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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Guru

a. Pengertian Guru

Guru adalah orang tua kedua di lingkungan sekolah yang

selalu mendukung keberhasilan siswa. Al-Ghazali dalam Iqbal (2013:

112) menjelaskan bahwa guru merupakan orang tua yang sejati yaitu

membimbing, mengarahkan dan mendidik siswa, tidak hanya sebatas

sampai usia dewasa tetapi lebih dari itu, tidak hanya memberikan

ilmu. Keberhasilan siswa adalah salah satu tanggungjawab guru,

sehingga terbentuk hubungan batin yang tidak terputus oleh tempat

dan waktu. Guru sebagai pendidik digambarkan oleh Al-Ghazali

dalam beberapa kitabnya dengan berbagai istilah kata, seperti al-

muallimin (guru), al-mudarris (pengajar), al-muadib (pendidik), dan

al-walid (orang tua).

Seorang guru adalah profesi yang paling mulia. Profesi guru

menempati posisi paling tinggi dibanding profesi yang lain. Guru

menjadi perantara antara manusia (siswa) dengan pecipta-Nya.

Sebagaimana firman Allah : “wahai kaumku saya tidak meminta harta

kepadamu upahku tidak ada selain atas tanggungan Allah.” (QA. Hud:

29).
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Ki Hadjar Dewantara dalam Mujito (2014: 73) guru memiliki

arti Tut wuri handayani yaitu dari belakang seorang guru harus bisa

memberikan dorongan dan arahan. Ing madya mangun karsa pada saat

diantara peserta didik, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Ing

ngarsa sung tulada berarti ketika guru berada di depan, seorang guru

harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Selain

itu guru juga harus membimbing peserta didik dengan kasih sayang,

sehingga peserta didik dapat leluasa dan bebas mengembangkan

potensi yang ada dalam diri.

Pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas

juga merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh guru. Amirudin

(2013: 3) menyebutkan guru adalah salah satu komponen manusiawi

dan proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha

pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang potensial di bidang

pendidikan. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu unsur di

bidang kependidikan yang harus berperan aktif dalam menempatkan

peranannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan

masyarakat yang semakin berkembang. Guru sangatlah berwenang

dan bertanggungjawab dalam membentuk sumber daya manusia yang

baik dan benar.

Djamarah (2010: 31) mendefinisikan guru sebagai orang

memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru dalam

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan
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di tempat-tempat tertentu,tidak mesti lembaga pendidikan formal.

Kedudukan guru sangatlah terhormat dikalangan masyarakat.

Kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati, sehingga

masyarakat tidak meragukan figur guru.

Mulyasa (2005: 37) menyatakan bahwa guru adalah “pendidik,

yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi para peserta didik,

dan lingkungannya”. Guru adalah sebagai panutan bagi setiap orang

dan menjadi tokoh yang sangat perperan penting dalam pendidikan.

Tugas menjadi guru menuntut untuk selalu mencotohkan hal-hal yang

baik kepada orang lain.

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guru

merupakan jabatan profesional, yang diharapkan berperan menjadi

panutan, teladan, inovator, metivator, memiliki kecakapan intelektual,

ketajaman pemahaman, cerdas emosional dan sosial, perencana yang

matang, bijaksana, bermartabat, dan memiliki daya saing, baik di

kalangan murid-murinya, maupun di kalangan guru yang lain.

b. Kompetensi Guru

Kompetensi guru diartikan dengan penguasaan terhadap suatu

tugas (mengajar dan mendidik), keterampilan, sikap dan apresiasi

yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan

yang dilakukannya. Kompetensi tidak hanya berkenaan dengan

kemampuan guru dalam menyajikan pelajaran di depan kelas,
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melainkan termasuk keterampilan guru dalam mendidik dan

menanamkan sikap yang baik kepada siswa.

Sikap siswa dapat terbentuk jika guru menguasai empat

kompetensi guru. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Guru

profesional harus memahami, menguasai, dan terampil menggunakan

sumber-sumber belajar baru dan menguasai empat kompetensi.

Pertama kompetensi pedagogik yaitu kemampuan guru dalam

pengelolaan pembelajaran yang meliputi pemahaman wawasan atau

landasan kependidikan keilmuan sehingga memiliki keahlian secara

akademik dan intelektual. Kedua kompetensi kepribadian yaitu

kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap,

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik

dan berakhlak mulia. Di mana pada setiap perkataan, tindakan, dan

tingkah laku positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian

seorang guru. Ketiga kompetensi sosial yaitu kemampuan guru

sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain.

Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru sebagai

anggota masyarakat dan makhluk sosial. Keempat kompetensi

profesional yaitu kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran

secara luas dan mendalam.

Cogan dalam Feralys (2015: 5) menjelaskan tentang

kompetensi guru adalah kelayakan untuk menjalankan tugas,
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kemampuan sebagai suatu faktor penting bagi guru, oleh karena itu

kualitas dan produktivitas kerja guru harus mampu memperlihatkan

perbuatan profesional yang bermutu. Pengertian tersebut, telah

terkandung suatu konsep bahwa guru profesional yang bekerja

melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi-

kompetensi yang dituntut agar guru mampu melaksanakan tugasnya

dengan sebaik-baiknya. Diharapkan guru dapat meningkatkan

kemampuan intelektual sesuai dengan tuntutan zaman yang selalu

berubah dengan pengetahuan dan teknologi.

c. Tugas Guru

Djamarah (2010: 36) menjelaskan bahwa tugas guru adalah

“sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak siswa.” Guru

mempunyai kekuasaan yang untuk membentuk dan membangun

kepribadian siswa menjadi seseorang yang berguna bagi agama, nusa,

dan bangsa. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap

yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa

dan negara. Tugas guru sebagai profesi yaitu mendidik, mengajar, dan

melatih siswa. Tugas guru sebagai pendidik yaitu meneruskan dan

mengembangkan nilai-nilai hidup kepada siswa. Tugas guru sebagai

pengajar yaitu meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan

dan tekhnologi. Tugas guru sebagai pelatih yaitu mengembangkan

ketrampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan

siswa.
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Tugas guru yaitu harus menelaah perilakunya sebelum

melaksanakan kewajibannya. Karena jika guru hanya sekedar

mengajarkan tetapi tidak melakukanya maka guru tersebut ke dalam

golongan orang yang difirmankan Allah SWT: “hai orang-orang yang

beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan.”

(QS. As-Shaaf:2). Hendaknya seorang guru dapat menerapkan

perilaku baiknya kedalam nilai kehidupan. Guru tidak hanya

mengajarkan ilmunya semata tetapi juga mencontohkan melalui

perilakunya.

Abu (2013: 135) menyatakan bahwa guru harus memiliki

kepribadian, kapabilitas dan kualitas sumberdaya manusia yang

memadai pula. Semua ini hanya untuk mencapai tujuan pendidikan

yang diinginkan. Tugas guru sama seperti tigas dokter yang tidak

dapat diserahkan oleh sembarang orang. Jika tugas tersebut diserahkan

pada yang bukan ahlinya (profesional) maka tunggulah

kehancurannya.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tugas guru secara

umum adalah sebagai pendidik dan pengajar dan bertanggung jawab

terhadap perubahan karakter setiap muridnya. Tanggung jawab

seorang guru yang atau dapat diartikan sebagai pahlawan tanpa tanda

jasa. Guru bertuga mendidik, dalam oprasionalisasinya, mendidik

adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji,

menghukum, membentuk contoh dan membisakan.
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2. Moral

a. Pengertian Moral

Istilah moral berasal dari kata latin “mos” (moris), yang berarti

adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara

kehidupan. Kata moral dalam bahasa Indonesia berarti akhlak atau

kesusilaan yang mengandung makna tata tertib hati nurani yang

membimbing tingkahlaku batin dalam hidup. Kata moral sama dengan

istilah etika yang berasal dari bahasa Yunani “ethos”, yaitu suatu

kebiasaan adat istiadat.

Borba (2008: 4) mendefinisikan kecerdasan moral adalah

kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dari

mana yang salah akan etika dan menerapkannya dalam tindakan.

Borbar, menjelaskan ada tujuh kebajikan utama yang dapat dijadikan

pedoman bagi anak guna mengarahkan mereka agar bertanggung

jawab dan bertindak sesuai etika yang berlaku. Ketujuh hal tersebut

yaitu empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati,

toleransi dan keadilan. Setelah anak mencapai ketujuh kebajikan

utama tersebut, bukan berarti pendidikan moral yang dijalaninya

sudah selesai. Pertumbuhan moral merupakan suatu proses yang terus-

menerus berkelanjutan sepanjang hidup dan selama itu pula banyak

hal lain yang diserapnya.

Pengertian akhlak dalam Islam dari segi bahasa berasal dari

kata “khulq” yang berarti perilaku, perangai atau tabiat. Maksud ini
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terkandung dalam kata-kata Aisyah berkaitan akhlak Rasulullah Saw

yang artinya “Akhlaknya (Rasulullah) adalah Al-Quran”. Akhlak

Rasulullah yang dimaksudkan di dalam kata-kata di atas ialah

kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku Rasulullah

Saw yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran.

Manusia wajib meniru akhlaq seperti Nabi Muhammad Sholallahu

alaihi wassalaam. Beliau adalah manusia terbaik yang pernah

diciptakan oleh Allah SWT. Sebagai orang mukmin kita sangat wajib

meniru budi pekerti dan keluhuran akhlaqnya. Ini dijelaskan dalam

Surah al quran Al-Ahzab (21) yang artinya “Sesungguhnya adalah

bagi kamu pada Rasulullah itu teladan yang baik; Bagi barangsiapa

yang mengharapkan Allah dan Hari Kemudian dan yang banyak ingat

kepada Allah.”

Kaelan dalam Sigit (2007: 6) menjelaskan pengertian moral

yaitu suatu ajaran-ajaran atau wejangan, patokan-patokan atau

kumpulan peraturan baik lesan maupun tertulis tentang bagaimana

manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik.

Pengertian etika adalah suatu pemikiran kritis tentang ajaran-ajaran

dan pandangan moral. Etika mempunyai pengertian ilmu pengetahuan

yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.

Tindakan dan ucapan seseorang merupakan perilaku yang

disebut moral. Yahfizham (2012: 9) menjelaskan pengertian moral

merupakan suatu tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar
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dan yang salah. Keberadaan moral memang tidak kasat mata, namun

dapat terlihat dari tindakan dan ucapan seseorang dari suatu

masyarakat. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan

seperangkat aturan. Moral adalah tradisi informal perilaku baik, yang

tetap konstan dari suatu masyarakat ke masyarakat lain.

b. Perkembangan Moral

Kohlberg dalam Ester (2013: 2) mendefinisikan perkembangan

moral adalah tahapan atau ukuran dari tinggi rendahnya moral

seseorang. Keputusan dari moral ini bukanlah soal perasaan atau nilai,

malainkan selalu mengandung suatu tafsiran kognitif terhadap

keadaan dilema moral dan bersifat konstruksi kognitif yang bersifat

aktif terhadap titik pandang masing-masing individu sambil

mempertimbangkan segala macam tuntutan, kewajiban, hak dan

keterlibatan setiap pribadi terhadap sesuatu yang baik dan juga adil.

kesemuanya ini merupakan tindakan kognitif.

Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan.

Sehingga pada masa anak-anak ini orangtua dan lingkungan sangat

berpengaruh terhadap perkembangan moral anak, moral yang positif

akan berdampak baik untuk kedepannya dan begitu sebaliknya. Jika

anak sejak kecil hanya menerima moral yang negatif maka anak akan

berkembang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orangtuanya.
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c. Tahap - Tahap Perkembangan Moral

Kohlberg dalam Asri (2004: 28) menjelaskan tentang tahap-

tahap perkembangan moral. Tahap perkembangan moral dibagi

menjadi 3 tingkatan yaitu

1. Tingkat Pra-Konvensional yaitu dimana seseorang sangat tanggap

terhadap aturan-aturan kebudayaan dan penilaian baik atau

buruk,tetapi Kohberg menafsirkan baik buruk ini dalam rangka

maksimalisasi kenikmatan atau fisik dari tindakannya (hukuman

fisik, penghargaan, tukar-menukar kebaikan). Tingkat pra-

konvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam perkembangan

moral, dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris.

2. Tingkat konvensional yaitu penyesuaian diri dengan aturan-aturan

masyarakat dan mengidentifikasi dirinya terhadap kelompok

sosialnya. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu

tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan

harapan masyarakat.

3. Tingkat pasca-konvensional yaitu orang sadar bahwa hukum

merupakan kontrak sosial demi ketertiban dan kesejahteraan

umum, maka jika hukum tidak sesuai dengan martabat manusia,

hukum dapat dirumuskan kembali. Perspektif seseorang harus

dilihat sebelum perspektif masyarakat. Akibat hakikat diri

mendahului orang lain ini membuat tingkatan pasca-konvensional

sering tertukar dengan perilaku pra-konvensional.
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Moralitas dapat dikatakan sebagai kapasitas untuk

membedakan yang benar dan salah bertindak atas perbedaan tersebut,

dan mendapatkan penghargaan diri ketika melakukan yang benar dan

merasa bersalah atau malu ketika melanggar standar tersebut.

Moralitas memilki 3 komponen, yaitu

1. Komponen afektif merupakan berbagai jenis perasaan yang

menyertai pelaksanaan prinsip etika. Islam menyatakan

pentingnya rasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik

sebagai sesuatu yang penting. Ibnu Umar berkata bahwa

Rasulullah saw bersabda “Malu itu pertanda dariuman.” (HR

Bukhari dan Muslim)

2. Komponen kognitif moralitas merupakan pikiran yang

ditunjukkan seseorang ketika memutuskan berbagai tindakan

yang benar atau yang salah. Al-Qur’an dikataka “...dan jiwa serta

penyempurnaan (ciptaan)-Nya, maka Allah menyimpulkan

kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan

merugilah orang yang mengotorinya”. (QS Al-Syams [91]: 7-10)

3. Komponen perilaku moralitas merupakan tindakan yang konsisten

terhadap tindakan moral seseorang dalam situasi di mana mereka

harusmelanggarnya.“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya

dua jalan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi

sukar.” (QS Al-Balad [90]: 10-11).
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3. Siswa

a. Pengertian Siswa

Siswa merupakan faktor terpenting dalam rangka

menyukseskan kemajuan pendidikan. Ramli M (2015: 14)

mendefinisikan siswa merupakan salah satu komponen terpenting

dalam pendidikan, tanpanya proses pendidikan tidak akan terlaksana.

Oleh karena itu pengertian tentang siswa dirasa perlu diketahui dan

dipahami secara mendalam oleh seluruh pihak. Sehingga dalam proses

pendidikannya nanti tidak akan terjadi kemelencengan yang terlalu

jauh dengan tujuan pendidikan yang direncanakan.

Menutut ilmu dengan bersungguh-sungguh akan memudahkan

siswa mendapatkan ilmunya. Al-Ghazali dalam Iqbal (2013: 87)

menjelaskan pengertian siswa merupakan orang yang bersih hatinya

untuk menerima ilmu dari guru demi pendewasaan pikiran, hati dan

akal demi kesuksesan didunia maupun diakhirat. Siswa seharusnya

tidak melibatkan diri dalam urusan duniawi, siswa harus bersungguh

dalam menuntut ilmu. Siswa meliliki niat yang bersungguh-sungguh

untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya yang tidak akan sampai

pada diri siswa tanpa adanya kesungguhan untuk belajar.

b. Karakteristik Siswa

Ardana dalam Asri (2004: 16) menjelaskan tentang

karakteristik siswa adalah salah satu variabel dalam domain desain

pembelajaran. Biasanya didefinisikan sebagai latar belakang
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pengalaman yang dimiliki oleh siswa. Aspek-aspek lain yang ada pada

diri mereka seperti kemempuan umum, ekspektasi terhadap

pengajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional, yang memberikan

dampak terhadap keefektifan belajar.

Semua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah yaitu suci,

sebagian ulama mengatakan bahwa fitrah tersebut adalah potensi

beragama. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

”Setiap anak dilahirkan menurut fitrah (potensi beragama islam),

Selanjutnya, kedua orang tuanyalah yang membelokannya menjadi

Yahudi, Nasrani, atau Majusi bagaikan binatang melahirkan binatang,

apakah kamu melihat kekurangan padanya?” (HR. Imam Bukhari dan

Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, Malik). Dari hadits di

atas ada dua hal yang dapat di pahami yaitu, pertama setiap manusia

yang lahir memiliki potensi, menjadi orang jahat dan potensi yang

lainnya. Kedua potensi tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan

terutama orang tua karena merekalah yang pertama yang sangat

berperan dalam menjadikan anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, dan

Majusi.

Dengeng dalam Asri (2004: 17) menjelaskan tentang

karakteristik siswa yaitu aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa

yang telah dimilikinya. Menganalisis karakteristik siswa dimaksudkan

untuk mengetahui ciri-ciri perseorangan siswa. Hasil dari kegiatan ini

akan berupa daftar yang memuat pengelompokan karakteristik siswa,
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sebagai pijakan untuk mendeskripsikan metode yang optimal untuk

mencapai hasil belajar tertentu.

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa

karakteristik siswa merupakan keseluruhan pola kelakuan dan

kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dari

lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam

meraih cita-citanya. Tindakan yang dilakukan siswa berdasarkan

keadaan jiwa yang terjadi secara spontan dan tidak perlu dipikirkan

lagi atau bertindak karena telah dilatih secara terus-menerus dan

menjadi sebuah kebiasaan sehingga tindakan tersebut terjadi secara

spontan.

c. Tugas Siswa

Al-Abrasyi dalam Harahap (2016: 151) berpendapat bahwa di

antara tugas-tugas dan tanggung jawab siswa itu antara lain: 1) siswa

harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk,

karena belajar mengajar itu merupakan ibadah dan ibadah harus

dilakukan dengan hati dan jasmani yang bersih; 2) siswa belajar harus

dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk

mendekatkan diri kepada Allah; 3) Bersedia mencari ilmu ke berbagai

tempat yang jauh sekalipun, meskipun harus meninggalkan daerah

tempat kelahiran atau tanah air, keluarga, saudara atau bahkan ayah

dan ibu dan sebagainya; 4) Tidak terlalu sering menukar guru, dan

hendaklah berpikir panjang sebelum menukar guru; 5) Hendaklah
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menghormati guru, memuliakannya, dan mengagungkannya karena

Allah serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik

dan diridhai oleh Allah; 6) Jangan merepotkan guru, jangan berjalan

di hadapannya, jangan duduk di tempat duduknya, dan jangan mulai

berbicara sebelum diizinkannya; 7) Jangan membukakan rahasia

kepada guru atau meminta guru membukakan rahasia, dan jangan pula

menipunya; 8) Bersungguh-sungguh dan tekun; 9) Saling bersaudara

dan mencintai antara sesama peserta didik; 10) siswa harus terlebih

dahulu memberi salam kepada guru dan mengurangi percakapan di

hadapannya; dan 11) siswa hendaknya senantiasa mengulangi

pelajaran, baik di waktu senja dan menjelang subuh atau antara waktu

Isya’ dan makan sahur.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tugas siswa adalah

belajar karena melalui belajar dapat menghasilkan generasi yang

cerdas. Patuh dan hormat kepada guru karena rahmat, barokah dan

manfaat dari sebuah ilmu tergantung dari ridhonya guru. Siswa juga

harus disiplin, kesuksesan akan dapat diraih jika seseorang memiliki

kedisiplinan yang tinggi.

4. Perilaku Menyimpang

a. Pengertian Perilaku Menyimpang

Clinard dan Meier dalam Lis (2015: 2) berpendapat bahwa

perilaku menyimpang didefinisikan secara berbeda berdasarakan

empat sudut pandang yang Pertama, secara statistikal yaitu definisi
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tanda tanda seksual sekunder mulai nampak (kriteria fisik). Pada

masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah yang paling umum. Secara

stastikal adalah segala perilaku yang bertolak dari suatu tindakan yang

bukan rata-rata atau perilaku yang jarang dan tidak sering dilakukan.

Kedua, definisi perilaku menyimpang secara absolut atau mutlak

menyebutkan bahwa aturan-aturan dasar dari suatu masyarakat adalah

jelas dan anggota-anggotanya harus menyetujui tentang apa yang

disebut sebagai myimpang dan bukan. Ketiga, secara reaktif. Perilaku

menyimpang menurut kaum reaktivis bila berkenaan dengan reaksi

masyarakat atau agen kontrol sosial terhadap tindakan yang dilakukan

seseorang. Keempat, secara normatif. Sudut pandang ini didasarkan

atas asumsi bahwa penyimpangan adalah suatu pelanggaran dari suatu

norma sosial.

Penyimpangan yaitu saat manusia menyelisihi jalan Allah

yang lurus dan menempuh jalan setan (sesat). Sekian banyak manusia

terjerembab ke jurang nista, menempuh jalan-jalan sesat. Semua itu

tidak lain karena perbuatan setan. Setan menempuh banyak jalan

untuk menyesatkan manusia dan akan selalu menghalangi manusia

dari jalan yang lurus. Firman Allah dalam ( al-A’raf : 16-17 )

Karena Engkau telah menghukum saya telah sesat, pasti saya
akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus.
Kemudian pasti saya akan datangi mereka dari depan, dari
belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak
akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
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Pengertian perilaku menyimpang secara umum adalah setiap

perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat.

Sedangkan pelaku yang melakukan penyimpangan itu disebut devian

(deviant). Adapun perilaku yang sesuai dengan norma dan nilai yang

berlaku dalam masyarakat disebut konformitas.

b. Faktor-faktor Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang terjadi salah satunya karena

ketidaksesuaian pesan, norma, dan nilai yang disampaikan oleh

masing-masing agen sosialisasi atau individu lain. Ketidaksesuaian

akan mengakibatkan konflik antar individu. Individu yang

mempelajari perilaku-perilaku tersebut akhirnya tidak merasa bahwa

hal tersebut menyimpang, dan menganggap bahwa perilaku yang

dilakukan normal untuk dilakukan.

Munculnya perilaku menyimpang pada seseorang karena

adanya faktor-faktor tertentu. Dwi (2013: 2) menyatakan bahwa faktor

perilaku menyimpang dibagi menjadi dua yaitu faktor internal yaitu

faktor yang muncul karena adanya dorongan dan kemauan dari

individu itu sendiri. Pribadi manusia dapat dipengaruhi oleh sesuatu,

karena itu ada usaha untuk membentuk pribadi, membentuk watak

atau mendidik watak seseorang. Faktor eksternal yaitu faktor yang

datang dari luar individu, yang dapat mendorong mahasiswa untuk

melakukan seks bebas.
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c. Bentuk Perilaku Menyimpang

Perilaku menyimpang sering dianggap hal yang negatif

padahal perilaku menyimpang juga memiliki nilai positifnya. Susanti

(2015: 2) menjelaskan bentuk perilaku menyimpang berdasarkan

sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu penyimpangan bersifat positif

adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif terhadap

sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif dan

memperkaya wawasan seseorang dan penyimpangan bersifat negatif

adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang

dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk.

Susanti (2015: 2) menjelaskan bentuk perilaku menyimpang

berdasarkan jumlah individu yang terlibat dibagi menjadi tiga yaitu

pertama penyimpangan individu adalah penyimpangan yang

dilakukan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain. Kedua

Penyimpangan kelompok terjadi apabila perilaku menyimpang

dilakukan bersama-sama dalam kelompok tertentu. Ketiga

Penyimpangan seperti itu dilakukan oleh suatu golongan sosial yang

memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu ataupun kelompok

didalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan

norma masyarakat yang berlaku.
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B. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Amirudin dengan judul “Peranan Guru

Pkn Terhadap Pembentukan Moral Siswa SMP Negeri 10 Palu”. Penelitian

ini menyimpulkan bahwa peranan guru PKn dalam pembentukan moral siswa

di SMP Negeri 10 Palu secara umum adalah sudah sangat berperan.

Peranannya dapat dilihat dari berbagai perhatian dan keseriusan yang

diperankan dalam pembelajaran di kelas. Keseluruhan hal yang dilakukan

oleh guru PKn dalam kelas menunjukkan adanya peranannya dalam

membentuk moral siswa di SMP Negeri 10 Palu. Faktor penghambat dihadapi

oleh guru PKn dalam membentuk moral siswa di SMP Negeri 10 Palu antara

lain adalah kurangnya kesadaran beberapa orang siswa untuk disiplin dalam

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), kurangnya kerjasama

antara orang tua dan guru PKn dan kurangnya kerjasama antara pihak sekolah

dan lingkungan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nurlaela Sari dengan judul “The

Importance Of Teaching Moral Values To The Students”. Penelitian ini

menjelaskan tentang nilai moral yang harus diajarkan kepada siswa untuk

menanamkan nilai moral. Penyampaian materi yang dilakukan peneliti dalam

penelitian ini untuk mendidik moral siswa yaitu dengan menggunakan strategi

yang diterapkan oleh guru. Strategi tersebut dapat berupa program Character

Building dimana kegiatannya dilakukan diatur untuk meningkatkan

kecerdasan emosional siswa, Caring School Komunitas dimana kegiatan

diatur untuk menciptakan kepedulian hubungan antara guru-siswa, dan
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Pendidikan Etis Integratif model yang memiliki lima langkah untuk

pengembangan karakter moral (suportif iklim, keterampilan etis, instruksi

magang, pengaturan diri dan mengadopsi pendekatan sistem perkembangan).

Penelitian ketiga dilakukan oleh Vaishnavi. R. Kanzal dkk dengan

judul “Moral Education: Current Values in Students and Teachers’

Effectiveness in Inculcating Moral Values in Students” Tujuan pertama dari

penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat nilai moral saat ini pada remaja

siswa. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat nilai moral saat ini berkisar

dari yang tinggi sampai yang sangat tinggi pada siswa remaja. Tujuan kedua

adalah mengukur keefektifan guru dalam menanamkan nilai-nilai moral pada

siswa. Penelitian ini juga menemukan bahwa guru sangat efektif dalam

menanamkan nilai-nilai moral. Tujuan ketiga adalah untuk menilai kekuatan

hubungan antara efektivitas guru dalam menanamkan nilai moral pada siswa.

Tujuan keempat dari penelitian ini adalah untuk mempelajari implikasi

praktis dari nilai moral.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Syarif Firmansyah dengan

judul “Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan

Nilai Moral Yang Terkandung Di Dalam Materi Demokrasi Di Kelas VIII

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan Kabupaten

Bengkayang” Perencanaan tentang pemahaman nilai moral dalam kehidupan

pada siswa kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Raya

Kepulauan Kabupaten Bengkayang sudah terlaksana dengan baik ini terlihat

dari peran guru yang sudah optimal serta prilaku siswa yang sudah baik disaat
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proses pembelajaran berlangsung. Peran guru memberikan pelaksanaan

pengajaran tentang pengembangan nilai moral pada siswa kelas VIII Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan Kabupaten

Bengkayangsudah sangat baik hal ini terlihat bahwa guru sangat berperan

penting dalam pelaksanaan dan pengembangan nilai moral siswa.

C. Kerangka Pikir

Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan dasar yang siswanya

berusia antara 6 - 13 tahun dan memiliki karakteristik selalu ingin tahu dan

membutuhkan bimbingan yang dapat dijadikan idolanya. Guru memiliki

peranan yang sangat menentukan dalam pembentukan pribadi atau karakter

siswa, karena guru merupakan salah satu idola bagi siswa. Guru sangatlah

berwenang dan bertanggungjawab dalam membentuk sumber daya manusia

yang baik dan benar. Guru yang sesungguhnya tidak hanya sekedar

memberikan ilmu atau materi saja melainkan dapat membimbing dan

meluruskan dari perilaku siswa yang kurang benar.

Setiap siswa memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu

dengan yang lainya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal yang

nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik. Konflik yang sering dialami

siswa di lingkungan sekolah bermacam-macam seperti perilaku siswa yang

kurang baik terhadap siswa lainnya. Siswa yang memiliki keberanian lebih

apabila tidak dibimbing dengan baik cenderung akan melakukan perilaku

menyimpang. Perilaku menyimpang yang terjadi pada siswa SD yaitu sangat

beragam mulai dari ejekan, pemalakkan, pemukulan, juga kontak fisik lainya.
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Masalah ini sangat membutuhkan peranan guru untuk meluruskan dan

membenarkan perilaku menyimpang siswa. Bagan di bawah ini merupakan

kerangka pikir penelitian tentang perilaku menyimpang siswa.

Gambar 2.1 kerangka pikir penelitian
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