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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pendidikan Di Sekolah Dasar 

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan 

kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia 

sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang 

yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena 

merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pemerintah 

membuat kebijakan tentang pendidikan, baik dalam bentuk peraturan 

maupun perundangan, khususnya untuk jenjang pendidikan dasar, antara 

lain seperti berikut. 

―Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan 

Sekolah Dasar‖, dijelaskan; ―Sekolah Dasar yang selanjutnya 

disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal 

yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan 

dasar.‖ 

 

Kutipan di atas menyatakan bahwa SD merupakan jalur pendidikan 

formal dan merupakan bagian dari pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan 

bahwa SD tidak dapat dipisahkan begitu saja dari jenjang SMP (Sekolah 

Menengah Pertama) sebagai lanjutan dari SD yang merupakan satu paket 

dari pendidikan dasar di Indonesia. 
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Pada bagian lain peraturan pemerintah tersebut (PP No. 17 tahun 

2010) dijelaskan bahwa sekolah dasar (SD) adalah jenjang paling dasar 

pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Dasar ditempuh dalam 

waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan sekolah dasar 

dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (atau 

sederajat). Pelajar sekolah dasar umumnya berusia 7-12 tahun. Di 

Indonesia, setiap warga negara berusia 7-15 tahun tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar, yakni sekolah dasar (atau sederajat) 6 tahun dan sekolah 

menengah pertama (atau sederajat) 3 tahun. SD diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 

tahun 2001, pengelolaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Indonesia yang 

sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini 

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 

Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam 

bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, sekolah dasar negeri 

merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota. 

Masa usia sekolah dianggap oleh Suryobroto (Djamarah, 2008: 124) 

sebagai masa intelektual atau masa keserasian bersekolah. Menurut 

Suryobroto masa ini diperinci menjadi dua fase, yaitu: masa kelas-kelas 

rendah, kira-kira umur 6 atau 7 tahun sampai umur 9 atau 10 tahun dan  

masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9 atau 10 tahun 

sampai kira-kira umur 12 atau 13 tahun. Nasution (Djamarah, 2008: 13) 

masa usia SD sebagai masa kanak-kanak akhir yang berlangsung dari usia 
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enam tahun hingga kira-kira sebelas atau dua belas tahun. Usia sekolah 

dasar ditandai dengan mulainya siswa masuk sekolah dasar, dan 

dimulainya sejarah baru dalam kehidupannya yang kelak akan mengubah 

sikap-sikap dan tingkah lakunya. Para guru mengenal masa ini sebagai 

‗masa sekolah‘, oleh karena pada usia inilah anak untuk pertama kalinya 

menerima pendidikan formal. 

Sekolah Dasar juga merupakan bagian dari pendidikan dasar. Hal ini 

tertuang dalam UU Sisdiknas (Pasal 17), yakni sebagai berikut: 

(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi 

jenjang pendidikan menengah. 

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 

Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), 

atau bentuk lain yang sederajat.  

 

Undang-undang diatas sangat jelas bahwa antara jenjang SD dan 

SMP merupakan satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan sebagai 

bentuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar inilah sebagai masa usia 

sekolah yang wajib ditempuh oleh seluruh lapisan masyarakat yang 

dananya ditanggung jawab oleh pemerintah.  

Berdasar pada amanat Undang-undang Dasar 1945, maka pengertian 

pendidikan di sekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan 

mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap 

bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta 

mampu menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Pendidikan di 

sekolah dasar merupakan pendidikan anak-anak yang berusia antara 7 

sampai dengan 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang 

Perilaku Menyimpang Pada..., Ayu Restuningtias, FKIP, UMP, 2018



11 

 

 

 

dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi 

daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat bagi 

siswa. Disinilah siswa sekolah dasar ditempa berbagai bidang studi yang 

kesemuanya harus mampu dikuasai anak-anak. Tidak hanya terjadi proses 

pembelajaran di dalam kelas akan tetapi diluar kelas juga termasuk dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Pendidikan  terbagi kedalam empat pendidikan juga terbagi kedalam 

empat jenjang yaitu  anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Saat ini 

pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang 

tersebut pada bab I pasal 1 dapat diketahui bahwa pengertian pendidikan 

adalah sebagai berikut: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

 

Kutipan di atas menjelaskakan  bahwa pendidikan merupakan usaha 

sadar dan bertujuan untuk memfasilitasi kemampuan peserta didik 

(masyarakat), baik yang bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotor. 

Pada akhirnya, hasil pendidikan ini pun didedikasian untuk masyarakat, 

bangsa dan negara, di samping untuk individu yang bersangkutan. 

Amandemen pasal 31 ayat 3 dan 31 ayat 5 dijelaskan bahwa Tujuan 

Pendidikan Nasional yang meliputi tentang tujuan pendidikan di sekolah 

dasar, dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan sebagaimana berikut.  
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Pasal 31, ayat 3: ―pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang‖. 

 

Pasal 31, ayat 5: ―Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan 

bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat 

manusia‖.  

 

Kutipan di atas jelas sekali bahwa penyelenggaraan pendidikan itu 

merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan 

ini dimaksudkan untuk mencerdaskan masyarakat, baik dalam bidang ilmu 

pengetahuan umum maupun dalam bidang ilmu agama. 

Tujuan pendidikan di sekolah dasar, seperti pada tujuan pendidikan 

nasional, yang juga telah tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 

2003 adalah seperti pada penjabaran dalam Undang-undang Dasar 1945 

Pasal 3 yang menjelskan sebagai berikut.  

―Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab‖.  

 

Fungsi pendidikan seperti tertuang di atas jelas sekali memiliki 

tujuan yang sangat tinggi, yakni berkaitan dengan intelektual, watak, serta 

peradaban bangsa. Selain itu, juga berkaitan dengan pembangunan moral 

manusianya yang dalam hal ini manusia yang memiliki nilai religi atau 

berketuhanan. 
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Kutipan Undang-undang di atas, maka tujuan pendidikan di sekolah 

dasar sendiri dapat diuraikan meliputi beberapa hal yaitu; 1) Beriman dan 

bertakwa terhadap Tuhan, 2) Mengarahkan dan membimbing siswa ke 

arah situasi yang berpotensi positif, berjiwa besar, kritis,cerdas dan 

berakhlak mulia, 3) Memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan mampu 

mengisi hal yang bertujuan membangun diri sendiri bangsa dan negara,  

serta 4) Membawa siswa sekolah dasar mampu berprestasi ke jenjang 

selanjutnya.  

Berdasarkan pendapat para ahli dan menurut undang-undang di atas 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan di sekolah dasar merupakan bagian 

dari pendidikan dasar. Siswa sekolah dasar berlangsung sejak usia 6 

sampai 12 tahun yang ditandai dengan dimulainya siswa masuk sekolah 

dasar dan dimulainya sejarah baru dalam kehidupan yang akan merubah 

sikap dan tingkah lakunya. Masa sekolah dapat dikatakan juga sebagai 

masa matang untuk sekolah karena siswa sudah menamatkan taman 

kanak-kanak, sebagai lembaga persiapan bersekolah yang sesungguhnya 

dan siswa sudah menginginkan kecakapan baru yang dapat diberikan dari 

sekolah. 

 

2. Perkembangan Siswa Sekolah Dasar 

Perkembangan siswa ke dalam empat aspek, yaitu aspek sosial-

emosional, aspek fisik, aspek kognitif, dan aspek bahasa. Dodge 

(Hildayani, 2014). Pakar lain ada yang menyinggung khusus mengenai 
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perkembangan ranah-ranah psiko-fisik dimana pembahasannya terfokus 

pada proses-proses perkembangan yang dipandang memiliki keterkaitan 

langsung dengan kegiatan belajar siswa. Adapun proses perkembangan 

pada ranah ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a. Perkembangan Sosial dan Moral Siswa 

Perkembangan sosial identik juga dengan perkembangan moral. 

Sebab, perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental 

dalam bertingkah laku sosial. Seorang siswa hanya akan mampu 

berperilaku sosial tentu secara memadai apabila menguasai pemikiran 

norma perilaku moral yang diperlukan untuk situasi tersebut. 

Berdasarkan teori perkembangan moral, Piaget (dalam Syah, 

2010:76-77) mengemukakan dua tahap perkembangan moral siswa dan 

remaja yang antara tahap pertama dan kedua diselingi dengan masa 

transisi, yakni pada usia 7-10 tahun. Siswa yang berada pada masa ini 

memiliki pemahaman bahwa perilaku baik dihubungkan dengan 

pemuasan keinginan dan kebutuhan tanpa mempertimbangkan 

kebutuhan orang lain. Perkembangan moral menurut teori belajar 

sosial dikemukakan oleh Bandura (Syah, 2010: 80) yang memandang 

bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas 

stimulus (S-R Bond), melainkan juga akibat reaksi yang timbul akibat 

interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. 

Sebagian besar upaya belajar manusia terjadi melalui peniruan 

(imitation) dan penyajian contoh perilaku (modelling). Orangtua 
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seyogyanya memainkan peran penting sebagai seorang model atau 

tokoh yang dijadikan contoh perilaku sosial dan moral bagi siswa. 

b. Perkembangan Fisik  

Ketika seorang siswa memasuki SD pada umur enam atau tujuh 

tahun sampai memasuki dua belas atau tiga belas tahun, perkembangan 

fisiknya mulai tampak benar-benar seimbang dan proporsional. 

Artinya, organ-organ jasmani tumbuh serasi dan tidak lebih panjang 

atau lebih besar dari yang semestinya. Misalnya, ukuran tangan kanan 

tidak lebih panjang daripada tangan kiri atau ukuran leher tidak lebih 

besar daripada ukuran kepala yang disangganya. 

Gerakan-gerakan organ tubuh anak juga menjadi lincah dan 

terarah seiring dengan munculnya keberanian mentalnya. Contoh: jika 

dalam usia balita atau seusia anak TK tidak berani naik sepeda atau 

memanjat pohon dan melewati pagar, pada usia sekolah anak akan 

menunjukan keberanian melakukan itu. Keberanian dan kemampuan 

ini, di samping karena perkembangan kapasitas mental, juga 

disebabkan oleh adanya keseimbangan dan keselarasan gerakan organ-

organ tubuh siswa (Syah, 2010: 61). 

c. Perkembangan Kognitif  

Perkembangan kognitif versi Piaget dalam (Syah, 2010: 66) 

terdiri atas tahap sensory-motor (0-2 tahun), tahap pra-operational (2-

7 tahun), tahap concrete-operational (7-11 tahun), tahap formal-

oprational (11-15 tahun). Dalam periode concrete-oprational (7-11 
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tahun) siswa memperoleh tambahan kemampuan yang disebut system 

of operations (satuan langkah berpikir). Kemampuan satuan langkah 

berpikir ini berguna bagi siswa untuk mengoordinasikan pemikiran 

sendiri. 

d. Hubungan dengan Teman Sebaya 

Teman sebaya merupakan sekumpulan anak-anak atau individu 

yang berkumpul dan memiliki tingkat usia yang hampir sama memiliki 

kesamaan tujuan. Baker dan Wright (Santrock, 2007: 206) menyatakan 

bahwa ketika siswa memasuki Sekolah Dasar, sifat timbal balik 

menjadi sangat penting dalam hubungan teman sebaya. Meningkatkan 

ukuran group sebaya dan interaksi sebaya juga terlihat pada masa 

kanak-kanak (usia antara 7 sampai 12 tahun). Interaksi yang meningkat 

ini mengambil bentuk yang bervariasi-kooperatif dan kompetitif, 

bising dan hening, bergembira dan memalukan. 

e. Kesadaran tentang Perbedaan Gender 

Pada masa prasekolah, kesadaran terhadap perbedaan gender 

ditunjukan dengan pertanyaan dari bayi berasal, beberapa hewan 

mempunyai banyak siswa, sekaligus, sedangkan manusia hanya satu 

atau dua, dan sebagainya. Selama masa prasekolah atau di kelas 

rendah, pergaulan dengan teman sebaya sangat mempengaruhi 

kesadaran terhadap gender. Siswa yang sekarang lebih besar bukan 

hanya ingin mengetahui tubuh wanita dan pria berbeda. Tetapi, siswa 

ingin mengetahui yang membuat pria dan wanita berbeda  mengapa 
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kelompok sosial mengharapkan anggota kedua jenis kelamin ini 

berpakaian dan bersikap berbeda, dan mengapa anggota jenis kelamin 

tertentu tidak diharapkan atau diizinkan melakukan hal-hal tertentu 

(Hurlock, 1976: 119). 

f. Perkembangan Sosioemosional 

Lima area perkembangan sosioemosional yang sudah diteliti 

mengenai gender adalah hubungan interpersonal, agresif, emosi, 

perilaku prososional, dan prestasi. Pada ranah agresif, salah satu ranah 

perbedaan gender yang paling konsisten adalah bahwa siswa laki-laki 

lebih agresif secara fisik dibandingkan perempuan menurut Dodge 

(Santrock, 2007: 101). Perbedaan terjadi pada setiap kebudayaan dan 

muncul dari awal masa perkembangan siswa. Perbedaan agresif 

terlihat jelas ketika siswa diprovokasi. Baik faktor biologis maupun 

faktor lingkungan dianggap berperan dalam perbedaan gender dalam 

perilaku agresif. Siswa perempuan lebih mungkin melakukan agresif 

relasional, yaitu bentuk perilaku untuk mempengaruhi agar orang lain 

tidak menyukai siswa tertentu seperti dengan menyebarkan gosip 

buruk, melihat dengan sinis atau mengacuhkan siswa lain ketika 

marah. 

g. Masa Puber  

Masa puber beriringan dengan adanya perubahan fisik serta 

hormon-hormon tertentu yang juga mempengaruhi seksual. Dalam 

sudut pandang agama, masa ini disebut juga masa „balig‟. Karena 
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dalam masa ini mulai muncul sudut pandang terhadap seks, para orang 

tua hendaknya mulai waspada, terutama di zaman teknologi canggih 

ini. Jangan sampai siswa sesusia SD memiliki pengetahuan seks yang 

tidak terkendali, terutama dari dunia maya (internet). 

Seiring bertambahnya usia minat tidak diekspresikan secara 

terbuka karena tekanan sosial menghalangi ekspresi tersebut, sehingga 

cara mengekspresikan minat pada seks cenderung tertutup yakni 

misalkan berbicara tentang seks dengan teman diketahui oleh orang 

dewasa, mencuri-curi informasi dari media yang tersedia. Hurlock 

(1978:135) juga berpendapat pada masa kanak-kanak terdapat 

peningkatan minat pada seks. Ketika perubahan pubertas mulai tampak 

pada bagian luar tubuh siswa atau tubuh teman sekelas, minat pada 

seks bergeser ke arah penyebab dan arti perubahan tersebut. Terdapat 

faktor tertentu yang menjadikan siswa melakukan hal-hal yang lebih 

berani dan terbuka untuk mengekspresikan minat tersebut. Faktor 

dominan di era saat ini yaitu arus informasi dari media massa 

(terutama internet) dan sebagainya yang menyediakan informasi 

tentang seks sehingga meningkatkan minat siswa. 

Dunia maya (internet) memberi akses yang mudah terhadap 

berbagai hal, termasuk pengetahuan seks. Siswa dapat mengakses 

sendiri informasi yang inginkan dengan menggunakan kecanggihan 

internet. Di sinilah perlunya pengawasan serta kebijakan orang tua dan 
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guru dalam menghadapi anak usia SD yang mungkin saja di antara ada 

yang mulai menginjak masa pubertas.  

 

3. Perilaku Menyimpang pada Siswa 

a. Pengertian Perilaku Menyimpang 

Perilaku menyimpang merupakan hasil dari sosialisasi yang tidak 

sempurna karena mengadopsi sub-budaya yang menyimpang. ( Abu 

Darwis 2006:35) mengemukakan bahwa perilaku anak yang 

menyimpang adalah perilaku anak yang tidak sesuai dengan tingkat -

tingkat perkembangannya dan tidak sesuai dengan nilai moral yang 

berlaku. Perilaku yang menyimpang, mengganggu atau menghambat 

anak untuk mencapai perkembangan berikutnya. Perilaku normal 

adalah perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya, 

sedangkan parilaku abnormal adalah perilaku yang tidak dapat 

diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan 

norma-norma sosial yang ada. Perilaku abnormal ini juga biasa disebut 

perilaku menyimpang atau perilaku bermasalah. Jika siswa dapat 

melaksanakan tugas perilaku pada masa perkembangannya dengan 

baik, siswa tersebut dikatakan berperilaku normal. Masalah muncul 

apabila siswa berperilaku tidak sesuai dengan tugas perkembangannya. 

Siswa yang berperilaku di luar perilaku normal disebut siswa yang 

berperilaku menyimpang. (child deviant behavior). 
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Perilaku siswa menyimpang memiliki hubungan dengan 

penyesuaian siswa tersebut dengan lingkungannya. Hurlock (2004: 39) 

mengatakan bahwa perilaku siswa bermasalah atau menyimpang ini 

muncul karena penyesuaian yang harus dilakukan siswa terhadap 

tuntutan dan kondisi lingkungan yang baru. Berarti semakin besar 

tuntutan dan perubahan semakin besar pula masalah penyesuaian yang 

dihadapi siswa tersebut. 

Perilaku menyimpang dalam istilah psikologi sering disebut 

dengan Disruptive Behavior, dan karena perilakunya negatif dan tidak 

normal maka termasuk dalam gangguan perilaku, disebut juga 

dengan Disruptive Behavior Disorders. Disruptive behavior ini 

merupakan pola-pola perilaku yang negatif yang ditampakkan siswa 

dalam kelompoknya maupun untuk merespon segala sesuatu di 

sekelilingnya. Perilaku yang demikian termasuk perilaku yang agresif 

dan antisosial. Menurut Hildayani (2015: 12.5), perilaku yang muncul 

seperti ancaman verbal, perkelahian, perusakan hak milik, pencurian, 

kebohongan, pembakaran, kabur dari rumah, bahkan sampai 

pembunuhan. Pada bagian lain, Hildayani (2015: 10.2—10.10) 

menjelaskan bahwa ada dua bentuk perilaku yang termasuk dalam 

penyimpangan, yakni ADD (Attention Deficit Disorder atau Gangguan 

Pemusatan Perhatian) dan AHDH (Attention Deficit and Hyperactive 

Disorder atau Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas). 

Bentuk atau karakteristik dari ADD/AHDH ini adalah sebagai berikut. 
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1) Inattention (Gangguan Pemusatan Perhatian) 

Gejala utama pada anak yang mengalami penyimpangan 

ini adalah kurangnya atau tidak adanya konsentrasi pada diri 

anak, ketika anak bermain, belajar atau segala sesuatu yang 

dilakukan tidak bertahan lama. Perhatiannya mudah teralih, 

diikuti dengan perilakunya yang banyak, banyak gerak dan tidak 

bisa diam. Selain itu, siswa biasanya juga terlihat sangat aktif 

dalam berbicara, dan perilakunya sering mengganggu orang lain. 

2) Impulsivitas 

Imulsivitas dapat juga dikatakan conduct disorder, yakni 

perilaku yang melatar belakangi seorang siswa memiliki perilaku 

kekerasan, kenakalan atau kriminalitas. Perilaku yang ditampilkan 

dalam conduct disorder merupakan perilaku yang tidak 

menghargai hak-hak orang lain, melanggar aturan, norma-norma 

yang berlaku  atau pun hukum. Conduct disorder biasanya 

muncul sebelum masa pubertas, diperkirakan 9% terjadi pada 

laki-laki dan 2% pada siswa perempuan. Conduct disorder ini 

meliputi juga perilaku bermusuhan atau menyakiti orang lain. 

3) Hiperaktivitas  

Perilaku ini merupakan hal yang paling mudah teramati 

dari semua gejala perilaku ADD/ADHD. Masalah perilaku ini 

biasanya tidak disadari sampai siswa berada dalam situasi yang 

membutuhkan gerakan motorik yang terkendali, yaitu ketika anak 

masuk taman bermain atau taman kanak-kanak.   
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4) Disorganisasi  

Ciri ini mungkin dapat teramati dari tampilan fisik siswa, 

misalnya dari  cara berpakaian atau cara menyimpan barang-

barangnya.   

5) Relasi Sosial  

Terlepas dari sensitivitas siswa secara umum dan adanya 

keinginan yang kuat untuk dapat diterima oleh orang lain, siswa 

dengan ADD/ADHD sering kali salah dalam membaca tanda-

tanda sosial dan secara impulsif menampilkan perilaku sosial 

yang tidak sesuai. Siswa dengan ADD/ADHD dapat saja 

memberikan komentar yang menyakitkan hati orang lain, tanpa 

sendiri menyadarinya.  

6) Perilaku Agresif  

Perilaku siswa yang agresif biasanya merupakan akibat 

negatif yang berkepanjangan dari ADD/ADHD. Jika perilaku 

agresif muncul, biasanya makin sulit untuk menangani perilaku 

siswa. Yang dimaksud perilaku agresif adalah perilaku yang 

menyerang orang lain. Perilaku ini dapat berupa tindakan fisik 

atau tindakan verbal.  

7) Konsep Diri  

Siswa dengan ADD/ADHD sangat sensitif secara 

emosional dan neurologis terhadap kegagalan dan kesulitan yang 

alami.  
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8) Perilaku Mencari Sensasi  

Bentuk yang terburuk dari perilaku ini tidak muncul 

sesering ciri-ciri yang lain. Beberapa siswa ADD/ADHD secara 

neurologis mengalami keadaan mental siaga yang berada di 

bawah normal, sehingga seakan-akan dalam kondisi mengantuk. 

9) Melamun 

Ketika situasi di kelas atau situasi lain dianggap 

membosankan, siswa dengan ADD/ADHD biasanya akan 

melamun sebagai refleksi dari aktivitas otaknya. 

10) Koordinasi Motorik 

Kebanyakan siswa dengan ADD/ADHD mengalami 

kesulitan dengan tugas-tugas yang melibatkan motorik halus, 

terutama tulisan tangan atau menggambar.  

11) Daya Ingat  

Ciri ini sering kali ditandai dengan kesulitan pada fungsi 

daya ingat jangka pendek.  

12) Pola Pikir yang Obsesif  

Pola pikir ini yaitu ketika seorang siswa memiliki ide 

tertentu, sulit sekali baginya untuk mengalihkan pikirannya 

kepada hal lain.  

Perilaku yang menyimpang, menurut James Vander Zandean 

dalam (Kamanto Sunarto, 2000: 128) mengemukakan bahwa 

penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang 
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dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Perilaku 

yang dimaksud yaitu perilaku yang sebaiknya tidak dilakukan oleh 

siswa usia sekolah. Siswa yang menunjukan tindakan yang di luar 

batas toleransi dapat dikenai hukuman. 

Penyimpangan perilaku pada siswa dapat terjadi dalam bentuk 

sederhana maupun perilaku ekstrim. Penyimpangan perilaku yang 

sederhana seperti mengantuk, suka menyendiri, kadang-kadang 

terlambat datang. Sedangkan penyimpangan ekstrim seperti sering 

membolos, memeras teman-temannya, ataupun tidak sopan kepada 

orang lain juga kepada gurunya (Mustaqim dan Abdul Wahib, 1991: 

138). 

penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang 

dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat 

kebanyakan/populasi menurut pendapat Kartini Kartono (2011:11). 

Bukunya yang lain, Kartini Kartono menyebutkan juvenile delinquency 

ialah perilaku kenakalan siswa; merupakan gejala sakit (patologis) 

secara sosial pada siswa dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk 

pengabdian sosial sehingga mengembangkan bentuk tingkah laku yang 

menyimpang. Juvenile deliquency menekankan sebab-sebab tingkah 

laku yang menyimpang/delinkuen siswa dari aspek psikologis atau sisi 

kejiwaannya. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa semua penyimpangan terkait dengan istilah-istilah 
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perilaku negatif seperti tindak pidana dan keributan. Akan tetapi, orang 

yang bertindak terlalu jauh dari patokan umum lingkungan sekitar 

dapat juga disebut sebagai penyimpangan. Penyimpangan kini tidak 

hanya orangtua, orang muda, bahkan anak usia sekolah menengah dan 

siswa usia sekolah dasar. Anggota masyarakat yang melakukan 

penyimpangan terhadap norma.  

Perilaku menyimpang dapat dikatakan perilaku menyimpang 

tersebut mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri  ataupun 

terhadap orang lain. Perilaku menyimpang dapat mengakibatkan 

terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma, aturan-aturan, nilai-

nilai, dan bahkan hukum yang berlaku. 

 

b. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Menyimpang 

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan seseorang 

melakukan perilaku menyimpang. Faktor penyebabnya dapat berasal 

dari dalam diri seseorang itu sendiri dan dapat pula berasal dari luar 

diri seseorang atau yang disebut berasal dari lingkungan. Willis (2012: 

93) mengatakan adanya perilaku menyimpang terjadi karena faktor 

dari dalam diri sendiri. Faktor-faktor tersebut yakni sebagai berikut.  

1) Predisposing factor, yaitu faktor bawaan sejak lahir yang 

bersumber dari kelainan otak. Hal ini dapat terjadi akibat luka di 

kepala ketika bayi ditarik dari perut sang ibu. 
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2) Lemahnya pertahanan diri. Hal ini merupakan faktor kontrol dan 

pertahanan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif. Siswa yang 

kurang memiliki pertahanan diri akan mudah terpengaruh ajakan 

temannya yang kurang baik. 

3) Kurangnya kemampuan penyesuaian diri. Keadaan ini amat sangat 

terasa dalam pergaulan anak. Siswa yang mengalami hal demikian 

disebut dengan siswa kuper atau kurang pergaulan. Inti 

persoalannya adalah ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap 

lingkungan sosial. 

4) Kurangnya dasar-dasar keimanan dalam diri siswa. Masalah agama 

belum diupayakan secara sungguh-sungguh dari orang tua dan guru. 

Padahal agama merupakan benteng diri remaja dari segala godaan 

dan cobaan. 

Penyimpangan perilaku pada siswa dapat berbentuk kejahatan. 

Kartini Kartono (2011: 25) kejahatan siswa yang merupakan gejala 

penyimpangan dan patologis secara sosial itu juga dapat dikelompokan 

dalam satu kelas detektif secara sosial dan mempunyai sebab-musabab 

yang majemuk, jadi sifatnya multi-kasual. Terdapat penggolongan 

gejala penyimpangan siswa menurut beberapa teori, yakni sebagai 

berikut. 

1) Teori Biologis 

Tingkah laku sosiopatik (orang yang tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan keadaan di masyarakat) atau delinkuen 
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pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor 

fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat oleh cacat 

jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung 

melalui hal-hal berikut: 

a) Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau 

melalui kombinasi gen; dapat juga disebabkan oleh tidak 

adanya gen tertentu, yang semuanya dapat memunculkan 

penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen 

secara potensial. 

b) Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa 

(abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen. 

c) Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah 

tertentu yang menimbulkan tingkah laku delikuen atau 

sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan 

brachydactylisme (berjari-jari pendek) dan diabetes insipidius 

(sejenis penyakit gula) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat 

kriminal serta penyakit mental. 

2) Teori Psikogenis 

Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen 

siswa dari aspek psikologis atau isi kejiawaannya. Antara lain 

faktor intelegensi,ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang 

salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik 
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batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, 

dan lain-lain. 

3) Teori Sosiogenesis 

Para sosiolog berpendapat tingkah laku delinkuen pada 

siswa remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis 

sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktural sosial 

yang deviatif, tekanan kelompok, peran sosial, status sosial atau 

oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural 

dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi 

struktural lembaga-lembaga sosial, dan pendefinisaian diri atau 

konsep dirinya. 

4) Teori Subkultur Delinkuensi 

Tiga teori yang terdahulu (biologis, psikogenesis, dan 

sosiologis) sangat populer sampai tahun-tahun 50-an. Sejak 1950 

ke atas banyak terdapat perhatian pada aktivitas-aktivitas gang 

yang terorganisir dengan subkultur-subkulturnya. Adapun 

sebabnya seperti; 1) Bertambahnya dengan cepat jumlah 

kejahatan, dan meningkatnya kualitas kekerasan serta kekejaman 

yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki subkultural 

delinkuen, dan 2) Meningkatnya jumlah kriminalitas 

mengakibatkan sangat besarnya kerugian dan kerusakan secara 

universal, terutama terdapat di negara-negara industri yang sudah 
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maju disebabkan oleh meluasnya kejahatan-kejahatan anak 

remaja. 

Beberapa faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang 

menurut Taufik Rohman, dkk. (2006: 102), antara lain sebagai berikut. 

1) Sikap mental yang tidak sehat 

Perilaku menyimpang dapat pula disebabkan karena sikap 

mental yang tidak sehat. Sikap itu ditunjukan dengn tidak merasa 

bersalah atau menyesal atas perbuatannya, bahkan merasa senang. 

Mental yang tidak sehat akan berdampak pada sikap yang 

dilakukan oleh seseorang. Sikap tersebut biasanya muncul tidak 

sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi. 

2) Ketidak harmonisan dalam keluarga 

Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga dapat menjadi 

penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Keadaan keluarga 

yang penuh dengan masalah akan menjadikan seorang siswa 

merasa tertekan. Salah satu ketidak harmonisan dalam keluarga 

yaitu sering terjadinya pertengkaran orang tua. Pertengkaran orang 

tua dapat membuat siswa tertekan dan takut. Efek yang 

ditimbulkan dari pertengkaran orang tua yakni dapat membuat 

siswa melakukan tindakan-tindakan yang semestinya tidak 

dilakukan. 
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3) Pelampiasan rasa kecewa 

Seseorang yang mengalami kekecewaan apabila tidak 

mengalihkannya ke hal positif, maka siswa akan berusaha mencari 

pelarian untuk memuaskan rasa kecewanya. Seorang siswa dapat 

dengan mudah merasakan kecewa, akan tetapi  tidak mudah untuk 

seorang siswa mengontrol rasa kecewanya. Sehingga pelampiasan 

rasa kekecewaan seorang siswa biasanya ke dalam hal-hal yang 

kurang baik seperti mengamuk, memaki, dan lain sebagainya. 

4) Dorongan kebutuhan ekonomi 

Perilaku menyimpang juga terjadi karena dorongan 

kebutuhan ekonomi. Perilaku menyimpang terjadi di kalangan 

keluarga yang memiliki tingkat perekonomian tergolong rendah. 

Seorang siswa biasanya tidak mau tahu  kondisi keluarganya. 

Terkadang siswa ingin memiliki barang-barang yang sama dengan 

yang telah dimiliki temannya akan tetapi, orang tua siswa tersebut 

tidak dapat memenuhi seperti yang dimiliki temannya. 

Kemungkinan negatif yang dapat terjadi dari dorongan ekonomi 

seperti itu perbuatan mencuri atau merampok. 

5) Ketidaksanggupan menyerap norma 

Ketidaksanggupan menyerap norma ke dalam kepribadian 

seseorang diakibatkan karena siswa menjalani proses sosialisasi 

yang tidak sempurna, sehingga tidak sanggup menjalankan 

perannya sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Seseorang 
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siswa jarang menunjukan tingkah laku yang bertentangan dengan 

aturan atau norma yang berlaku. Siswa yang menunjukan tingkah 

laku yang menyimpang dari aturan biasanya mendapat cibiran dari 

temannya. 

6) Adanya ikatan sosial yang berlain-lain 

Seorang siswa cenderung mengidentifikasikan dirinya 

dengan kelompok yang paling dihargai, dan akan lebih senang 

bergaul dengan kelompok itu daripada dengan kelompok lainnya. 

Dengan pengelompokan tersebut individu akan memperoleh pola-

pola sikap dan perilaku kelomponya. Jika kelompok yang digauli 

memiliki pola perilaku yang menyimpang, kemungkinan besar 

individu tersebut akan berperilaku menyimpang. 

7) Keluarga „broken home‟ 

Dilihat dari keluarga seperti ini tentunya aktivitas, 

pengawasan, dan perhatian orang tua sangat kurang sehingga tidak 

heran di era globalisasi saat ini banyak tindakan-tindakan yang 

dilakukan siswa di luar batas normal. Seoarang siswa yang 

memiliki keluarga yang tidak utuh merasa kurang mndapat 

perhatian yang sempurna. Siswa akan terus mencari perhatian dari 

orang tuanya dengan berbagai cara. Sering kali siswa menunjukan 

tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang siswa 

hanya untuk mendapat perhatian dari orang tuanya. 
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8) Orang tua bekerja di luar negeri (luar kota) 

Kurang perhataian orang tua yang bekerja di luar negeri 

(luar kota) semakin menambah beban mental siswa terutama rasa 

sayang yang kurang dari orang tuanya. Sering kali jumpai siswa 

tinggal dan dititipkan bersama nenek, kakak, atau sanak saudara 

lain sehingga aktivitas kurang terawasi secara maksimal. Orang 

tua yang bekerja di luar negeri terkadang hanya memikirkan untuk 

memenuhi kebutuhan anak secara maksimal akan tetapi anak juga 

membutuhkan pengawasan langsung dari orang tua. Siswa akan 

lebih terarah jika di bawah pengawasan orang tuanya sendiri. 

9) Kegagalan dalam proses sosialisasi di sekolah 

Proses sosialisasi dianggap tidak berhasil jika siswa tidak 

berhasil bergaul dengan teman sebayanya di sekolah. Guru adalah 

orang tua pengganti di sekolah, sehingga guru memegang peranan 

penting dalam adaptasi siswa di sekolah. Faktor di sekolah ini 

dapat terjadi karena kesalahan mendidik, faktor kurikulum, 

maupun hal lainnya (Sarwono, 1989: 209). 

 

c. Bentuk Perilaku Menyimpang pada Anak Sekolah Dasar 

Bentuk perilaku menyimpang pada kalangan siswa sekolah 

dasar menurut Taufiq Rohman (2006: 101) bentuk penyimpangan 

meliputi penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder.  
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1) Penyimpangan Primer 

Penyimpangan primer merupakan penyimpangan yang 

bersifat temporer atau sementara. Penyimpangan ini hanya 

menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Seseorang yang 

menunjukkan tindakan penyimpangan temporer ini masih dapat 

ditolerir. Misalnya seoarang siswa membolos atau mencontek 

pekerjaan temannya. 

Ciri-ciri dari penyimpangan primer antara lain; 1) Bersifat 

sementara, 2) Gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku 

penyimpangan, dan 3) Penyimpangannya masih dapat ditolerir.  

2) Penyimpangan Sekunder 

Penyimpangan sekunder merupakan sebuah penyimpangan 

yang dilakukan oleh seorang siswa secara khas. Anak ini di sebut 

melakukan penyimpangan sekunder karena siswa ini sudah 

terbiasa menujukkan tindakan menyimpang di sekolah. Adapun 

ciri dari penyimpangan sekunder yaitu; 1) Gaya hidupnya 

didominasi oleh perilaku menyimpang, 2) Lingkungan sekolah 

tidak dapat mentolerir perilaku menyimpang yang dilakukan 

siswa. Bentuk penyimpanan yang lain yaitu penyimpangan 

individu, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan 

situasional. Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang 

dilakukan secara perorangan. Penyimpangan ini ditunjukan 

seorang siswa dengan melakukan perbuatan yang menyimpang 

dari aturan yang sudah dibuat. Misalkan seorang siswa mencuri 
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uang milik temannya. Penyimpangan kelompok merupakan 

tindakan yang dilakukan secara berkelompok. Siswa yang 

berkelompok dan melakukan tindakan penyimpangan biasanya 

ingin dianggap jagoan di sekolah, hanya saja sekelompok siswa ini 

menunjukkan dengan cara yang salah. Biasanya penyimpangan 

kelompok ini dilakukan oleh siswa yang membentuk sebuah gank. 

Sedangkan penyimpangan situasional yaitu penyimpangan 

yang disebabkan oleh pengaruh bermacam-mcam situasi yang 

sedang terjadi. Situasi yang dimaksud yaitu situasi atau keadaan di 

luar kendali seorang siswa. Siswa terpaksa melakukan tindakan 

menyimpang karena situasi yang memaksa siswa tersebut 

melakukan tindakan menyimpang. 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk 

tindakan menyimpang yang ditunjukan seorang siswa tidak hanya 

dilakukan secara individu, akan tetapi bisa juga dilakukan secara 

berkelompok. Siswa menujukan bentuk tindakan yang menyimpang 

dikarenakan banyak alasan. Salah satunya karena kondisi yang 

memaksa siswa melakukan tindakan menyimpang, baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. 

 

d. Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang  

Upaya untuk mencegah agar tidak terjadi perilaku menyimpang 

di kalangan masyarakat secara umum dan siswa secara khusus dapat 

dilakukan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. 
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Selain itu, saat ini selain keluarga dan lingkungan sekitar termasuk 

lingkungan sekolah, peran media massa juga ikut mempengaruhi 

seseorang untuk mencegahnya berperilaku menyimpang.  

Adapun upaya pencegahan perilaku menyimpang dapat 

dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain sebagai berikut: 

1) Keluarga    

Suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang 

sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan perseorangan 

(pendidikan individual) maupun pendidikan sosial. Keluarga itu 

tempat pendidikan yang sempurna sifat dan wujudnya untuk 

melangsungkan pendidikan ke arah pembentukan pribadi yang 

utuh, tidak saja bagi kanak-kanak tapi juga bagi para remaja. 

Peran orang tua dalam keluarga sebagai penuntun, sebagai 

pengajar, dan sebagai pemberi contoh. Dalam keluarga siswa 

belajar menggunakan bahasa, keterampilan-keterampilan tertentu, 

nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang dalam kebudayaan 

di mana mereka tinggal (Hildayani, 2016).   

Awal proses sosialisasi terjadi dalam lingkungan keluarga, 

dan dalam proses sosialisasi kepribadian seorang siswa akan 

terbentuk, dimana keluarga merupakan faktor penentu bagi 

perkembangan dan pembentukan kepribadian seorang anak 

selanjutnya. Kepribadian seorang siswa akan terbentuk dengan 

baik apabila lahir dan tumbuh perkembangan dalam lingkungan 

keluarga yang baik. Sebaliknya kepribadian siswa akan cenderung 
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menyimpang jika lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan 

pendidikan yang pertama dan utama. 

Pendidikan keluarga itu merupakan salah satu upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa baik sehingga siswa menjadi 

tahu dan mengerti tata krama dalam bersikap dan berperilaku yang 

baik dalam masyarakat. Orang tua, saudara (keluarga utama), dan 

anggota keluarga lainnya mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam menjelaskan dan bimbingan seorang siswa untuk 

memahami dan mentaati nilai dan norma yang berlaku dalam 

masyarakat. Sehingga dengan demikian seorang siswa paham 

perilaku yang boleh dilakukan dan perilaku yang tidak boleh 

dilakukan, baik dalam keluarga maupun masyarakat. 

Demikian pula sebagai seorang siswa harus taat dan patuh 

pada orang tua. Bimbingan, arahan, dan aturan yang diberikan 

oleh orang tua harus dipatuhi dan ditaati. Misalnya orang tua 

mengajarkan untuk belajar yang rajin, tidak melakukan perbuatan 

yang tidak baik, seperti merokok, terlibat narkoba, pergaulan 

bebas, perjudian, dan tawuran. Dengan mengikuti perintah orang 

tua akan terhindar dari perilaku menyimpang, disamping hal itu 

juga hal yang harus dilakukan agar terhindar dari perilaku 

menyimpang adalah menjalankan perintah agama dan menjauhi 

segala larangan-Nya, serta mematuhi nilai dan norma yang 

berlaku dalam masyarakat. 
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2) Lingkungan Tempat Tinggal, Teman Sepermainan, dan 

Lingkungan Sekolah   

Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi 

kepribadian seseorang untuk berperilaku menyimpang. Seseorang 

yang tinggal dalam lingkungan tempat tinggal yang baik, 

warganya taat dalam melakukan ibadah agama, dan melakukan 

perbuatan-perbuatan yang baik, maka keadaan ini akan 

mempengaruhi kepribadian seseorang menjadi baik sehingga 

terhindar dari perilaku menyimpang. 

Demikian pula  jika seseorang tinggal di lingkungan 

tempat tinggal yang baik, akan mempengaruhi seseorang untuk 

terlibat dan terpengaruh melakukan perilaku menyimpang. Salah 

satu pencegahan yang harus dilakukan agar terhindar dari perilaku 

menyimpang adalah harus menjauhi tempat tinggal yang rawan 

terhadap  perilaku menyimpang, memperkuat ketaqwaan terhadap 

Tuhan, dan menerapkan penegakan nilai dan norma yang tegas 

dalam masyarakat. 

Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan 

moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai 

pencerminan nilai hidup itu umumnya adalah seseorang yang 

hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen 

senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan 

pencerminan nilai hidup tersebut. Sehingga yang perlu 
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diperhatikan adalah lingkungan sosial terdekat yang terutama 

terdiri dari yang berfungsi sebagai guru dan pembinaan yaitu 

orang tua dan guru. Dengan menciptakan iklim lingkungan yang 

serasi, dapat meminimalisasi perilaku menyimpang yang 

dilakukan oleh siswa. 

Demikian pula dengan teman sepermainan, dapat 

mempengaruhi seseorang untuk berperilaku menyimpang. Apabila 

berteman dengan orang yang baik, rajin belajar, pintar, dan taat 

pada agama, maka akan terpengaruh untuk ikut berbuat baik. 

Tindakan pencegahan yang harus dilakukan adalah tidak bergaul 

dengan sembarang orang atau berteman dengan orang-orang yang 

melakukan perilaku menyimpang. 

3) Media Massa  

Pada umumnya media massa mempunyai tiga fungsi, yakni 

informasi, edukasi, dan rekreasi. Media massa sebagai alat 

komunikasi dan rekreasi yang menjangkau banyak orang telah 

menjadi suatu kekuatan pendorong yang besar dalam kehidupan 

orang. Media massa mempunyai sumbangan yang besar dalam 

mengintegrasikan kebudayaan serta mensosialisasikan generasi 

muda. Karena biayanya yang tidak mahal, mudah diperoleh, serta 

menarik. Anak menggunakan waktu yang lebih banyak dalam 

menonton televisi, mendengarkan radio, menonton bioskop, dan 
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membaca komik jika dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan 

lainnya. 

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa media massa juga 

dapat menimbulkan pengaruh negatif, terutama menimbulkan 

perilaku agresif yang mengarah ke kekerasan. Menurut Bandura 

(dalam Hildayani, 2016), ada beberapa akibat penayangan 

kekerasan di media, yakni: 1) Mengajari siswa dengan tipe 

perilaku agresif dan ide umum bahwa segala masalah dapat diatasi 

dengan perilaku agresif, 2) Siswa menyaksikan bahwa kekerasan 

dapat mematahkan rintangan terhadap kekerasan dan perilaku 

agresif sehingga perilaku agresif tampak lumrah dan dapat 

diterima, 3) Menjadi tidak sensitif dan terbiasa dengan kekerasan 

dan penderitaan, serta 4) Membentuk citra manusia tentang 

kenyataan dan cenderung menganggap dunia sebagai tempat yang 

tidak aman untuk hidup.  

Media massa, baik cetak maupun elektronik merupakan 

suatu wadah sosialisasi yang dapat mempengaruhi seseorang 

dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah 

pencegahan agar tidak terpengaruh akibat media massa adalah 

apabila ingin menonton acara di televisi, pilih acara yang bernilai 

positif dan menghindari menyaksikan tayangan yang dapat 

membawa pengaruh buruk. 
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Permintaan perlu memperketat sensor terhadap tayangan 

media massa, sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku 

menyimpang. Peran orang tua dan guru juga harus memberi 

pengertian dan mengawasi anak-anak (siswa) agar tidak menonton 

acara yang dapat menjerumuskan untuk melakukan perilaku yang 

menyimpang.   

 

4. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah   

Sekolah berfungsi dan bertugas sebagai Edukator, Manajer, 

Administrator, Supervisor, Pemimpin/Leader, Inovator, dan Motivator. 

Sebagai edukator, kepala sekolah bertugas melaksanakan proses belajar 

mengajar secara efektif dan efisien, Permendiknas No. 28 Tahun 2010 

tentang Penugasan Kepala Sekolah, sama seperti tugas guru pada 

umumnya. 

a. Tugas guru yang dimaksud yakni: 

1) Membuat perangkat pembelajaran, meliputi Silabus, Program 

Tahunan dan Program Semester, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, 

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

3) Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar; ulangan harian, 

ulangan tengah semester, ulangan semester, ulangan kenaikan 

kelas, ujian akhir sekolah, 

4) Melaksanakan analisis hasil ulangan harian, 

5) Menyusun dan melaksanakan program remedi dan pengayaan, 

6) Mengisi daftar nilai siswa, 

7) Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan) 

kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar, 

8) Membuat alat peraga/media pembelajaran, 

9) Menumbuhkan dan mengembangkan sikap menghargai karya seni, 

10) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan 

kurikulum, 

11) Melaksanakan tugas tertentu di sekolah, 
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12) Mengadakan pengembangan program pembelajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya, 

13) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa, 

14) Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai 

pembelajaran, 

15) Mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum, dan 

16) Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan 

pangkatnya. 

b. Kepala Sekolah berfungsi dan bertugas sebagai: 

1) Kepala sekolah sebagai manager mempunyai tugas: 1) Menyusun 

perencanaan, 2) Mengorganisasikan kegiatan, 3) Mengarahkan 

kegiatan, 4) Mengkoordinasikan kegiatan, 5) Melaksanakan 

pengawasan, 6) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan, 7) 

Menentukan kebijaksanaan, 8) Mengadakan rapat, 9) Mengambil 

keputusan, 10) Mengatur proses belajar mengajar, 11) Mengatur 

administrasi Ketatausahaan, siswa, ketenangan, sarana dan 

prasarana, keuangan/ RAPBS, 12) Mengatur Organisasi Siswa 

Intra Sekolah (OSIS), dan 13) Mengatur hubungan sekolah dengan 

masyarakat dan instansi terkait. 

2) Kepala sekolah sebagai administrator bertugas menyelenggarakan 

administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian, serta pengawasan, yang meliputi bidang 

kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, kantor, 

keuangan, perpustakaan, laboratorium, ruang 

keterampilan/kesenian, Bimbingan Konseling, UKS, OSIS, 

serbaguna, media, gudang, dan10 K.  

3) Kepala sekolah sebagai supervisor bertugas menyelenggarakan 

supervisi mengenai: 1) Proses belajar Mengajar, 2) Kegiatan 

Bimbingan dan Konseling, 3) Kegiatan Ekstrakurikuler, 4) 

Kegiatan ketatausahaan, 5) Kegiatan kerjasama dengan 

masyarakat dan instansi terkait, 6) Sarana dan prasarana, 7) 

Kegiatan OSIS, dan 8) Kegiatan 10K.  

4) Seorang kepala sekolah sebagai pemimpin/leader hendaknya dapat 

dipercaya, jujur dan bertanggung jawab, memahami kondisi guru, 

karyawan dan siswa, memiliki visi dan memahami misi sekolah, 

mengambil keputusan intern dan ekstern sekolah, serta membuat, 

mencari dan memilih gagasan baru. 

5) Kepala sekolah sebagai inovator bertugas melakukan 

pembaharuan di bidang KBM, BK, Ekstrakurikuler, dan 

Pengadaan, melaksanakan pembinaan guru dan karyawan, dan 

melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di Komite 

Sekolah dan Masyarakat  

6) Motivator, kepala sekolah harus mampu: a. Mengatur 

ruang  kantor yang konduktif untuk bekerja, b. Mengatur ruang 

kantor yang konduktif untuk KBM / BK, c. Mengatur ruang 

laboratorium yang konduktif untuk praktikum, d. Mengatur ruang 
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perpustakaan yang konduktif untuk belajar, e. Menciptakan 

hubungan kerja yang harmonis sesama guru dan karyawan, f. 

Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar sekolah dan 

lingkungan, serta g. Menerapkan prinsip penghargaan dan 

hukuman (buku kepala sekolah). 

 

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas kepala sekolah 

cukup berat, yakni merangkap sebagai guru dan juga sebagai pimpinan di 

sekolah. Sebagai guru ia berperan sebagai edukator. Sedangkan sebagai 

pimpinan di sekolah ia berperan sebagai manajer, administrator, 

supervisor, leader, inovator, dan motivator. Oleh karena itu, seorang 

kepala sekolah harus benar-benar profesional dalam menjalankan 

tugasnya. 

 

5. Tugas Guru Kelas  

Kondisi guru kelas di sekolah dasar sepertinya memiliki beban 

yang cukup berat. Selain memiliki tugas pokok mengajar, juga berperan 

sebagai wali kelas dan konselor. Tugas ini tidak dapat dihindari, selain 

karena kultur di masyarakat, juga karena terikat dengan perundangan 

dalam kedudukannya sebagai pejabat fungsional.  

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Permenegpan RB) No. 16 tahun 2009 dijelaskan 

bahwa jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai 

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 

kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur 
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pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai 

Negeri Sipil. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kegiatan 

pembelajaran adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program 

perbaikan dan pengayaan terhadap siswa. 

Jenis Guru berdasarkan sifat, tugas, dan kegiatannya meliputi guru 

kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor. 

Rincian kegiatan tugas jabatan guru kelas dimuat pada Permenegpan RB 

pasal 13 ayat 1, guru mata pelajaran pada Permenegpan RB pasal 13 ayat 

2, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada Permenegpan RB 

pasal 13 ayat 3.  

Adapun rincian kegiatan tugas jabatan guru berdasarkan jenisnya 

adalah sebagai berikut. 

a. Tugas Guru Kelas 

1) Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; 

2) Menyusun silabus pembelajaran; 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; 

4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran; 

5) Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; 

6) Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata 

pelajaran dikelasnya; 

7) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran; 
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8) Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; 

9) Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang menjadi 

tanggung jawabnya; 

10) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; 

11)  Membimbing guru pemula dalam program induksi; 

12) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses 

pembelajaran; 

13) Melaksanakan pengembangan diri; 

14) Melaksanakan publikasi ilmiah; dan  

15) Membuat karya inovatif. 

b. Tugas Guru Mata Pelajaran 

1) Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; 

2) Menyusun silabus pembelajaran; 

3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; 

4) Melaksanakan kegiatan pembelajaran; 

5) Menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran; 

6) Menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata 

pelajaran yang diampunya; 

7) Menganalisis hasil penilaian pembelajaran; 

8) Melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi; 

9) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; 

10) Membimbing guru pemula dalam program induksi; 

11) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses 

pembelajaran; 

12) Melaksanakan pengembangan diri; 

13) Melaksanakan publikasi ilmiah; dan 

14) Membuat karya inovatif. 

c. Tugas Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor 

1) Menyusun kurikulum bimbingan dan konseling; 

2) Menyusun silabus bimbingan dan konseling; 

3) Menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling; 

4) Melaksanakan bimbingan dan konseling per semester; 

5) Menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan 

konseling; 

6) Mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling; 

7) Menganalisis hasil bimbingan dan konseling; 

8) Melaksanakan pembelajaran/perbaikan tindak lanjut bimbingan 

dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi; 

9) Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; 

10) Membimbing guru pemula dalam program induksi; 
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11) Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses 

pembelajaran; 

12) Melaksanakan pengembangan diri; 

13) Melaksanakan publikasi ilmiah; dan 

14) Membuat karya inovatif. 

 

Uraian di atas diketahui bahwa tugas seorang guru tidaklah ringan. 

Guru tidak hanya memiliki kewajiban menyampaikan materi pelajaran di 

depan kelas, tetapi ia juga harus mampu menumbuhkembangkan bakat 

atau potensi khusus yang dimiliki para siswa. Selain itu, yang sangat 

penting bahwa guru juga mempunyai tugas mendidik moral para siswanya.  

 

B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan diperlu untuk menambah referensi 

sebelum melakukan penelitian dan memperkuat kajian teori yang telah 

dituliskan dalam subbab sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Erlin Okvianti (2016) yang berjudul ―Studi Kasus Siswa Perilaku 

Menyimpang Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar‖ .  

Hasil penelitian bahwa perilaku menyimpang siswa lebih 

dipengaruhi  faktor eksternal yaitu melihat contoh yang salah. Perilaku 

tersebut diinternalisasi siswa menyimpang saat beberapa kali mengikuti 

dan melihat orang tuanya mengambil barang bekas. Dengan melihat 

contoh tanpa ada pengertian dan pemahaman dari orang tua, siswa 

berperilaku menyimpang mengimitasi perbuatan tersebut dengan 

mengambil barang orang lain tanpa izin  pemiliknya. 

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh James Snyder, Gerald Patterson, Jessica 

Oeser, Gerald Patterson, Mike Stoolmiller, Kassy Johnson, Dan Bigail 

Snyder (2005) dengan judul “Deviancy Training And Association With 

Perilaku Menyimpang Pada..., Ayu Restuningtias, FKIP, UMP, 2018



46 

 

 

 

Deviant Peers In Young Children: Occurrence And Contribution To 

Early-Onset Conduct Problems”.  

Hasil penelitian menunjukan hubungan pembicaraan dan peran yang 

menyimpang selama interaksi teman sebaya, bergaul dengan teman 

sebaya, dan pertumbuhan masalah perilaku terbuka dan tertutup selama 

TK dan kelas satu diperiksa dalam sampel masyarakat terhadap 267 anak 

laki-laki dan perempuan. Saat masuk ke taman kanak-kanak, masalah 

perilaku terbuka dan tersamar tinggi diprediksi terkait dengan teman 

sebaya, dan asosiasi rekan yang menyimpang memperkirakan pembicaraan 

dan peran yang menyimpang selama interaksi teman sebaya selama TK. 

Asosiasi dengan rekan-rekan yang menyimpang, dan omongan dan peran 

menyimpang memprediksi pertumbuhan masalah perilaku terbuka dan 

tersembunyi di tempat bermain, di kelas, dan di rumah saat TK dan kelas 

satu. Proses rekan terkait dengan pertumbuhan dalam masalah perilaku 

yang meningkat dengan cepat pada masa kanak-kanak dan remaja tampak 

terjadi pada masa kanak-kanak sebelumnya. Proses peer ini mungkin 

memainkan peran sentral dalam evolusi masalah perilaku untuk 

memasukkan bentuk rahasia dan terbuka. 

 

3. Peelitian yang dilakukan oleh Michaelin D. Kisicki, MD and William 

French, MD. (2011) dengan judul Assessment of Disruptive Behavior 

Disorders 

Hasil dari penelitian menunjukan sebagian besar perilaku ini, seperti 

tindakan terisolasi yang menyebabkan kerusakan atau kerusakan yang 

dapat diabaikan, tidak merupakan prediktif dari perilaku perilaku yang 

mengganggu.10 Gejala yang menyarankan patologi yang lebih besar 

meliputi: memiliki banyak jenis gejala perilaku yang mengganggu; 

memiliki agresi proaktif atau terencana; kekejaman; penggunaan senjata; 

dan perilaku mengganggu di luar konteks sosial yang menguat (tekanan 

rekan sebaya, geng, dll.) Prevalensi Gangguan Perilaku Disruptif 

Gangguan perilaku yang mengganggu cukup umum, dengan prevalensi 

hingga 16% pada beberapa sampel masyarakat dengan variabilitas yang 

besar tergantung pada usia dan jenis kelamin.12 Prevalensi ini dapat 

setinggi 50% pada populasi perawatan kesehatan mental.11 Anak laki-laki 

lebih sering menunjukkan agresi, pelanggaran properti, dan pelanggaran 

peraturan masyarakat yang didefinisikan oleh usia, seperti pembolosan dan 

jam malam. [...] CD sampai empat kali lebih umum terjadi pada anak laki-

laki sebagai anak perempuan, sementara ODD tidak secara konsisten 

ditemukan berbeda antara jenis kelamin.11 Namun, beberapa orang 

menyarankan bahwa jika agresi "relasional" (keterasingan, penghinaan 

karakter, pengucilan ) dianggap setara dengan agresi fisik, akan ada paritas 
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antara jenis kelamin dalam prevalensi CD.13 ODD dan CD dianggap 

sangat gigih; Rasio odds ODD dan CD yang diturunkan akhir-akhir ini 

berlanjut sampai remaja masing-masing adalah 8,3 dan 13,9.14 Dari 

remaja yang didiagnosis dengan CD, 88% terus mengalami diagnosis 3 

tahun kemudian.15 Evaluasi dan Diagnosis Riwayat pasien yang dicurigai 

Memiliki perilaku yang mengganggu harus dikumpulkan secara optimal 

dari berbagai sumber, dimulai dengan anak, dan termasuk orang tua, 

keluarga besar, guru, terapis, pekerja sosial, dan jika sesuai, petugas 

pembebasan bersyarat / masa percobaan. 

 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat dijadikan acuan dan sumber 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul perilaku menyimpang, 

kesimpulan dari peneliian diatas perilaku menyimpang yang dilakukan siswa 

Taman Kanak-Kanak dan siswa kelas satu terjadi karena adanya interaksi 

teman sebaya yang terjadi saat ditempat bermain dan lingkungan kelas dan 

siswa kelas satu yang mengambil barang milik orang lain disebabkan karena 

siswa tersebut meniru apa yang dilakukan orang tuanya saat berada dirumah. 

Bedanya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dilakukan 

kepada siswa kelas atas dengan kasus penyimpangan yang berbeda-beda 

setiap siswanya. 

 

C. Kerangka Pikir 

Pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan nasional juga 

memiliki tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
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negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan 

pendidikan ini menandaskan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya 

mencetak generasi yang unggul di bidang akademik, namun juga mencetak 

generasi yang unggul dalam sikap dan ketrampilan.  

Pada kenyataannya, masih banyak kasus yang menunjukkan perilaku 

menyimpang pada generasi muda, termasuk pada anak-anak di tingkat sekolah 

dasar. Misalnya, kurang memiliki rasa hormat terhadap guru, orang tua, dan 

teman di sekolah, serta kurang terjalinnya komunikasi yang baik dalam 

bergaul dengan orang lain sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang 

berupa perilaku menyimpang pada anak. 

Perilaku menyimpang pada anak usia Sekolah Dasar perlu diketahui 

sejak dini, baik faktor penyebabnya, bentuk perilaku menyimpang, maupun 

upaya guru atau sekolah dalam mengatasi perilaku menyimpang tersebut. 

Dengan demikian diharapkan nantinya perilaku menyimpang ini tidak 

berkembang pada masa berikutnya, ketika anak menjadi dewasa. 
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Kerangka pikir tersebut dapat dirumuskan dengan skema gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berfikir  

Fungsi dan Tujuan 

Pendidikan Nasional 

Realitas kondisi peserta 

didik di lapangan  

Adanya perilaku 

menyimpang pada peserta 

didik di SDN Salem 05 

faktor penyebab, bentuk 

perilaku menyimpang, serta 

upaya mengatasinya 
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