. Kurangnya kesadaran siswa 

Kurangnya  kesadaran  siswa  dapat  memicu  kekerasan  terjadi  dilingkungan

sekolah.
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