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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua orang bersepakat bahwa kehidupan sosial tidaklah statis, melainkan

selalu berubah secara dinamis. Tapi tidak semua orang mempunyai kesepakatan

sama, dalam mengartikan perubahan sosial.2 Yang mana perubahan sosial tersebut

mempunyai dampak pada perilaku menyimpang. Suatu kehidupan yang aman,

teratur, dan tertib dapat tercapai apabila nilai-nilai dan norma-norma yang ada

dimasyarakat dipatuhi oleh individu atau kelompoknya. Namun demikian, dalam

kehidupan sehari-hari dimasyarakat sering terjadi tindakan-tindakan menyimpang

dari nilai maupun norma yang berlaku di masyarakat.3

Berbicara mengenai siswa terutama berkaitan dengan masalah perilaku

menyimpang adalah merupakan masalah yang sangat penting dan menarik untuk

dibahas karena seseorang yang namannya siswa merupakan bagian dari generasi

muda sebagai aset nasional dan meruapakan harapan dan tumpuan bagi masa

depan bangsa dan ummat. Untuk mewujudkan semuanya dan demi kejayaan

bangsa dan negara, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita

semua, baik orang tua, guru, pemerintah untuk mempersiapkan generasi yang

tangguh dan berwawasan yang luas serta memberikan pembinaan kepada meraka

guna untuk menyongsong masa depan bangsa.

2J. Dwi Narmoko. Sosiologi. (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h. 361.
3Kusdarwoyo dan Shodiq Mustofa, Sosiologi Sekolah Menengah Umum,

(Surakarta:Pabelan, 1995), h. 41.
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Lembaga pendidikan merupakan wadah yang sangat efektif untuk

melakukan regenerasi dan pembentukan watak dan perilaku generasi muda.

Lembaga pendidikan sangat penting dan berperan untuk menjadi sarana tercapai

nya insan bermartabat, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Pendidikan di

Madrasah diharapkan  menjadi penunjang terhadap norma-norma paedagogik

dan nilai-nilai spritual , artinya bahwa ada penyeimbang dalam membentuk

karakteristik generasi muda. Namun lembaga ini tidak akan berjalan dengan baik

manakala kepemimpinan tidak berperan dengan baik.

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang bersifat kompleks dan unik.

Bersifat komplek dan unik karena madrasah sebagai organisasi yang di dalamnya

terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan menentukan.

Sedang sifat unik menunjukkan bahwa Madrasah sebagai organisasi memilki ciri-

ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainya. Ciri-ciri yang

menempatkan Madrasah memiliki karakteristik tersendiri, dimana terjadi proses

belajar-mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat

manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan unik, Madrasah memerlukan tingkat

koordinasi yang tinggi.4

Kepala Madrasah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan

madrasah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan

peranan kepala madrasah sebagai seorang yangh diberi tanggung jawab untuk

memimpin Madrasah. Dalam satuan pendidikan, kepala Madrasah menduduki dua

jabatan penting untuk bisa menjamin kelangsungan proses pendidikan. Pertama,

4 Muwahid Shulhan, Model Kepepmimpinan Kepala Madrasah : dalam Meningkatkan
Kinerja Guru, (Yogyakarta : Teras, 2013), h. 44.
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kepala Madrasah adalah pengelolah pendidikan secara keseluruhan. Kedua, kepala

Madrasah sebagai pemimpin formal pendidikan di lingkungannya.5

Dalam  peranan sebagai pendidik, kepala Madrasah harus berusaha

menanamkan, memajukan, dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai

yaitu: pembinaan mental, moral, fisik dan artistik bagi para guru dan staf di

lingkungan kepemimpinanya.6

Kepala Madrasah memiliki peran besar terhadap lembagannya dengan

memberikan dorongan, pengarahan, pembinaan, dan pengawasan kepada para

anggotanya. Kepala Madrasah memiliki tanggung jawab yang begitu besar

terhadap lembaga  bukan hanya berorientasi terhadap kemajuan Madrasah agar

berkualitas, namun kepala Madrasah juga memiliki tanggung moril untuk

melakukan pembinaan dan pencegahan sikap dan perilaku-perilaku siswa-

siswinya yang menyimpang. Sebab sekarang kita melihat perilaku dan sikap anak

muda hari ini khususnya siswa-siswi semakin mengalami kebobrokan, dan tidak

menggambarkan bahwa mereka adalah anak-anak muda terpelajar dan terdidik.

Sebagai pemimpin pendidikan, kepala Madrasah bertanggung jawab untuk

melakukan pembinaan terhadap perilaku-perilaku menyimpang siswa secara

kontinyu. Dengan demikian maka akan tercipta suasana dan lingkungan

pendidikan yang nyaman. Dan tujuan pendidikan akan tercapai. Kepala Madrasah

merupakan seorang pemimpin pendidikan yang mempunyai kewenangan untuk

5Ibid, 44.
6Ibid, 49
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mengelola Madrasah yang dipimpinnya. Kepala madrasah juga berperan untuk

terus memajukan kualitas Madrasahnya.7

Besar kecilnya peranan yang dilakukan seorang pemimpin banyak yang di

tentukan kepada apa dan siapa ia, dan apa yang dipimpinya. Kekuasaan (otoritas)

apa yang dimiliki dan wawasan, peringkat mana ia berperan sebagai pemimpin,

baik itu pemimpin formal, tetapi kesemuanya berperan membimbing. Menuntun,

mendorong dan memberikan motivasi kepada mereka yang dipimpin untuk

mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dilain pihak seorang pemimpin adalah

merupakan sumber kepercayaan dari masyarakat yang dipimpinya. Fungsi utama

kepala Madrasah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar

dan mengajar yang baik sehingga para guru dan para siswa dapat mengajar dan

belajar dengan baik.8

Menyadari hal tersebut, setiap Kepala Madrasah dihadapkan pada

tantangan untuk melaksanakan peran dengan sebaik-baiknya. pendidikan secara

terarah, berencana, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas

pendidikan. Kepala sekolah harus memiliki visi dan misi. Oleh karena itu, masa

depan lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh pemimpinya, sebab pemimpin

lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab penuh.

7Nur Afifah Masruroh dan Jamroh Latief, Kepala Madrasah sebagai Supervisor
Akademikuntuk Meningkatkan Kinerja Guru MTs N Donomulyo Kulonprogo,Jurnal Manajemen
Pendidikan IslamVolume 1, Nomor 2, November 2016/1438 P-ISSN : 2502-9223; E-ISSN : 2503-
4383, h. 276.

8http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/peran-dan-fungsi-kepala-madrasah-

sekolah.html di akses 28-03-2017.
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Pendidikan  yang ideal merupakan impian yang seharusnya diciptakan dan

dicapai bersama baik oleh pemimpin, pengikut maupun para stakeholder

pendidikan yang lain. Pada satu sisi keberadaan pemimpin sebuah institusi

pendidikan dan pengikut terkadang sama kuat.

Pemimpin pendidikan untuk memangku jabatan yang dapat melaksanakan

tugas-tugasnya dan memainkan peranananya sebagai pemimpin yang baik dan

sukses, maka dituntut beberapa persyaratan jasmani, rohani, dan moralitas yang

baik, bahkan persyaratan sosial ekonomis yang layak.9

Kepemimpinan merupakan fungsi penting bagi Kepala Madrasah karena

dalam fungsi tersebut dia harus membina dan mengembangkan sekolah agar

berkualitas dan unggul serta mampu melalukan peran nya agar mampu menyikapi

perilaku-perilaku menyimpang siswa . Kepala Madrasah dalam sebuah lembaga

pendidikan merupakan pemimpin tertinggi di dalamnya. Berkualitas dan

unggulnya sebuah sekolah tergantung kepala Madrasah. Kepala Madrasah

memiliki peran yang sangat penting di dalamnya. Demikian pula sebaliknya,

manakala kepala Madrasah tidak mampu memberikan peran yang baik maka,

Madrasah tersebut tidak akan memiliki kualitas yang baik, oleh karena

kepemimpinannya yang tidak berfungsi dengan baik.

Peranan seorang pemimpin sangat berefek pada lembaga. Kepala

Madrasah sebagai pemimpin diharapkan mampu mewujudkan tujuan lembaga

nya. Peran seorang pemimpin sebagai pelaksana (executive), sebagai perencana

(planner), sebagai seorang ahli (expert), mewakili kelompok dalam tindakanya ke

9Abdul Aziz Wahab,Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan:Telaah
terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan ( Bandung : Alfabeta, 2011) h.
136.
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luar, mengawasi hubungan antar anggota kelompok, betindak sebagai pemberi

ganjaran/ pujian dan hukuman, bertindak sebagai wasit dan penengah, merupakan

bagian dari kelompok (examplar), merupakan lambang kelompok, dan pemegang

tanggung jawab para anggota kelompoknya.10

Kepala Madrasah berperan penting dalam mengejawantahkan visi

pendidikan. Dalam hal ini, kepala Madrasah melaksanakan fungsi kepemimpinan,

yang melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan lainya, dalam rangka

memetakan arah pendidikan Madrasah dimasa yang akan datang,

mengembangkan kualitas madrasah yang diharapkan, memelihara fokus perhatian

terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang efektif serta membangun

lingkungan belajar yang kondusif untuk menghasilkan peserta didik yang

unggul.11

Dari pernyataan di atas maka, sebagai seorang kepala Madrasah

diharapkan agar mampu menjalankan peran nya dengan baik dan tidak hanya

menjalankan perannya semata-mata ber orientasi kepada lingkungan belajar yang

kondusif, pendidikan yang berkualitas, pembelajaran yang efektif tetapi yang

paling utama adalah bagaimana seoarng kepala madrasah melakukan pembinaan

terhadap perilaku-perilaku siswa nya.

Sejalan dengan itu mengutip semboyan tokoh pendidikan nasional Ki

Hajar Dewantara mengenai kepemimpinan “ Ing ngarso sungtulodo”artinya

menjadi seorang pemimpin harus memberikan suri tuladan bagi orang-orang

10Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2012), h. 65-66

11Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala
Sekolah, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 184
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disekitarnya. “Ing Madyo mangung karso” seorang pemimpin berada di tengah-

tengah harus mampu membangkitkan semangat, “ Tut wuri handayani”seorang

pemimpin harus mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari

belakang.12

Dari tiga semboyan di atas maka, seorang kepala Madrasah sebagai

pemimpin di lembaganya diharapkan mampu memiliki dan menanamkannya di

dalam dirinya, agar supaya peran nya sebagai kepala Madrasah berjalan dengan

baik. Apalagi melihat kondisi perilaku siswa- siswi hari ini yang semakin

memprihatinkan.

Menurut Nasr dan Moh. Kamal Hasan mengatakanPerspektif Islam
melihat pendidikan bukan alat yang hanya melatih fikiran pelajar menjadi lebih
cerdas, atau ilmu untuk di kuasai oleh semua pelajar. Pendidikan merupakan alat
yang dapat membangun potensi individu manusia secara seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani.13

Idealnya seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak

akan terlepas  dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolah

nya, dan setiap dituntut untuk berperilaku baik dengan baik, dan diupayakan agar

cara berperilakuknya mencerminkan  sebagai orang-orang terdidik, serta mampu

mengikuti aturan dan tata tertib  yang berlaku di Sekolahnya. Sebagaimana yang

diamanatkan oleh undang-undang sistem pendidikan nasional yaitu :

Undang undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

bab II pasal 3 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan nasioanl untuk

12 https://rakhmawan.wordpress.com/2008/05/02/semboyan-ki-hajar-dewantara-dalam-
dunia-pendidikan/ di akses 28- 03-2017.

13Hailan Salamun dan Rahimah Hj. Ahmad dosen universiti malaya,Daya Kepemimpinan
Rabbani Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Jurnal Internasional
manajemen pendidikan, h. 36.
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berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab.

Mengingat betapa pentingnya siswa sebagai generasi muda bagi masa

depan bangsa. Peningkatan kenakalan remaja dari hari kehari makin meningkat

frekuensi. Hal ini akan merugikan bangsa Indonesia karena remaja saat ini adalah

pemimpin pada saat Indonesia berada pada bonus demografi tahun 2025. Oleh

karena itu, permasalahan ini harus segera ditangani secara bersama-sama.14

Masalah ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan

temuan fakta yang saya temukan ketika turun lapangan untuk itu, peneliti

mengambil judul Peran Kepala Madrasah Dalam Mencegah Perilaku

Menyimpang Siswa . MA Al-Khairat Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara

Kabupaten Konawe Selatan sangat perlu untuk dapat mencegah dan

menyikapinya. Dengan beberapa fakta di atas menjadi latar belakang membuat

penulis untuk mengambil judul “Peran Kepala Madrasah Dalam Mencegah

Perilaku Menyimpang Siswa di MAS Al-Khairat Mekar Jaya Kecamatan Moramo

Utara Kabupaten Konawe Selatan”

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi fokus

masalah dalam penelitian ini adalah : “Peran Kepala Madrasah Dalam Mencegah

14Evi Aviyah dan Muhammad Farid, Religiusitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan
Remaja,Persona, Jurnal Psikologi Indonesia Mei 2014, Vol. 3, No. 02, hal 126 – 129, h.
126.
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Perilaku Menyimpang Siswa di MA Al-Khairat Mekar Jaya Kecamatan Moramo

Utara Kabupaten Konawe Selatan.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku menyimpang siswa yang dilakukan

oleh siswa MA Al-Khairat Mekar Jaya Kecamatan  Moramo Utara

Kabupaten Konawe Selatan ?

2. Apa penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa

MA Al-Khairat Mekar Jaya Kecamatan  Moramo Utara Kabupaten

Konawe Selatan ?

3. Bagaimana peran kepala Madrasah dalam mencegah perilaku menyimpang

siswa MA Al-Khairat Mekar Jaya Kecamatan  Moramo Utara Kabupaten

Konawe Selatan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk perilaku menyimpang siswa di

MA Al-Khairat Mekar Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe

Selatan.

b. Untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya perilaku menyimpang siswa

di MA Al-Khairat Mekar Jaya Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe

Selatan.



11

c. Untuk mendeskiripsikan peran kepala Madrasah dalam mencegah

perilaku menyimpang siswa di MA Al-Khairat Mekar Jaya Kecamatan

Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

2. Manfaat

Adapun manfaat penelitian adalah :

a. Dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi para penentu

kebijakan di sekolah dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan

mutu pendidikan, sehingga tujuan dari pendidikan dapat tercapai.

b. Dapat memberikan masukan dan saran khususnya bagi guru, sebagai

penambahan wawasan dengan tujuan pengembangan mutu pendidikan.

c. Bagi penulis, penelitian ini melatih penulis untuk dapat menetapkan

masalah dan memberikan alternatif pemecahannya secara optimal

mengenai peran kepala Madrasah dalam mencegah perilaku

menyimpang siswa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam karya tulis ilmiah ini,

maka peneliti memberikan definisi-definisi istilah berikut yaitu :

1. Peran dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain, bagian yang

dimainkan. Dengan demikian dapat disimpulkan peran adalah pelaksanaan hak

dan kewajiban seseorang atau kelompok sesuai dengan kedudukannya dan

dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

2. Kepala Madrasah terdiri dari dua kata yaitu kepala diartikan sebagai ketua, dan

Madrasah diartikan sebagai lembaga pendidikan tempat memberi pelajaran dan
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menerima pelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah

adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber

daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara

maksimal untuk mencapai tujuan bersama.

3. Mencegah adalah upaya menahan agar sesuatu tidak terjadi.

4. Perilaku menyimpang terdiri dari dua kata yaitu “perilaku” dan “menyimpang”

perilaku berasal dari kata “peri” dan “laku” peri bermakna cara berbuat dan laku

bermakna perbuatan. Jadi, perilaku adalah reaksi atau tanggapan individual

terhadap lingkungan. Adapun arti dari kata menyimpang bermakna menyalahi

kebiasaan, membelok, atau  menempuh jalan lain. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa perilaku menyimpang adalah tingkah laku, atau perbuatan

yang bertentangan dengan norma-norma dan aturan yang berlaku.

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Peran kepala Madrasah yang dimaksudkan oleh penulis adalah kepala

seorang yang diberikan amanah dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya

untuk memimpin seluruh sumber daya yang ada di Madrasah, dan memberikan

pembinaan, pengawasan kepada para anggota  khususnya kepada para siswa-

siswi.

Perilaku menyimpang adalah tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan

oleh seseorang atau kelompok  yang  bertentangan atau menyalahi norma dan

aturan yang berlaku di Madrasah. Seperti merokok, mabuk-mabukan, membolos,

ugal-ugalan, pergaualan bebas, dan lain sebagainya yang bersifat bertentangan

dengan hukum agama dan aturan lembaga pendidikan Madrasah.
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