
LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa tanggapan anda tentang perilaku menyimpang?

2. Apa yang anda ketahui tentang perilaku menyimpang?

3. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang apa saja yang sering terjadi di MA Al-

khairat Mekar Jaya?

4. Apa penyebab sehingga terjadi perilaku menyimpang siswa di Madrasah ini?

5. Bagaiamana langkah-langkah penyusunan program dalam mengatasi perilaku

menyimpang siswa MA Al-Khairat?

6. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang sering dilakukan siswa MA Al-

khairat?

7. Bagaiamana bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa yang melakukan

perilaku menyimpang?

8. Apa  sanksi yang diberikan kepada siswa yang mengulangi perilaku

menyimpang?

9. Bagaimana kerjasama kepala Madrasah, guru, dan orang tua siswa dalam

mengatasi perilaku menyimpang siswa?

10. Apa yang anda ketahui tentang perilaku menyimpang?

11. Bentuk perilaku menyimpang yang sering anda lakukan?

12. Apa bentuk hukuman yang diberikan ketika anda melakukan perilaku

menyimpang?

13. Kegiatan apa saja yang anda lakukan di sekolah ketika ja m istirahat?

14. Kegiatan apa saja yang anda lakukan diluar sekolah.



LAMPIRAN II

Hasil Wawancara Dengan Kepala Madrasah Aliyah Al-Khairat Mekar Jaya

1. Bagaimana sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Al-Khairat ini?

Jawab : Madrasah ini didirikan pada tahun 1970 oleh seorang ulama kita

bernama Syeikh Malik Idrus dan untuk di Kendari ini yang pertama kali oleh

Alm. Prof. Dr.. Sarita kemudian dilanjutkan pada tahun 2005 tepatnya. pada

tanggal 11 Agustus  oleh  Al-Jufri kemudian dilanjutkan oleh Prof. Usman

Rian Daeng Masikki yang sekarang ini sebagai ketua  yayasan dan

Alhamdulillah untuk yang terakhir ini oleh Dr. Buyung Nasution. Beberapa

hal yang perlu diketahui bahwa MA Al-Khairat ini sejak tahun 2005 sampai

hari ini untuk madrasahnya seiring berjalannya usia Alhamdulillah dengan

banyaknya bantuan-bantuan fisik dan perluasan areal tanah ini semuanya

adalah swadaya. Pendiri gagasan-gasan mereka yang menggagas bahwa

diberi nama Al-Khairat sebetulnya Al-Khairat itu pusatnya di Palu.

2. Bagaiamana tanggapan bapak tentang perilaku menyimpang siswa yang sering

terjadi di Madrasah ini?

Jawab : setiap dalam suatu proses pembelajaran sekolah itu ka nada aturan, ada

aturan yang sudah disepakati oleh ketua yayasan, komite sekolah, orang tua

siswa, guru, dan kepala madrasah. Aturan itu bukan berarti untuk melebihi

aturan yang sudah ada, tetapi kita ingin meminimalisir terjadinya

.ketimpangan. Ketimpangan itu terjadi pertama kan karena tidak terjadinya

proses pembelajaran secara aktif, yang kedua tidak adanya disiplin, yang

ketiga tidak adanya tindakan, atau tindak lanjut ketika ada masalah terhadap

siswa kalau tidak ada tindak lanjut maka akan terjadi ketimpangan seperti itu.



3. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku menyimpang siswa yang sering terjadi di

Madrasah ini?

Jawab : kebanyakan ini saya liat secara umumlah sekolah itu, seperti bolos, dia datang

dari rumah tidak sampai di sekolah, yang mungkin dari Mekar Jaya ada yang

sampai Kolono tidak tau kemana, nongkrog dikantin luar Sekolah, saya sudah

sering sampaikan kalau anda diluar pagar sekolah itu bukan saya punya siswa,

silahkan kamu mau kemana-kemana tetapi kalau di Al-khairat ini apa pun yang

terjadi itu tetap tanggung jawab saya. selain bolos biasanya namanya anak

perselisihan faham dengan temannya, sehinga timbul pertentangan, perkelahian itu

wajar, karena di dalam jati diri siswa itu pasti seperti itu, selain itu

4. Adakah sanksi atau hukuman yang diberikan untuk siswa yang melakukan perilaku

menyimpang atau melanggar?

Jawab : Nda ada, ketimpangan sekarang ini adalah guru seakan-akan disekat dengan

adanya supremasi hukum yang disebut dengan HAM. HAM inikan sebetulnya

bukan membatasi guru, ingat guru itu ada empat filter yang harus dilakukan

yang pertama mengajar, mengajar,mendidik, membina. kemudian mendidik,

mendidik inikan membentuk karakter, beperilaku, bagaimana kita menerapkan

karakter kalau siswa tersebut tidak boleh kita berikan tindakan. tindakan kita

ketika siswa salah maka kita harus tegur, kalau dia nakal dia dibina, kalau

misalkan dia tidak tau kita ajar.

5. Apa penyebab terjadinya perilaku menyimpang siswa Madrasah Aliyah Al-Khairat ?

Jawab : Ketimpangan itu terjadi pertama kan karena tidak terjadinya proses

pembelajaran secara aktif, yang kedua tidak adanya disiplin, yang ketiga tidak



adanya tindakan, atau tindak lanjut ketika ada masalah terhadap siswa kalau

tidak ada tindak lanjut maka akan terjadi ketimpangan seperti itu

6. Bagaiamana langkah-langkah mengatasi perilaku menyimpang siswa di Madrasah

ini?

Jawab : pertama adakan pembiasaan dengan bentuk tindakan yang wajar. Dan

kami selalu memberikan teguran, atau kami surati, dan apabila masih terjadi hal

seperti itu maka kepala madrasah berhak mengembalikan siswa itu kepada orang

tua siswa untuk membina anaknya.



Lampiran III

Hasil Wawancara dengan Guru MA Al-Khairat Mekar Jaya

Nama Responden : Siti wulandari, S. Pd. I

1. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang siswa di Madrasah Aliyah Al-Khairat seperti

apa saja?

Jawab : Kalau saya salah satu guru disini cuman memang saya melihat hal-hal yang

seperti itu ada siswa yang memakai anting, kemudian celananya botol, pada itu

ada batasan beraapa ukuranya, rambut dan baju pun harus di dalam, dan

biasanya siswa yang sering tidak rapi adalah kelas tiga dan alhamdulillah kelas

satu yang saya tangani dari 21 siswa paling ada satu dua orang yang sering

keluar baju. Dan saya sebagai guru salah satunya saya selalu mengingatkan

siswa tetapi memang karakter siswa itu karena kebiasaan-kebiasaan yang terus

dilakukan dan samapai sekarang dia lakukan dan sampai guru pun memberi

nasehat tidak didengar.

Nama Responden : Jakwan, S. Pd. I

1. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang siswa di Madrasah Aliyah Al-Khairat seperti apa

saja?

Jawab : Perilaku menyimpang siswa MA  Al-Khairat seperti bolos, datang tidak

tepat waktu, merokok, kalau ada siswa yang merokok dilingkungan sekolah ini

tetap kita akan hukum dan itu sangat melanggar dan itu adalah perilaku-perilaku

yang tidak bisa ditoleransi oleh sekolah, dan akibatnya itu sangat merugikan

terutama pandangan masyarakat terhadap lembaga pendidikan itu sendiri.

Nama Responden : Baharudin, SE



Jawab : Kalau perilaku menyimpang yang sering siswa disini itu adalah perilaku-

perilaku yang sering dilakukan sehari-hari misalnya terlambat apel, sering keluar

sekolah ketika jam istirahat, dan sering juga siswa bolos sekolah padahal masih

ada gurunya, dan dari segi pakaian tidak rapi tidak dikasi masuk, merokok,

itulah adalah perilaku-perilaku yang menyimpang yang tidak boleh dilakukan

oleh siswa dan itu melanggar aturan, sekolah itu sudah ada aturan misalnya

datang jam 07.00 itu kalau siswa sering melakukanya itu adalah perilaku yang

tidak baik, ada juga yang kadang kala siswa lewat jendela.

2. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi perilaku menyimpang siswa ma al-

khairat ?

Nama Responden : Muh. Nasir, SP

Jawab : Di sekolah ini ada tiga tahap yang kami lakukan disekolah ini yang

pertama kita memberikan teguran lisan, kemudian itu masih terulang kami

berikan peringatan tertulis, dan ketiga kalau memang itu sudah tidak bias dibina

anak itu kami kasih keluar. Karena kita ini kan apalagi sekolah ini bernuansa

Islam tentu kita menekankan pendidikan agama, pesan-pesan agama, itu yang

harus kita tekankan secara dini dengan demikian itu adalah salah satu upaya

mencegah sedini mungkin melakukan tindakan preventif sebelum anak-anak

terlalu jauh melakukan tindakan yang tidak dibolehkan oleh sekolah. Kemudian

kami mengadakan kegiatan ekstra seperti Pramuka, mengaktifkan OSIS, agar

anak-anak punya banyak kegiatan dan dia bisa melupakan hal-hal yang tidak

mencirikan perilaku siswa yang baik.

Nama Responden : Hja. Arifah, S. Ag



Jawab : Saya sebagi wakil kepala Madrasah selalu menghimbau kalau ada siswa

yang bobrok atau perilakunya menyimpang pasti orang tuanya kita hadapi dulu

bagaimana siswanya bis diperbaiki jangan sampai langsung dikeluarkan begitu,

kita carikan solusi untuk membantu anak itu mengembalikan menjadi lebih

baik. Kami selalu memberikan nasehat dan pendekatan. Kami juga sering

kedatangan anak-anak mahasiswa untuk menyampaikan atau sosialisasi

memberikan pengarahan agar sesuatu yang buruk itu tidak terjadi dan usaha

kami mencegah jangan sampai mereka jatuh ke dalam perbuatan yang paling

dalam, bahwa perbuatan mereka itu tidak bagus. Setidaknya guru-guru, orang

tua atau kepala Madrasah yang paling  berperan memberikan arahan kepada

anak-anak.

3. Bentuk hukuman yang diberikan kepada siswa yang melakukan perilaku

menyimpang?

Nama responden : Nurhayati, S.Pd

Jawab : biasanya kalau disekolah ini siswa kebanyakan disuruh suruh

memberisihkan halaman sekolah kalau itu pelanggarnnya ringan, tidak ada

hukuman fisik, kami hanya mengacu pada pemberian teguran, secara lisan dan

tulisan.

4. Apa penyebab terjadinya perilaku menyimpang siswa Aliyah Al-Khairat Mekar

Jaya?.

Nama Responden : Sri Istiana, S. Ag

Jawab : Faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang yaitu faktor dari

lingkungan, keluarga yang kurang memberikan pembinaan, dan kurang



memberikan didikan agama, kalau orang tua tidak shalat, maka kamu tetap

shalat semoga dibukakan pintu hidayah buat orang tua mu. Saya tidak bosan –

bosan ingatkan kebaikan, kita ingin anak-anak disini itu jadi anak yang shaleh

dan shalehah, berahlaqul karimah.



Lampiran IV

Hasil wawancara Dengan Siswa Madrasah Aliyah Al-Khairat Mekar Jaya

1. Apa kegiatan kegiatan diluar sekolah?

Nama responden : Hardianto

Jawab : Kegiatan saya di rumah biasa sering ikut mobil truk pengangkut batu,

berolahraga, dan saya shalat berjamaah kecuali hari jumat kalau shalat lima

waktu berjamaah jarang. Jadwal belajar dirumah saya jarang-jarang juga belajar.

Dan selain saya suka pergi liat-liat orang main Bliard bersama teman-teman.

Saya juga sering merokok alasanya untuk mencari kesenangan saja. Saya sering

juga kumpul bareng dengan teman-teman di HALTE sambil main gitar, kalau

ada keramaian atau acara lulo sering ikut. Saya juga suka ikut minum-minuman

keras tapi jarang.

Nama responden : Ardiyanto.

Jawab : saya sering kumpul-kumpul dengan teman-teman saya, dan teman-teman

saya itu sudah tidak sekolah, dan ketika sudah berkumpul dengan teman-teman

sembarang yang dipikir dan dilakukan, seperti minum-minuman keras, dan kalau

ada acara lulo sering ikut namun tidak suka terlibat berkelahi di acara lulo. Dan

saya tidak pernah dihukum sama orang tua, biasa kalau saya dipanggil saya lari

tetapi saya suka dinasehati, dimarahi tapi tidak dipukul.

Nama responden : Ai juaria

Jawab : Kegiatan saya kalau pulang dari sekolah gak ada paling, kalau pulang

sekolah saya shalat, makan, tidur.

2. Apa yang anda ketahui perilaku menyimpang?



Nama Responden : Saiful

Jawab : Perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang tidak baik, melanggar

aturan bias merusak moral, kalau disekolah ini siswanya ada suka bolos,

merokok, dan saya pernah bolos waktu jadi murid baru. Teman saya pernah

dikasi hukuman dijemur dilapangan sambil merokok dan diruangan saya yang

merokok hamper semua, tapi kalau saya sendiri tidak merokok.

Nama Responden : Siti sevia.

Jawab : Perilaku menyimpang itu perilaku yang tidak baik, melanggar aturan.

Saya biasa lihat teman-teman saya merokok tapi bukan di kelas tapi dikantin,

dan biasanya kalau gurunya tidak datang yang laki-lakinya biasa pulang duluan

sekitar jam- jam 11. Dan diruangan saya ada yang berpakaian yang celananya

seperti celana botol, tidak memasukan baju ke dalam, dan pernah ada kedapatan

siswa yang membawa Hp dan Hpnya disita

3. Bentuk perilaku menyimpang pernah anda lakukan?

Nama Responden : Hasriani

Jawab : saya, pernah bolos, tidak mengerjakan tugas, pernah datang terlambat.

Nama Responden : Andi Adi Putra

Jawab : Saya sering merokok, juga sering jalan dengan teman-teman saya kalau

malam, dan saya juga pernah minum pongasi api tidak terlalu sering (minuman

keras dari air beras), bukannya saya mau minum tapi diajak, dan kalau menolak

juga tidak baik sama teman dan kaya kita dipaksa.



Nama Responden : Rizki

1. Apa kegiatan kalau di rumah ?

Jawab : kegiatan saya paling di rumah, belajar, nonton, main HP, bantu-bantu orang

tua.

2. Kalau kegiatan-kegiatan keagamaan sering ikut ?

Jawab : Jarang paling shalat Magrib.

3. Kenapa anda jarang ikut shalat berjamaah?

Jawab : Karena jarang disana shalat berjamaah, paling shalat magrib.

4. Kalau di sekolah selain belajar apa kegiatan anda ?

Jawab : tidak ada paling main bola, main takraw.

5. Apa yang anda ketahui tentang perilaku menyimpang ?

Jawab : perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan.

6. Apa bentuk perilaku menyimpang yang pernah anda lakukan ?

Jawab : Paling suka terlambat masuk, selain itu baju di luar, bolos juga pernah, merokok

juga kalau dikasih sama teman.



LAMPIRAN V

Tata Tertib MA Al-Khairat Mekar Jaya

a) Hadir di Madrasah sebelum jam 07.00 wita dan pulang setelah jam 14.00

wita.

b) Wajib mengikuti apel pagi, upacara dan kegiatan ekstra kurikuler lainya.

c) Berpakaian seragam Madrasah sesuai dengan ketentuan dan lengkap dengan

atribut.

d) Wajib mengikuti pelajaran ssesuai dengan jadwal dan program Madrasah.

e) Wajib melaksanakan shalat zuhur, dan shalat jumat secara berjamaah di

sekolah.

f) Hormat dan bersikap sopan  santun terhadap bapak/ ibu guru di sekolah dan

tenaga kependidikan lainya.

g) Taat dan patuh terhadap perintah dan nasehat bapak/ibu guru.

h) Berada di dalam kelas pada saat jam pelajaran berlangsung dan di luar kelas

pada saat jam istirahat.

i) Dilarang mengaktifkan Hp pada saat jam pelajaran berlangsung.

j) Tidak menggunakan alat-alat/ fasilitas Madrasah tanpa izin dari penanggung

jawab.

k) Dilarang membawa/ merokok, minuman keras narkoba, senjata tajam dan

barang-barang lainya yang dilarang.

l) Rambut rapi tidak gondrong.

m) Wajib bersikap hormat menghormati sesama teman.

n) Tidak menerima tamu di dalam/luar Kelas kecuali di Kantor.

o) Tidak mengamil barang milik orang lain.



p) Wajib menjaga dan memelihara 6 K (Kebersihan, keamanan, ketertiban

keindahan, kekeluargaan dan kerindangan).

q) Wajib menjaga nama baik di dalam maupun di luar Madrasah.

r) Siswa/siswi yang melanggar tata tertib akan diberi sanksi berupa :

1) Teguran

2) Hukuman

3) Peringatan secara tertulis

4) Diskorsing untuk waktu tertentu dan

5) Dikeluarkan dari Madrasah/diserahkan kepada orang tua.



Lampiran VI

ALUR KERJA KEPALA MADRASAH DALAM MENCEGAH PERILAKU

MENYIMPANG SISWA DI MA AL-KHAIRAT MEKAR JAYA KEC. MORAMO

UTARA KAB. KONSEL

g

Kepala
Madrasah

Kebijakan
Guru MP

Guru BK

Siswa

Peran

Preventif

Kuratif

Rehabilitasi

Evaluasi

Kerohanian



Lampiaran VII     STRUKTUR ORGANISASI MA AL-KHAIRAT MEKAR JAYA

Kepala Madrasah : Mulyadi, S.Ag,. M.Pd Dewan KomiteYayasan

WKM UR Kesiswaan
Jakwan, S.Pd. I

WKM UR.
KURIKULUM Hja.

Arifah, S. Ag

SEKRETARIS
Nurhadi, S. Pd. I

BENDAHARA
Lisman, A. Md

Unit Perpustakaan : Rifai, S. Pd Tata Usaha : Arman reka

Jabatan

Wali kelas X

Hasyim, S. Ag

Wali kelas XI dan XII
Lisman, A. Md

Penjaga Sekolah:
Arman Reka

siswa



Lampiran VIII

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

PERAN KEPALA MADRASAH DALAM MENCEGAH PERILAKU
MENYIMPANG SISWA DI MA AL-KHAIRAT MEKAR JAYA KECAMATAN

MORAMO UTARA KABUPATEN KONAWES SELATAN

NO NAMA INFORMAN TANGGAL
WAWANCARA

STATUS
INFORMAN

Tanda
tangan

1 Mulyadi, S. Ag,. M. Pd 19 Juli 2017 Informan kunci
2 Sri istiana, S. Ag 31 Agustus 2017 Informan kunci
3 Jakwan, S. Pd. I 24 Agustus 2017 Informan kunci
4 Siti wulandari, S. Pd. I 24 Agustus 2017 Informan kunci
5 Baharudin, SE 6 September 2017 Informan kunci
6 Muh. Nasir, SP 4 September 2017 Informan kunci
7 Hja. Arifah, S. Ag 9 September 2017 Informan kunci

8 Nurhayati, S. Pd 31 Agustus 2017 Informan
pendukung

9 Odding, S. Ag 20 Juli 2017 Informan
pendukung

10 Nuryadi, S. Pd 31 Agustus 2017 Informan kunci
11 Ustadz Mustholik 22 Juli 2017 Informan kunci
12 Arman reka 25 Juli 2017 Informan

pendukung
13 Saiful 6 September 2017 Informan

pendukung
14 Siti sefia 22 Agustus  2017 Informan

pendukung
15 Hardiyanto 7 September 2017 Informan

pendukung
16 Ardianto 6 September 2017 Informan

pendukung
17 Hasriani 6 September 2017 Informan

pendukung
18 Fatrawati 5 September 2017 Informan

pendukung
19 Andi adi putra 6 September 2017 Informan

pendukung
20 Rizki 6 September 2017 Informan

pendukung
21 Ai juaria 21 Agustus 2017 Informan

pendukung



DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH, GURU, DAN SISWA

DOKUMENTASI UPACARA



DOKUMENTASI PROSES BELAJAR MENGAJAR DI KELAS



DOKUMENTASI SHALAT DHUHA BERJAMAAH
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NomorTelepon : 082395943193
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