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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakikat Perilaku Menyimpang

1. Definisi perilaku menyimpang

Dalam kamus besar bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan

sebagai tingkah laku, perubahan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan

yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang berlaku di dalam

masayarakat. Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh

aturan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik

oleh masyarakat. Namun di tengah kehidupan masyarakat dewasa ini seringkali

kita temukan tindakan-tindakan atau perilaku remaja (siswa) bertentangan dengan

norma hukum bahkan tidak segan-segan untuk melanggar aturan hukum.

Misalnya seorang siswa merokok, mencuri, mabuk-mabukan, berbohong,

menyontek pada saat ulangan, mengganggu siswa lain, membolos, dan lain

sebagainya.

Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat semakin

memprihatinkan. Secara sosiologis, remaja (siswa) pada umumnya memang

sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh eksternal. Karena proses pencarian jati

diri, mereka mudah sekali terombang-ambing, masih merasa sulit menentukan

tokoh panutannya. Mereka juga mudah terpengaruh oleh gaya hidup masyarakat

di sekitarnya. Sebab kondisi kejiawaannya masih labil, remaja gampang

terpengaruh oleh keadaan lingkungan sehingga berdampak pada kepribadiannya.
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Sementara itu, krisis akhlak yang menimpa pada masyarakat umum

terlihat pada sebagian sikap mereka yang dengan mudah merampas hak orang lain

(menjarah), main hakim sendiri, melanggar peraturan tanpa merasa bersalah,

mudah terpancing emosinya dan sebagainya. Sedangkan krisis akhlak yang

menimpa kalangan pelajar terlihat dan banyaknya keluhan orang tua, ahli didik,

dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang agama dan sosial berkenaan

dengan ulah sebagian pelajar yang sukar dikendalikan, nakal, keras kepala, sering

membuat keonaran, tawuran, mabuk-mabukan, pesta obat-obat terlarang bergaya

hidup seperti hippies, bahkan sudah melakukan pembajakan, pemerkosaan,

pembunuhan, dan perilaku kriminal lainya.3

Kondisi remaja hari ini semakin memprihatinkan dalam berbagai dimensi

kehidupan. Seringkali kita menyaksikan baik melalui media televisi, majalah,

media sosial, dan lain sebagainya tindakan-tindakan penyimpangan pelajar, dan

kriminalitas yang terjadi sebagian besar di akibatkan karena mabuk.

Data dari WHO tercatat 91 juta orang yang terjejas karena penggunaan

Alkohol pada  tahun 2002 jumlah tersebut 41 persennya pengguna alkohol adalah

remaja, dan penyebab utama terjadinya kecelakaan dan tindak kriminal di

duniaAlkohol di dunia barat sudah menjadi lazim dan diterima dalam pergaulan

sosial dan hampir dikonsumsi setiap hari. Data yang dihimpun oleh BNN (Badan

Narkotika Nasional) sampai tahun 2006 menggambarkan pola peningkatan

penyalahgunaan zat termasuk alkohol yang signifikant, tahun 2006 terjadi 28.118

kasus penyalahgunaan narkotika, 21.318 kasus penyalahgunaan psikotropika dan

3Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan : Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di
Indonesia, Edisi Kedua,Jakarta : (Prenada Media Group, 2008), h. 221.
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4.639 kasus penyalahgunaan zat adiktif, daritahun sebelumnya tahun 2005 terjadi

8.171 kasus penyalahgunaan narkotika, 6.733 kasus penyalahgunaan psikotropika,

dan 1.348 kasus penyalahgunaan zat adiktif. Penyalahgunaan alkohol

dikelompokkan berdasarkan pendidikan formal pada tahun 2006, SLTP dan SLTA

menempati urutan pertama dengan 73.253 kasus, SD dengan 8.449 kasus, dan PT

dengan 3.987 kasus.4

Berdasarkan hasil survei Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang)

Polri memperlihatkan bahwa pemakai narkotika dan minuman keras di Indonesia

secara nasional terbanyak dari golongan pelajar, baik SLTP, SLTA, maupun

mahasiswa, yang jumlahnya mencapai70%, sedangkan yang lulusan SD hanya

30%, dan sebagian besar dari mereka berasal dari golongan menengah ke atas.

Menurtut Santrock menambahkan dalam penelitiannya bahwa lima sampai

sepuluh persen populasi remaja merupakan anak muda yang berisiko sangat tinggi

(veryhigh-risk youth). Salah satu perilaku anak muda yang berisiko adalah

perilaku minum -minuman keras. Berikut pernyataan yang lebih lengkap “Anak

muda dengan perilaku bermasalah ganda meliputi remaja yang ditahan dalam

penjara atau yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan serius, putus sekolah atau

nilai raportnya di bawah rata-rata, pengguna obat-obatan keras, selalu minum

minuman keras, menghisap rokok, aktif dan teratur secara seksual tetapi

menggunakan kontrasepsi. Hal ini berarti bahwa remaja merupakan sumber daya

4Verdian Nendra Dimas Pratama,Jurnal Promkes,Perilaku Remaja Pengguna Minuman
Keras Di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang,Vol. 1, No. 2 Desember 2013, h.
147.
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manusia yang potensial menjadi tidak dapat berfungsi secara maksimal akibat

semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dan minuman keras.5

Dari penjelasan di atas memberikan pemahaman kepada kita tentang

kondisi perilaku siswa atau muda dewasa ini. Dimana perilaku tidak dapat

terkontrol oleh nilai dan norma kehidupan sehingga memberikan dampak sosial

dalam hidup bermasyarakat.

Definisi menurut para ahli.6

Menurut Mappier perilkau menyimpang disebut dengan tingkah laku

bermasalah. Tingkah laku bermasalah masih dianggap wajar jika hal ini terjadi

pada remaja. Maksudnya, tingkah laku ini masih terjadi dalam batas ciri-ciri

pertumbuhan dan perkembangan sebagai akibat adanya perubahan secara fisik dan

psikis.

Menurut Hordert perilaku menyimpang adalah setiap tindakan yang

melanggar keinginan-keinginan bersama sehingga dianggap menodai kepribadian

kepriabadian kelompok yang akhirnya si pelaku dikenai sanksi. Keinginan yang

dimaksud adalah sistem nilai dan norma yang berlaku.

Menurut Lawang beranggapan bahawa perilaku menyimpang merupakan

semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalm sistem sosial

dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem ini untuk

memperbaiki perilaku menyimpang.

5Ibid, h. 147.
6http://armanmahaguru.blogspot.co.id/2016/02/makalah-perilaku-menyimpang-

di-sma.html di akses 28-03-2017.
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Menurut Zanden perilaku menyimpang merupakan perilaku yang oleh

sejumlah besar orang  dianggap sebagai hal tercela dan di luar batas toleransi.

Dari penjelasan beberapa teori di atas tentang perilaku menyimpang maka

dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang merupakan tindakan yang tidak

sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan hidup

masyarakat. Dengan demikian perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa

akan berdampak pada lingkungan sekolah karena mengabaikan peraturan, dan

norma-norma yang berlaku.

2. Bentuk-Bentuk Perilaku Menyimpang

Bentuk-bentuk penyimpangan adalah sebagai berikut :

a) Penyimpangan Individual (Indivdual Deviation)

Penyimpangan ini biasanya dilakukan oleh orang telah mengabaikan dan

menolak norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Orang seperti ini

biasanya mempunyai kelainan atau mempunyai penyakit mental sehingga tidak

dapat mengendalikan dirinya. Contohnya seorang anak yang ingin menguasai

warisan atau harta peninggalan orang tua. Ia mengabaikan saudara-saudaranya

yang lain. Ia menolak norma-norma pembagian warisan menurut adat masyarakat

maupun menurut norma agama. Ia menjual semua peninggalan harta orang

tuannya untuk kepentingan diri sendiri.
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Penyimpangan yang bersifat individual sesuai dengan kadar

penyimpanganya dibedakan yaitu :7

1) Pembandel, yaitu penyimpangan karena tidak patuh pada nasihat orang

tua agar mengubag pendirianya yang kurang baik.

2) Pembangkang, yaitu penyimpangangan karena tidak taat pada orang-

orang.

3) Pelanggar, yaitu melanggar norma-norma umum yang berlaku.

Misalnya orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas pada saat

jalan raya.

4) Perusuh atau penjahat, yaitu penyimpangan karena mengabaikan

norma-norma umum sehingga menimbulkan kerugian harta benda atau

jiwa di lingkungannya.

5) Munafik, yaitu penyimpangan karena tidak menepati janji, berkata

bohong, berkhianat, dan berlagak membela.

b) Penyimpangan kelompok (Group Deviation)

Penyimpangan kelompok adalah penyimpangan yang dilakukan oleh

sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan

norma yang berlaku. Misalnya, sekelompok orang menyeludupkan obat-obatan

terlarang, separatis,. Mereka memilki aturan yang harus dipatuhi oleh anggota

lainya.

7https://mohkusnarto.wordpress.com/macam-penyimpangan/ di akses 29-03-2017
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c) Penyimpangan campuran (Mixture of Both Deviation)

Penyimpangan seperti itu dilakukan oleh suatu golongan sosial yang

memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu atau pun kelompok di dalamnya

taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat

yang berlaku. Misalnya, remaja yang putus sekolah dan pengangguran yang

frustasi dari kehidupan masyarakat, dengan dibawah pimpinan seorang tokoh

mereka mengelompok ke dalam organisasi rahasia yang menyimpang dari norma

hukum.8

d. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang menurut para ahli :

Menurut Adler yang di tulis oleh Kartini Kartono adalah sebagai berikut :

1) Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan, dan
membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.

2) Perilaku ugal-ugalan, berandalan, ukuran yang mengacaukan ketentraman
masyarakat sekitar. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan
dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror
lingkungan.

3) Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku,
sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.

4) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi
di tempat-tempat terpencil sambil melakukan bermacam-maca kedurjanaan
dan tindak asusila.

5) Kriminalitas anak siswa dan adolesons antara lain berupa perbuatan
mengancam, mengintimidasi, memeras, maling, mencopet, merampas,
menjambret, menyerang, membunuh, menyiksa dan pelanggaran yang
lainya.

6) Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas,
dan berbagai tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketenangan
lingkungan.9

8https:// id.m.wikipedia.org/wiki/perilaku_menyimpang, di akses tanggal 29-03-2017.
9Aat syafaat, dkk, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan

Remaja (Jakrta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 79-80.
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Menurut Hawari perilaku menyimpang oleh siswa sering kali merupakan

gambaran dari kepribadian anti sosial atau gangguna tingkah laku siswa, yang

ditandai dengan beberapa kriteria dari gejala-gejala tersebut yaitu:

1) Sering membolos.
2) Terlibat kenakalan siswa atau ditangkap dan diadili pengadilan karena

tingkah lakunya.
3) Dikeluarkan atau diskors dari sekolah karena berkelakuan buruk.
4) Seringkali lari dari rumah (minggat) dan bermalam di luar rumahnya.
5) Selalu berbohong
6) Berulang-ulang melakukan hubungan seks, walaupun hubunganya belum

akrab.
7) Seringkali mabuk atau menyalahgunkan narkotika dan zat adiktif lainya.
8) Seringkali mencuri
9) Seringkali merusak barang milik orang lain.

10) Prestasi di sekolah yang jauh di bawah taraf kemampuan kecerdasan (IQ)
sehingga berakibat tidak naik kelas.

11) Sering kali melawan otoritas yang lebih tinggi seperti orang tua, guru,
melawan aturan-aturan di rumah atau sekolah, tidak disiplin.

12) Seringkali memulai perkelahian.10

Al-zuhaili membagi wujud penyimpangan siswa menjadi enam bagian

yaitu sebagai berikut :

1) Penyimpangan moral.
Penyimpangan moral terjadi disebabkan oleh seseorang yan meninggalkan
perilak baik dan mulia, lalu menggantinya dengan perbuatan yang buruk,
seperti bersikap tdak mau tau dengan lingkungan sekitarnya, cepat terbawa
arus, tidak menjaga kehormatan diri, mengajak perempuan yang bukan
mahram jalan-jalan, mengikuti gaya dan model barat, tawuran dan
nongkrong di pinggir-pinggir jalan.

2) Penyimpangan Berfikir.
Penyimpangan dalam berpikir dapat timbul, disebabkan oleh adanya
kekosongan pikiran, kekeringan rohani, kedangkalan keyakinan. Dia selalu
terbuai dengan khayalan dan hal-hal yang bersifat khurafat.

3) Penyimpangan Agama.
Penyimpangan dalam bidang agama terlihat dari sikap ekstern seseorang
dalam memahami ajaran agama, sehingga ia fanatik terhadap madzhab
atau kelompoknya, memilih untuk tidak ber Tuhan (atheis), skeptis
terhadap keyakinannya sendiri dan agama yang dianutnya, memperjual

10Ibid, h. 82.
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belikan ajaran agama, dan arogan terhadap prinsip-prinsip yang dipegang
atau ajaran-ajaran tokoh masyarakatnya.

4) Penyimpangan sosial dan hukum.
Penyimpangan dalam bidang sosial dan pelanggaran terhadap peratutan
dapat dilihat dari sikap yang selalu melakukan kekerasan, seperti
mengancam, merampas, membunuh, membajak atau ke candauan
minuman keras, mengonsumsi narkoba, dan penyimpangsa seksual.

5) Penyimpangan mental.
Penyimpangan dalam masalah mental atau kejiwaan dapat dilihat dari
sikap yang selalu merasa tersisih, kehilangan kepercayaan diri, memilki
kepribadian ganda, kehilangan harapan masa depan, merasa selalu sial dan
cepat putus asa, gelisah, bimbang dan sering bingung, melakukan hal-hal
yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya, mengisolasi diri dari kehidupan
masyarakat, melibatkan diri dalam huru hara musik, selalu bertindak ikut-
ikutan tanpa tahu alasannya, hanya melihat orang dari penampilan luar
saja, atau suka meniru orang lain.

6) Penyimpangan Ekonomi.
Penyimpangan dalam hal ekonomi dapat berbentuk sikap congkak dan
gengsi dengan kekayaan yang dimiliki, boros, berfoya-foya, bermegah-
megahan, glamour dalam berpakaian, busana dan perhiasan, membuang
waktu, bersikap materialistis, dan suka menghambur-hamburkan harta.11

Dari beberapa pendapat para ahli diatas terkait dengan bentuk-bentuk

perilaku menyimpang siswa maka dapat disimpulkan bahwa sering membolos,

seringberkelahi, merokok, mabuk-mabukan, ugal-ugalan, merupakan bentuk

perilaku menyimpang yang sering meresahkan lingkungan sekolah dan membuat

kegaduhan.

3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perilaku Menyimpang

Siswa

Dalam perkembangan manusia sepanjang ia hidup, maka akan mengalami

proses perubahan baik jasmani ataupun rohani. Perkembangan masing-masing

individu tidak sama, oleh karena faktor-faktor yang mempengaruhinya tidak

sama, pengaruh positif dan negatif di sekelilingnya. Anak dan remaja yang

11Ibid,h. 83-84.
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mengalami penyimpangan perilaku mungkin akan menunjukkan sebagian saja

dari gejala penyimpangan perilaku-perilaku itu atau bersifat komplek.12

Kepribadian manusia itu tidak statis melainkan bersifat dinamis, selalu

berubah dan berkembang seiring dengan perjalanan waktu serta keadaan

lingkungan yang mengitarinya. Terutama siswa merupakan sosok yang selalu

ingin mencari jati diri nya serta ingin diperhatikan oleh semua pihak.

Menurut Lemert penyimpangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu
penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer
adalah suatu bentuk perilaku menyimpang yang bersifat sementara dan tidak
dilakukan terus-menerus sehingga masih dapat ditolerir masyarakat seperti
melanggar rambu lalu lintas, buang sampah sembarangan, dan lain-lain.
Sedangakan penyimpangan sekunder yakni perilaku menyimpang yang tidak
mendapat toleransi dari masyarakat dan umumnya dilakukan berulang kali
seperti merampok, menjambret, memakai narkoba, menjadi pelacur dan lain-
lain.13

Perilaku menyimpang yang sering kita temui di lingkungan masyarakat

pada umumnya seperti yang dikemukakan oleh tokoh di atas ada yang sifatnya

sementara dan ada juga yang sifatnya berulang kali dilakukan, dan kebanyakan

kali dilakukan oleh para remaja. Remaja ini notabenenya adalah para pelajar/

siswa.

Menurut Ref sebab penyimpangan/ kejahatan disebabkan oleh dua faktor
yaitu: faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif adalah faktor yang
berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir,
ataupun faktor turunan). Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar
(lingkungan),. Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang
tua dan anak yang tidak serasi.14

12Syamsul Bachri Thalib,Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empris Aplikatif,Edisi
Revisi, (Jakrta: Prenada Media Group, 2010), h. 251-252.
13http://raul-aul7.blogspot.co.id/2010/11/perilaku-menyimpang-pada-masyarakat.html di

akses tanggal 29-03-017.
14Nurul Rusilawatie, Jurnal Nalar Pendidikan, Penerapan Pendekatan Psikodarma dalam

Mengentaskan Masalah Perilaku Menyimpang Siswa di SMK Negeri 2 Somba Opu Kabupaten
Gowa,ISSN: 2339-0749, Volume 4, Nomor 1, Jan-Jun 2016, h. 317.
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Dua faktor ini peneliti sangat setuju jika faktor perilaku menyimpang itu

disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan factor eksternal, dimana

faktor internal dari dalam individu tersebut, dan faktor eksternal dari lingkungan

hidup, kedua faktor ini sangat memengaruhi perilaku.

Berdasarkan hasil penelitian Ref menunjukkan bahwa perilaku menyimpang

yang umumnya dilakukan siswa adalah perkelahian (tawuran), mengucapkan kata-

kata tidak sopan, mencoret-coret, dengan kata-kata atau gambar yang tidak pantas,

membolos dari sekolah merusak fasilitas belajar, tindakan melawan guru dan

orang tua.

Suatu perilaku dikatakan menyimpang apabila perilaku remaja tersebut tidak

berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu

dalam masyarakat.15

Fenomena yang sering muncul di masyarakat menurut peneliti yaitu

banyaknya tindakan-tindakan yang sering dilakukan oleh para siswa khususnya

yang kadangkala melampaui batas sehingga melanggar aturan dan norma yang

bertentangan dimasyarakat khususnya lingkungan sekolahnya.

Ada beberapa sudut tinjauan mengenai faktor penyebab perilaku

menyimpang. Menurut tinjaun secara biologis, retardasi mental adalah

penyimpangan perilaku yang semata-mata disebabkan oleh faktor biologis,

termasuk faktor gen dan unsur kimiawi fisik. Psikodinamik memandang konflik

15Ibid h. 317.
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emosional yang berhubungan dengan kepuasan mengenai dorongan instintif yang

menimbulkan frustasi.16

Perilaku menyimpang pada umumnya khususnya perilaku menyimpang yang

dilakukan oleh siswa menurut pernyataan di atas mengatakan bahwa faktor

biologis atau gen juga sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku. Dengan

faktor ini juga mampu mendorong untuk melakukan perilaku menyimpang. Dan

hal ini juga akan berdampak terhadap gangguan emosional.

Gangguan emosional yang serius menunjukan salah satu atau lebih

karakteristik berikut ini yaitu :17

a) Ketidak mampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor
intelektual,sensori atau kesehatan.

b) Ketidakmampuan mengembangkan hubungan interpersonal dengan
temansebaya atau guru-guru di sekolah.

c) Ketidaktepatan perilaku atau perasaan senantiasa dalam keadaan terganggu
(Feeling under normal circumtances).

d) Kecenderungan mengembangkan simptom-simptom fisik, lelah, dan
ketidakmampuan penyesesuain diri.

Dari beberapa keterangan di atas, dapat dipahami penyebab yang

mempengaruhi timbulnya perilaku menyimpang siswa antara lain sebagai berikut:

a. Keadaan jiwa.

Keadaan ini ditentukan oleh dua macam sebab yaitu sebagai faktor

keturunan orang tuanya ataukah terbentuk karena faktor selama dalam

perkembangan. Kegagalan-kegagalan atau kekurangan-kekurangan pada dirinya

dapat menimbulkan rasa rendah diri, minder dan hilangnya rasa percaya diri yang

disebabkan oleh tekanan batin yang terus menerus.

16Syamsul Bachri Thalib, Op.Cit, h. 252.
17Ibid h. 252.
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b. Keadaan lingkungan.

Lingkungan salah satu faktor yang menentukan penyebab kenakalan anak.

Lingkungan terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :

1) Lingkungan keluarga

Pada hakikat, semua manusia terlahir dalam keadaan bersih. Kondisi

keluarga sangat menentukan pembentukan kepribadian anak. Karena lingkungan

keluarga adalah lembaga pendidikan pertama kali dalam hidup. Kondisi keluarga

yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak yang kompleks. Konidisi tersebut

dapat terjadi misalnya, karena kelahiran anak di luar perkawinan yang sah antar

hukum dan agama, disamping itu juga disebabkan karena keadaan keluarga yang

tidak harmonis lagi atau broken home dan juga keadaan ekonomi lemah atau

kemiskinan. Dalam situasi seperti itu anak muda mengalami frustasi, mengalami

konflik-konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga dapat mudah mendorong

anak untuk berbuat menyimpang.

Lingkungan keluarga merupakan unit terkecil yang terdapat dalam

masyarakat di dunia yang memiliki peranan penting dalam upaya mendidik

seorang anak serta memiliki keluarga batih (nuclear family) maupun keluarga luas

(extended family)yang ditandai dengan adanya hubungan darah atau satu garis

keturunan. Keluarga batih adalah keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu dan

anak, sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga

batih. Keluarga dapat mempengaruhi pertumbuhan anak karena lingkungan

keluarga adalah lingkungan pertama seorang anakmemperoleh sosialisasi dari

orang tuanya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa baik buruknya perilaku anak,
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keluarga sangat berperan membentuk sikap atau perikau anak. Artinya jika

sosialisasi yang dibangun di dalam keluarga tidak baik maka, perilaku anaknya

juga menjadi tidak baik sebaliknya, jika sosialisasi yang dibangun di dalam

keluarga baik maka, anak akan bertumbuh dengan baik.18

Peran keluarga dalam mencegah terjadinya perilaku kenakalan siswa adalah

memberikan bimbingan sebagai usaha untuk menemukan, menganalisa, dan

memecahkan kesulitan yang dihadapi anak dalam hidupnya. Jadi, orang tua itu

adalah :

a) Berusaha mengerti pribadi anaknya.

b) Memupuk kesanggupan untuk menolong diri sendiri dalam

mengatasi masalah.

c) Untuk mengembangkan potensi/bakat anak yang ada.

d) Membimbing untuk mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan

sekitarnya.

e) Membimbing kepada ketaatan dan kasih, nilai-nilai agama dan

moral.19

Dari penjelasan teori yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran

bahwa lingkungan keluarga sangat berperan dalam membentuk kepribadian anak.

Keberadaan keluarga menjadi peletak dasar dalam membentuk karakteri anak.

Dengan berupaya memberikan pembinaan, mengembangkan potensi dan bakat

18Jonaidi dkk, eJournal Sosiatri Sosiologi, 2013, 1 (3): 11 24,Analisis Sosiologi
Terhadap Perilaku Menyimpang Siswa pada SMA Pembangunan Kabupaten Malinau ,IS

N 0000-0000, Volume 1, Nomor 3, 2013, h. 17.

19Mulyono, Bambang, Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan
Penanggulangannya, (Yogyakarta : Kanisius, 2001), h. 53-54.
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anak, maka hal ini dapat mencegah terjadinya perilaku menyimpang siswa. Oleh

karena itu, peran keluarga sangat berpengaruh dalam diri seorang anak.

Lingkungan keluarga merupakan wadah pertama dalam membentuk

kepribadian anak. Dengan demikian, baik buruknya anak tersebut tergantung

lingkungan keluarganya dan seperti apa cara mendidiknya, ketika anak tersebut

didik dengan lingkungan keluarga yang baik, maka baik pula anak tersebut

demikian sebaliknya ketika anak kurang mendapat perhatian yang baik, didikan

yang baik maka akan berdampak pada perilaku anak dan kepribadiannya.

2) Lingkungan sekolah.

Lembaga pendidikan kedua anak setelah keluarga adalah Sekolah.

Lembaga sekolah ini akan memberikan peran yang sangat penting karena di

sekolah siswa akan mendapatkan pembinaan, penggemblengan. Selama dalam

proses pembinaan, penggemblengan dan pendidikan di sekolah biasanya terajadi

interaksi antara sesama siswa dan para pendidik. Proses interaksi tersebut

kenyataan bukan hanya memilki aspek sosiologis yang positif, akan tetapi

membawa akibat lain yang memberi dorongan bagi anak siswa sekolah untuk

berbuat menyimpang.

Definisi lingkungan sekolah menurut para ahli :

Menurut Munib lingkungan sekolah adalah lingkungan diartikan sebagai
kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk
manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri
kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

Sedangkan menurut Tu,u pengertian sekolah adalah wahana kegiatan dan
proses pendidikan berlangsung.

Menurut Yusuf di sekolah diadakan kegiatan pendidikan, pembelajaran
dan latihan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang
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sistematis melaksanakan program bimbingan, dan latihan dalam rangka
membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya baik yang
menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial.
Sedangkan lingkungan pendidikan adalah berbagai faktor yang
berpengaruh terhadap pendidikan atau berbagai lingkungan tempat
berlangsungnya proses pendidikan. Jadi, lingkungan sekolah adalah
kesatuan ruang dalam lembaga pendidikan formal yang memberikan
pengaruh pembentukan sikap dan pengembanganpotensi siswa.20

Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan

sekolah merupakan lingkungan formal dimana di dalamnya terjadi proses

pembelajaran, pendidikan, pembinaan baik dalam aspek intelektual, moral

maupun spiritual dengan tujuan agar mampu mengembangkan potensinya.

Lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah lembaga diri

mulai dari yang tidak berpendidikan sampai pada yang berpendidikan tinggi.

Kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya,

makin baik pendidikan anggotanya, semakin baik pula kualitas masyarakat secara

keseluruhan. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan keluarga, di lingkungan

sekolah ini sangat memberikan peran yang sangat besar.

3) Lingkungan Masyarakat.

Masyarakat adalah sekumpulan orang dengan berbagai ragam kualitas

yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah.21

Lingkungan masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam

kehidupan, sebab dalam kehidupan sehari-hari kita akan berinteraksi dengan

lingkungan, dalam proses interaksi tersebutlah akan rentan munculnya perilaku

20Jonaidi dkk , Op.cit. h. 18.
21Moh.Solikodin Djaelani, Jurnal Ilmiah WIDYA, Peran Pendidikan Agama Islam

Dalam Keluarga Dan Masyarakat, ISSN 2337-6686-ISSN-L 2338-3321, Volume 1 Nomor 2 Juli-
Agustus 2013, h. 104.
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menyimpang, khususnya perilaku menyimpang yang kerap kali dilakoni oleh

siswa.

Keadaan masyarakat dan kondisi linngkungan dalam berbagai corak dan

bentuknya akan berpengaruh baik secara langsung ataupun secara tidak langsung

terhadap siswa yang pada kenyataanya mereka hidup secara berkelompok.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan siswa ada dua faktor yaitu :

1. Faktor Internal

a) Krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri

siswa memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama,

terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupanya.

Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan siswa terjadi

karena siswa gagal mencapai masa integrasi kedua.

b) Kontrol diri yang lemah, siswa yang tidak bisa mempelajari dan

membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang

tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal.

Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua

tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan

kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan

pengetahuannya.
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2. Faktor Eksternal.

a) Keluarga, memicu perilaku negatif pada siswa. Pendidikan

yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak,

tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap

eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan

siswa.

b) Teman sebaya kurang baik.

c) Komunitas / lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

Remaja merupakan kelompok yang rentan terlibat dalam penyimpnagn

perilaku. Hal ini kurang lebih dikarenakan usia usia remaja yang merupakan usia

pencarian jati diri dan mudah terpengaruh. Kenakalan remaja merupakan gejala

umum, khususnya yang terjadi di kota-kota besar yang kehidupanya diwarnai

dengan adanya persaingan-persaingan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Baik

yang dilakukan secara sehat maupun secara tidak sehat. Persaingan-persaingan

tersebut terjadi dalam segala aspek kehidupan khususnya memperoleh pendidikan

dan pekerjaan. Betapa kompleksnya kehidupan tersebut memungkinkan terjadinya

kenakalan remaja. Penyebab kenakalan remaja sangatlah kompleks, baik yang

berasal dari diri remaja tersebut, maupun penyebab yang berasal dari lingkungan

lebih-lebih dalam era globalisasi ini pengaruh lingkungan lebih terasa.22

Di era globalisasi saat ini dimana ilmu pengetahuan dan teknologi semakin

canggih turut mewarnai corak kehidupan yang semakin kompleks. Dengan

22Aris setiawan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja Di Desa Kapur
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Sociodev, Jurnal s-1 Ilmu Sosioatri Volume 4
Nomor 3 Edisi September 2015, h. 4-5.
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demikian perilaku menyimpang sukar untuk diatasi.Sehingga peran keluarga,

sekolah dan madrasah sangat diperlukan untuk dapat mencegah perilaku tersebut.

Remaja masa kini banyak sekali tekanan-tekanan yang mereka dapatkan,

mulai dari perkembangan fisiologi, ditambah dengan kondisi lingkungan sosial

budaya serta perkembangan terknologi yang semakin pesat. Hal ini dapat

mengakibatkan munculnya masalah-masalah psikologis berupa gangguan

penyesuaian diri atau perilaku yang mengakibatkan bentuk penyimpangan perlaku

yang disebut dengan kenakalan remaja.23

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa ketiga faktor  keluarga, faktor

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat sangat mempunyai pengaruh

besar atau kuat terhadap perkembangan anak khususnya siswa. Seyogyanya tiga

faktor ini dapat memberikan edukasi yang baik, sehingga dapat mendorong siswa

dari perilaku-perilaku penyimpangan.

B. Hakikat Peran Kepala Madrasah

1. Definisi Kepala Madrasah

Kepala Madrasah dapat didefinisakan sebagai seorang tenaga fungsional

guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu Madrasah dimana diselenggarakan

proses belajar mengajar. Pemimpin dalam bahasa ingris disebut leader dari akar

kata to lead yang mengandung arti saling berhubungan, bergerak lebih awal,

berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, memelopori,

mengarahkan pikiran pendapat tindakan orang lain, membimbing, menuntun,

23Ibid, h. 5.



32

menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Selanjutnya, penulis akan

mengemukakan definisi kepemimpinan menurut para ahli

Adapun definisi kepemimpinan menurut para ahli antara lain sebagai

berikut :24

a) Robbins mengatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan

mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian (tujuan). Pendapat ini

memandang semua anggota kelompok/organiasasi sebagai suatu

kesatuan, sehingga kepemimpinan diberi makna sebagai kemampuan

mempengaruhi semua anggota kelompok organisasi agar besedia

melakukan kegiatan/bekerja untuk mencapai tujuan kelompok/organisasi.

b) Owens mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu interakasi

antar suatu pihak yang memimpin dengan pihak yang dipimpin.

Kepemimpinan merupakan proses yang dinamis yang dilaksanakan

melalui hubungan timbal balik antara pemimpin dengan yang dipimpin.

Hubungan tersebut berlangsung dan berkembang melalui transaksi antar

pribadi yang saling mendorong dalam mencapai tujuan bersama.

c) Kreither dan Kinicki menyatakan bahwa kepemimpinan adalah upaya

mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara

sukarela. Pengertian ini menekankan pada kemampuan pemimpin yang

tidak memaksa dalam menggerakkan anggota organisasi agar melakukan

pekerjaan / kegiatan yang terarah pada tujuan organisasi.

24Abdul Aziz Wahab, Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan, (Bandung :
Alfabeta, 2011), h. 82.
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d) Gibson dkk mengatakan bahwa kepemipinan adalah upaya menggunakan

berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi anggota

organisasi agar mencapai tujuan tertentu.

Kepala Madrasah terdiri dari dua kata yaitu “ Kepala” dan “ Madrasah”.

Kata kepala dapat diartikan “ketua” atau “pemimpin” dalam sebuah organisasi

atau lembaga. Sedangkan “ Madrasah (sekolah)” adalah sebuah lembaga dimana

menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah atau perguruan

(biasanya yang berdasarkan agama Islam).25

Menurut Wahjosumidjo, secara sederhana kepala Madrasah (sekolah) dapat

didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk

memimpin suatu Madrasah (sekolah) dimana diselenggarakan proses belajar

mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa kepala Madrasah (sekolah)

merupakan seseorang yang diberi tugas oleh bawahannya untuk memimpin suatu

Madrasah dimana di dalam Madrasah diselenggarakan proses belajar mengajar. Di

dalam menjalankan tugasnya kepala Madrasah bertanggung jawab terhadap

kualitas sumber daya manusia yang ada. Hal ini bertujuan agar mereka mampu

menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka. Selain itu seorang

Kepala Madrasah juga bertanggung jawab tercapainya pendidikan. Ini dilakukan

dengan menggerakkan bawahan ke arah tercapainya tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan.

25http://kbbi.web.id/madrasah di akses tanggal 30- maret- 2017.
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2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Madrasah

Kepala Madrasah/sekolah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan

kepemimpinan pendidikan dengan sebaik mungkin, termasuk di dalamnya sebagai

pemimpin pengajar.26 Harapan yang segera muncul dari para guru, siswa, staf

administrasi, pemerintah dan masyarakat adalah agar kepala sekolah dapat

melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan seefektif mungkin untuk

mewujudkan visi, misi dan tujuan yang diemban dalam mengoptimalkan sekolah.,

selain itu juga memberikan perhatian kepada pengembangan individu dan

organisasi.

Kepemimpinan kepala Madrasah adalah kepemimpinan yang komprehens-

ip dalam melihat problematika yang terjadi di Madrasah yang dipimpinnya, baik

problematika yang terjadi pada guru, administrasi, maupun siswa itu sendiri. Oleh

karena itu, kepala Madrasah sebagai pemimpin dituntut untuk dapat

menyelesaikan permasalahan tersebut secara objektif, rasional, dan profesional.27

Peran seorang pemimpin, akan sangat menentukan kemana dan akan

menjadi apa organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan kehadiran seorang

pemimpin akan membuat organisasi menjadi satu kesatuan yang memiliki

kekuatan untuk berkembang dan tumbuh menjadi lebih besar. Begitu juga dengan

kepala Madrasah sebagai pemimpin lembaga pendidikan formal mempunyai

peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan tenaga kependidikan.

26Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam, (Surabaya: Elkaf, 2006), h. 133.
27Nurjannah, Laporan Penelitian, Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu

Pembelajaran : Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mola Wakatobi, 2012, h. 20.
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Pihak sekolah dalam menggapai visi dan misi pendidikan perlu ditunjang

oleh kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

Meskipun pengangkatan kepala sekolah tidak dilakukan sembarangan, bahkan

diangkat dari guru yang sudah berpengalaman atau mungkin sudah lama menjabat

sebagai wakil kepala Madrasah, namun tidak sendirinya membuat kepala sekolah

menjadi profesional dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai kasus massih

banyak menunjukkan masih banyak kepala Madrasah yang terpaku dengan

urusan-urusan administrasi yang sebenarnya bisa dilimpahkan kepada tenaga

administrasi. Dalam pelaksanaannya pekerjaan kepala sekolah merupakan

pekerjaan berat yang menuntur kemampuan ekstra.28

Dalam melaksanakan tugasnya sebagi pemimpin formal suatu lembaga

pendidikan, Kepala Madrasah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai

educator, manajer,administrator, supervisor, leader, dan inovator dan motivator.

a) Kepala sekolah sebagai educator (pendidik).

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai educator, kepala Madrasah harus

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga

kependidikan di sekolahnya. Menciptakan iklim yang kondusif, memberikan

dorongan kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga

kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik.

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

28E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam Konteks Menyukseskan MBS
dan KBK, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2005), h. 98.
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kepemimpinannya.29 Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Madrasah maka ada

beberapa ia perlu menanamkan nilai-nilai yaitu sebagai berikut :

1) Pembinaan mental yaitu membina para tenaga kependidikan

tentang hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak.

Dalam hal ini kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim

kondusif agar setiap tenaga kependidikan dapat melaksanakan

tugas secara professional.

2) Pembinaan moral yaitu membina para tenaga kependidikan tentang

hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai suatu

perbuatan, sikap, dan kewajiban sesuai dengan tugas masing-

masingtenaga kependidikan. Kepala sekolah harus berusaha

memberi nasehat kepada seluruh warga sekolah.

3) Pembinaan fisik yaitu membina para tenaga kependidikan tentang

hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan,

kesehatan, dan penampilan mereka secara lahiriah. Kepala sekolah

profesional harus mampu memberikan dorongan agar para tenaga

kependidikan terlibat secara aktif dan kreatif dalam berbagai

kegiatan olahraga, baik yang diprogramkan di sekolah maupun

yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar.

4) Pembinaan artistik yaitu membina tenaga kependidikan tentang

hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni

keindahan. Hal ini biasanya dilakukan setiap akhir tahun ajaran.

29Ibid. h. 99-100.
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b) Kepala Madrasah Sebagai Manajer.

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencana,

mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan

segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.Kepala

sekolah sebagai manajer mempunyai peran yang menentukan dalam pengelolaan

manajemen sekolah, berhasil tidaknya tujuan sekolah dapat dipengaruhi

bagaimana kepala sekolah menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi

manajemen tersebut adalah planning (perencanaan), organizing (pengorganisasia),

actuating (penggerakan), dan controlling (pengontrol).30

Peran kepala Madrasah yang menjalankan perannya sebagai manajer

sebagaimana yang di ungkapkan Wahjosumidjo yaitu :

1) Peranan hubungan antar perseorangan.

2) Pernan informasional.

3) Sebagai pengambil keputusan.

c) Kepala Madrasah sebagai administrator.

Peranan Kepala Madrasah/Sekolah sebagai administrator pendidikan

bertolak dari hakekat administrasi pendidikan adalah mendayagunakan berabagi

sumber (manusia, sarana dan prasarana, serta berbagai media pendidikan lainya)

secara optimal, relevan, efektif dan efisien guna menunjang pencapaian tujuan

pendidikan. Sebagai administrator kepala Madrasah bekerja sama dengan orang

dalam lingkungan pendidikan (sekolah). Ia melibatkan komponen manusia dengan

berbagai potensinya, dan juga komponen manusia dari berbagai jenisnya.

30Abdullah Munir, Menjadi Kepala Sekolah Efektif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008),
h. 16.
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Semuanya perlu ditata dan dikordinasikan atau didaya gunakan untuk mencpai

tujuan pendidikan. Sebagai administrator pendidikan, kepala sekolah harus

menggunakan prinsip pengembangan dan pendayagunaan organisasi secara

kooperatif, dan aktifitas-aktifitas yang melibatkan keseluruhan personel, dan

orang-orang sumber dalam masyarakat.31

Wahjosumidjo mencatat ada delapan rangkaian peran pemimpin kepala
sekolah yaitu : adil, memberikan sugesti, mendukung tercapainya tujuan,
sumber inspirasi dan yang terakhir bersedia menghargai. Kepala sekolah/
madrasah sebagai seorang pemimpin seharusnya dalam praktik sehari-hari
selalu berusaha memperhatikan dan mempraktikkan dalam fungsi
kepemimpinan di dalam sekolah/ Madrasah.32

d) Kepala sekolah sebagai leader

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi

dua arah, dan mendelegasikan tugas. Kepemimpinan yang efektif yang harus

mengedepankan keterampilan kepemimpinan, meningkatkan kualitas kepemimpin

an. Oleh sebab itu, kepemimpinan pemimpin secara efektif merupakan kunci untu

k menjadi seorang manajer yang efektif. Esensi kepemimpinan adalah

kepengikutan (followship), kemauan orang lain atau bawahan untuk mengikuti

keinginan pemimpin, itulah yang menyebabkan seorang menjadi

pemimpin. Dengan kata lain pemimpin tidak terbentuk apabila tidak ada bawahan.

Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat

dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan

misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi.

31W. Mantja, Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran, (Malang: Wineka
Media, 2005), h. 51.

32 Nurjannah, Op.cit. h. 22.



39

Kepribadian kepala sekolah sebagai leader akan tercermin dalam sifat-sifat

seperti :

1) Jujur.

2) Percaya diri.

3) Tanggung jawab.

4) Berani mengambil resiko dan keputusan.

5) Berjiwa besar.

6) Emosi yang stabil.

7) Teladan.33

Dalam menjalankan sebuah amanah dan tanggung jawab sebagai pemimpin

maka tantangan sebagai seorang pemimpin itu sangat berat dan akan memberikan

dampak terhadap efektivitas pemimpin.

Kepala Madrasah dapat meningkatkan perkembangan kesadaran diri akan

harga diri murid, guru dan pegawai administrasi dengan jalan menciptkan suasana

yang kondusif bagi perkembangan pribadi, kerja sama, dan pencapaian hasil yang

maksimal. Kepala Madrasah harus secara sadar menggunakan gaya

kepemimpinan yang dapat memberikan dorongan kepada yang dipimpin untuk

menggunakan keterampilan-keterampilan unik, menunjukan adanya kepedulian,

memilki tim kerja yang padu, terbuka kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat

dan memberikan masukan, diberikan dukungan yang kuat dan penghargaan (tidak

harus berupa materi) kepada guru, pegawai,dan murid.34

33 E.Mulyasa,Op. cit ,h.115 .
34Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan Yang

Manusiawi, (Jakarta : Bumi Aksara, Cet. 3. 2010), h. 80.
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Sebagai kepala Madrasah yang baik tentu memiliki kepekaan sosial yang

baik terutama di Madrasahnya. Kepekaan tersebut diwujudkan dalam rangka

untuk kemajuan madrasah agar baik, dan juga menjadi pendorong yang dapat

menciptkakan lingkungan pendidikan agar menjadi nyaman, dan tentram. Kepala

madrasah juga harus peduli terhadap peserta didik terutama dalam aspek

pembinaan moral.

Guna mengembangkan kesadaran diri, tanggung jawab pribadi, kerja sama,

dan motivasi kepala Madrasah harus secara sadar mengubah gaya kepemimpinan

sehingga dapat memadukan peran, yang masing-masing memerlukan

keterampilan yang berbeda. Setiap peran, jika dilaksanakan secara efektif, dapat

mengembangkan sifat-sifat yang baik pada warga sekolah. Kepala Madrasah yang

dapat melaksanakan peran secara fleksibel akan menjadi pemimpin yang efektif.35

Peran-peran tersebut serupa dengan lima peran yang biasanya dilakukan

oleh guru di kelas untuk mengembangkan kesadaran akan harga diri murid, yaitu

peran sebagai manager, conselor, team builder, visionary, dan facilitator. Peran

pertama, sebagai manager (pengelolah), yaitu menentukan kebijakan dan prosedur

untuk menjamin pelaksanaan fungsi sekolah secara baik. peran kedua, sebagai

conselor (konselor) yaitu mendorong timbulnya jati diri dan kemampuan untuk

melakukan intospeksi diri pada semua warga sekolah. Peran ketiga, sebagai team

builder (pembangun tim), yaitu menumbuhkan dan memelihara rasa memilki,

kepaduan, kesatuan dan saling mendukung diantara pimpinan sekolah dan guru-

guru serta pegawa administrasi. Peran keempat, sebagai visionary (pengembang

35Ibid, h. 81.
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visi), yaitu menumbuhkan harapan dan kerangka kerja bagi warga sekolah secara

keseluruhan agar dapat menyadari tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah. Peran

terakhir, sebagai facilitator (fasilitator), yaitu memenuhi kebutuhan warga sekolah

agar dapat melaksanakan tanggung jawab meraka untuk mencapai tujuan.36

3. Peran kepala Madrasah dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Siswa

Menurut Panuju ada 3 tindakan penanggulangan masalah kenakalan remaja
yang dikategorikan sebagai penyimpangan sosial, yaitu melalui tindakan
preventif, represif, dan kuratif :

a) Tindakan Preventif, tindakan preventif dapat dilakukan mengenal ciri
umum dan khas remaja, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh
remaja, memberikan pembinaan yang meliputi penguatan sikap mental.
Para pendidik di sekolah harus membimbing siswa dengan tujuan
pengenalan diri, penyesuaian diri, dan orientasi diri.

b) Tindakan Represif, tindakan represif dapat dilakukan dengan cara
melaksanakan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah yang
dapat dilakukan oleh kepala sekolah dan guru. Tindakan represif dilakukan
dalam bentuk lisan maupun tertulis kepada siswa dan orangtua, dan

c) Tindakan Kuratif, tindakan kuratif diberikan melalui pemberian
pendidikan pembinaan secara khusus pada siswa yang melakukan
kenakalan.37

Menurutt Sarwono Dalam penanganan kenakalan siswa yang tergolong

remaja, diperlukan banyak pihak yang terlibat, diantaranya adalah keluarga.

Selain keluarga, pengembangan kepribadian remaja yang optimal juga perlu

diusahakan melalui pendidikan khususnya sekolah. Pendidikan yang pada

hakikatnya merupakan proses pengalihan norma-norma jika dilakukan dengan

sebaik-baiknya sejak usia dini akan diserap dan dijadikan pedoman pada saat anak

memasuki usia remaja. Dalam rangka pendidikan ini yang sangat besar

36Ibid, h. 81.
37Ayu Astrio danListyaningsih,Strategi Sekolah Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa Di

Madrasah Aliyah Negeri (Man) 6 Jombang, Kajian Moral dan Kewarganegaraan Volume 02
Nomor 03 Tahun 2015, 951-965, h. 955.
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pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa remaja adalah lingkungan sekolah.

sekolah selain berfungsi sebagai sarana pengajaran.38

Dalam kaitan dengan fungsi pendidikan ini, peranan sekolah pada

hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat

perlindungan jika anak didik menghadapi masalah.Peranan sekolah dalam

melakukan pencegahan terhadap perilaku menyimpang siswa tidak hanya di

beban kepada guru, namun sebagai kepala madrasah sangat memiliki peran yang

sangat penting guna mencegah perilaku penyimpangan tersebut.

Pencegahan kenakalan remaja secara umum dapat dilakukan dengan

berbagai cara baik moralitas maupun abolisionalistis. Cara moralitas menekankan

pada upaya pembentukan dan pembinaan moral dan mental remaja, yang dapat

dilakukan melalui penyuluhan kesadaran hukum bagi anak dan remaja,

penanaman rasa tanggung jawab sosial, penanaman kesadaran beragama dan

penyuluhan tentang sebab-musabab kenakalan remaja. Cara abolisionalitis dalam

pencegahan kenakalan remaja dilakukan dengan mengurangi sebab-sebab yang

mendorong anak remaja melakukan perbuatan delinkuen. Selain itu upaya

pencegahan kenakalan remaja juga dapat dilakukan dengan cara berusaha

mengerti pribadi anak dan minatnya serta memberikan cinta kasih yang

simpatik.39

Pencegahan perilaku menyimpang merupakan hal yang sangat penting

sebab jika terus-menerus dibiarkan maka, akan berdampak buruk terhadap pelaku

38 Darmiyati Zuchdi, Op. Cit. h.82.
39Sofa Muthohar, Antisipasi Degradasi Moral di Era Global, Nadwa | Jurnal Pendidikan

Islam, Vol. 7, Nomor 2, Oktober 2013, ISSN 1979-1739 2013 Nadwa | IAIN Walisongo, h. 330.
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dan juga berdampak buruk terhadap lingkungan khususnya lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah merupakan lembaga yang sangat efektif untuk melakukan

pembinaan dan pencegahan perilaku menyimpang siswat ersebut.

C. Penelitian Relavan

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti menemukan ada

beberapa peneliti yang sebelumnya telah memperbincangkan tentang perilaku

menyimpang siswa dan dianggap memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Agusalim (05010101062) “ Peranan Orang

Tua Dan Guru Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa Di Madrasah

Aliyah Al-Ikhlas Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan” dalam penelitianya

bahwa : terdapat siswa Madrasaah aliyahAl-ikhlas Sabulakoa yang mengabaikan

peraturan sekolah seperti : Membolos, sering terlambat, dan tidak mengikuti

pelajaran. 40

Penelitian yang dilakukan Agung Wicaksono (11110161) judul “ Upaya

Kepala Madrasah Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa ( Studi Kasus Di Mts

Al-Hidayah Karangploso Malang)” dalam penelitiannya ada tiga jenis kenakalan

siswa yang terjadi di Mts Al-Hidayah Karangploso yaitu : Kenakalan ringan

(bolos sekolah, berkelahi, memakai seragam sekolah yang tidak sesuai dengan

aturan sekolah), Kenakalan sedang (menodong, merokok, minum-minuman keras)

dan kenakalan berat (penyalahgunaan narkotika dan kenakalan seksual). 41

40Agusalim (05010101062) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Peran Orang Tua
Dan Guru Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa Di Madrasah Aliyah Al-Ikhlas
Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan (Kendari : STAIN Sultan Qaimuddin, 2013), h. 70.

41M. Agung wicaksono HB. (11110161), Program Studi Pendidikan Agama Islam, Upaya
Kepala Madrasah Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa ( Studi Kasus Di Mts Al-Hidayah
Karangploso Malang), di akses 28-03-1017.
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Penelitian yang dilakukan Munir (06010101379) dengan judul “ Peran

Guru Bimbingan Konseling Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMA

Negeri 1 Toari” dalam penelitiannya bentuk-bentuk kenakalan siswa yang terjadi

di SMA Negeri 1 Toari seperti : Bolos ketika proses belar-mengajar berlangsung,

banyak yang merokok sembunyi-sembunyi, sering terjadi pemajakan terhadap

siswa yang lemah khususnya terhadap siswi, sering terjadi perkelahian antar

kelompok-kelompok siswa dan banyak yang mengonsumsi narkoba.42

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas yaitu karena

penelitian sebelumnya juga membahas tentang gambaran-gambaran tentang

kenakalan siswa dan perilaku menyimpang siswa dan perbedaan dari penelitian

yang peneliti lakukan ini, yaitu dalam penelitian ini lebih menititik beratkan peran

kepala Madrasah, bukan kepada guru atau orang tua siswa. Dalam hal ini kepala

Madrasah melakukan tugas dan fungsinya edukator. Dalam tugasnya sebagai

adukator dia memiliki peran untuk membina, mengarahkan, siswa-siswi di

Madrasah.

42Munir (06020101379) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Peran Guru Bimbingan
Konseling Dalam Menanggulangi Kenakalan Siswa di SMA Negeri 1 Toari, (Kendari : STAIN
Sultan Qaimuddin Kendari, 2010). h. 23.


