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Sebagai lembaga pendidikan, sekolah merupakan suatu tempat di mana terjadi 

sosialisasi bagi anak, oleh karena itu sekolah memiliki peran besar kepada anak untuk 

membentuk pribadi yang kuat, ulet dan berpengetahuan luas. Dari observasi yang peneliti 

lakukan di SDN 02 Tulung Saradan Madiun, dijumpai banyak peserta didik yang 

membawa handphone ke sekolah. Isi hp tersebut banyak berisi foto-foto dan sms yang 

mengarah ke pornografi. Peran lembaga sekolah terutama kepala sekolah sangat penting 

untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak, terutama masalah 

kejahatan seksual. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) bagaimana peran kepala sekolah 

dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak dari aspek pembelajaran, 2) 

bagaimana peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak dari 

aspek peraturan, 3) bagaimana peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan 

seksual pada anak dari aspek sosial. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menjelaskan peran kepala sekolah dalam 

mengantisipasi kejahatan seksual pada anak dari aspek pembelajaran, 2) untuk 

menjelaskan peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak dari 

aspek peraturan, 3) untuk menjelaskan peran kepala sekolah dalam mengantisipasi 

kejahatan seksual pada anak dari aspek sosial. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara. 

Adapun teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, display data/penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Peneliti sebagai instrument kunci, sedangkan informannya 

adalah: kepala sekolah. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran kepala sekolah dalam 

mengantisipasi kejahatan seksual pada anak dari aspek pembelajaran adalah kepala 

sekolah sebagai pendidik, kepala sekolah sebagai pencipta/memiliki cita-cita (Ideologist), 

dan kepala sekolah sebagai supervisor, dari aspek peraturan kepala sekolah sebagai 

perencana dan kepala sekolah sebagai pemberi ganjaran/hukuman, terakhir dari aspek 

sosial adalah kepala sekolah sebagai pengawas hubungan antar anggota-anggota, kepala 

sekolah sebagai pendidik, dan kepala sekolah bertindak sebagai ayah.  

  



 

2 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
1
Kepala sekolah 

adalah seorang yang bertugas membina lembaganya agar berhasil mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditentukan, harus mampu mengarahkan, dan 

mengkoordinasi segala kegiatan.
2
 

Kepala sekolah yang efektif dalam mengelola program dan kegiatan 

pendidikan adalah yang mampu memberdayakan seluruh potensi 

kelembagaan dalam menentukan kebijakan, administrasi dan inovasi 

kurikulum di sekolah yang dipimpinnya. Memberdayakan seluruh potensi 

kelembagaan berarti memberdayagunakan seluruh potensi secara 

proporsional, benar dan jujur atau tidak pilih kasih. Memberikan tugas kepada 

orang dengan prioritas utama sesuai bidangnya, jika tidak terpenuhi barulah 

dipertimbangkan yang mendekati bidangnya. Cara kerja yang demikian itu 

adalah cara kerja profesional dan beretika, mengedepankan cara kerja yang 

obyektif menghindari cara kerja yang subyektif.
3
 Kepala sekolah termasuk 

pemimpin formal dalam lembaga pendidikan. Sebagai pemimpin kepala 

                                                           
1
 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2004), 24.  
2
 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 183. 

3
Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 124. 
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sekolah merupakan penanggung jawab utama secara struktural dan 

administratif di sekolah. Oleh karena itu, ia memiliki staf atau pejabat yang 

berada di bawah pimpinannya.   

Sebagai pemimpin, jabatan kepala sekolah tidak bisa diisi oleh orang-

orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang 

diangkat menjadi kepala sekolah, harus ditentukan melalui prosedur serta 

persyaratan-persyaratan tertentu, seperti latar belakang pendidikan, 

pengalaman, usia, pangkat, serta integritas.
4
 

Sejak  adanya manusia dimuka bumi ini dengan peradabannya, maka 

sejak itu pula pada hakekatnya telah ada kegiatan pendidikan dan 

pengajaran.
5
 Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan 

potensi sumber daya manusia (SDM) melalui pengajaran.
6
 Selain itu, 

pendidikan juga merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi peserta 

didik agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya, 

dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. 

Sedangkan pengajaran bertugas mengarahkan proses ini agar sasaran dari 

perubahan itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan.
7
 

Para ahli pendidikan menetapkan bahwa pendidikan adalah proses 

perubahan tingkah laku yang dikehendaki pada kehidupan masyarakat. Jika 

perubahan ini tidak berlaku, maka pendidikan tidak berhasil dan tidak 

                                                           
4
 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2008), 84.   
5
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 3. 

6
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003),1. 

7
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar  (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 79. 
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mencapai tujuannya dan perubahan-perubahan itu harus meliputi tingkah laku 

jasmani, akal, psikologi dan sosial.
8
  

Masa kanak-kanak sangat berpengaruh pada pembentukan sikap 

hidup dan pandangan hidup kita, baik yang diproyeksikan pada saat sekarang, 

maupun pada masa-masa mendatang. Maka tidak dapat diragukan lagi, 

bahwa pengalaman-pengalaman pada masa anak-anak itu merupakan 

landasan dasar bagi bentuk kepribadiaan kita pada saat sekarang. Lebih dari 

itu, masa kanak-kanak akan tetap melekat pada diri seseorang sampai mereka 

dewasa. Sampai pada derajat tertentu, seseorang merupakan produk dari 

pembentukan yang telah diterimanya pada masa kanak-kanak.
9
 

Akhir-akhir ini sangat marak sekali adanya berita mengenai tindak 

kejahatan seksual terhadap anak baik di televisi, radio, koran maupun 

majalah. Hal itu tentu membuat kekhawatiran tersendiri bagi keluarga dan 

lingkungan sekolah. Isa Anshori menyatakan bahwa kekerasan seksual 

umumnya dilakukan orang dekat atau yang sudah akrab. Setidaknya, orang 

yang sudah saling kenal dengan korban.
10

 Oleh karena itu, kasus ini paling 

banyak terjadi di lingkungan keluarga dan pendidikan. Di sekolah, kekerasan 

seksual bisa dilakukan oleh guru, pekerja, atau orang luar yang kerap datang 

ke sekolah.  

Isa Anshori menyebut jumlah riil kasus kekerasan seksual pada anak 

jauh lebih besar dibanding yang tercatat di kepolisian dan berbagai lembaga 

                                                           
8
 Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan (Jakarta: al-Husna Zikro, 1993), 44. 

9
 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak jilid 2, terj. Dr. Med. Meitasari Tjandrasa 

(Jakarta: Erlangga, 1999), 259. 
10

 Isa Anshori, ”Bisa Trauma Seumur Hidup”, dalam  Harian Pagi Surya , 15 April 2015, 

hlm. 1. 
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lain. Hal ini karena ada banyak kasus yang tidak dilaporkan. Biasanya banyak 

terjadi di sekolah. Siswa yang jadi korban, banyak yang tidak mau melapor 

dengan berbagai alasan karena takut dikeluarkan dari sekolah. Pihak sekolah, 

banyak menerapkan model penyelesaian administratif. Korban dipanggil dan 

diberi pendampingan guru Bimbingan dan Konseling (BK), lalu masalah 

dianggap selesai. Padahal anak yang yang jadi korban pelecehan seksual, 

membutuhkan penyelesaian yang lebih mendasar. Mereka harus diambil alih 

lembaga perlindungan anak. Selain perlindungan, mereka juga harus 

mendapatkan pendampingan psikologis. Mereka harus dilepaskan dari trauma 

dan jiwanya direhabilitasi. Tanpa itu, mereka akan mengalami trauma 

sepanjang hidup.
11

 

Sekolah harus didorong lebih terbuka dan ramah terhadap anak. 

Terhadap yang jadi korban kekerasan seksual, sekolah harus membangun 

kembali rasa percaya diri mereka. Anak harus menjalani proses rehabilitasi. 

Hak-hak mereka mulai dari pendidikan, perlindungan, kasih sayang dan 

sebagainya telah dirampas. Semua itu harus dikembalikan lagi kepada para 

korban. Lebih penting lagi, harus ada langkah reintegrasi. Lingkungan harus 

siap menerima kembali anak-anak. Karena itu harus ada upaya mengubah 

lingkungan. Lingkungan harus siap melindungi anak-anak, menjaga mereka 

dan memastikan mereka aman dari bahaya yang mengancam. Termasuk dari 

pelaku kejahatan seksual yang mengincar anak-anak. Rata-rata kasus 

kekerasan seksual pada anak terungkap setelah ada laporan. Alangkah 

                                                           
11

 Ibid., 11. 
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baiknya jika lingkungan peka terhadap anak, sehingga bisa dicegah lebih 

awal.
12

 

Berdasarkan fakta tersebut, peran sekolah terutama kepala sekolah dan 

guru dalam mengawasi peserta didik perlu ditingkatkan. Dalam hal ini kepala 

sekolah perlu membuat peraturan sekolah untuk mengantisipasi tindak 

kejahatan yang tidak diinginkan terutama tindak kejahatan seksual pada anak. 

Kepala sekolah idealnya tidak hanya memperhatikan dari aspek peraturan 

sekolah saja, tetapi juga memperhatikan dalam pembelajaran yang dilakukan 

oleh anak dan memperhatikan aspek sosial anak terutama hubungan 

pergaulan anak dengan teman sebayanya di sekolah. 

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di SDN 02 Tulung Saradan 

Madiun, terdapat beberapa anak sudah memiliki handphone untuk main game 

dan sms dengan teman sebayanya. Mengetahui hal tersebut, peneliti tertarik 

untuk melihat isi handphone mereka. Di dalam handphone tersebut terdapat 

foto-foto yang mengarah kepada pornografi. Begitu juga dengan gaya sms 

yang sudah mengarah ke hal-hal yang negatif.
13

 

Di samping dengan observasi, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan guru Bimbingan dan Konseling (BK) SDN 02 Tulung untuk 

mendapatkan data awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK, 

terdapat siswa berinisial AK telah melakukan tindakan tidak senonoh 

                                                           
12

Ibid., 5. 
13

Hasil observasi pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 pukul 08.20-10.00 WIB di 

kelas V SDN 02 Tulung Saradan Madiun. 
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terhadap siswi berinisal TA. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 

Februari 2013 lalu pada saat jam istirahat.
14

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti permasalahan ini dengan judul: “Peran Kepala Sekolah dalam 

Mengantisipasi Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Kasus di SDN 02 

Tulung Saradan Madiun)”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penelitian ini akan 

difokuskan pada : 

1. Peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak 

dari aspek pembelajaran. 

2. Peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak 

dari aspek peraturan. 

3. Peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak 

dari aspek sosial. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual 

pada anak dari aspek pembelajaran? 

2. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual 

pada anak dari aspek peraturan? 

                                                           
14

Hasil wawancara dengan guru BK pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 di ruang 

kantor  SDN 02 Tulung Saradan Madiun. 
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3. Bagaimana peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual 

pada anak dari aspek sosial? 

D.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk menjelaskan peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan 

seksual pada anak dari aspek pembelajaran. 

2. Untuk menjelaskan peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan 

seksual pada anak dari aspek peraturan. 

3. Untuk menjelaskan peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan 

seksual pada anak dari aspek sosial. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoretik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan 

masalah pendidikan, terutama yang terkait dengan peran kepala sekolah 

dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah, untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap 

proses kegiatan sekolah dan kinerja yang dilakukan oleh para guru 

terutama dalam aspek proses pembelajaran. 
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b. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan 

dalam mengantisipasi tindak kejahatan seksual pada anak guna 

menciptakan anak yang memiliki nilai moral yang lebih baik. 

c. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta sebagai 

bekal untuk menambah bahan penelitian lanjutan. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif,
15

 dengan karakteristik-karakteristik: 

(a) berpijak pada konsep naturalistik, (b) kenyataan berdimensi jamak, 

kesatuan utuh, terbuka, berubah, (c) hubungan peneliti dengan obyek 

berinteraksi, penelitian dari luar dan dalam, peneliti sebagai instrumen, 

bersifat subyektif, judgment, (d) seting penelitian alamiah, terkait tempat 

dan waktu, (e) analisis subyektif, intuitif, rasional, dan (f) hasil penelitian 

berupa deskripsi, interpretasi, tentatif, situasional. 

Ada lima macam metode kualitatif yaitu metode etnografik, 

fenomenologis, studi kasus, teori dasar (grounded theory), dan studi 

kritikal.
16

 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 

studi kasus. Studi kasus adalah suatu bentuk pendekatan yang 

memusatkan kajiannya pada perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu, 

peneliti seolah-olah bertindak selaku saksi hidup dari perubahan itu.
17

  

                                                           
15

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), 60-61. 
16

Ibid., 62. 
17

M. Toha Anggora, dkk., Metode Penelitian (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 37. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Ciri 

khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan 

berperan serta, peranan peneliti yang menentukan skenarionya.
18

 Untuk 

itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedang instrumen lain 

sebagai penunjang. Peneliti sebagai instrumen kunci, peneliti bertindak 

melakukan penjajagan awal melalui metode observasi, wawancara, 

kemudian menghimpun data, mengolah dan mengnalisis data yang 

kemudian pada akhirnya data tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di SDN 02 Tulung, yang beralamatkan di Jl. 

Raya Tulung No. 1 Kelurahan Tulung, Kecamatan Saradan, Kabupaten 

Madiun. Di sekolah ini peserta didiknya terkenal dengan akhlak atau 

karakter yang kurang baik. Banyak peserta didik yang berani kepada 

gurunya bahkan tidak sopan jika berbicara dengan gurunya. Jika 

berbicara, mereka mengucapkan kata–kata yang kotor (misuh).
19

 

Berdasarkan data tersebut, peneliti tertarik dan tertantang untuk 

melakukan penelitian di sekolah ini. 

 

 

                                                           
18

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000), 122. 
19

 Hasil observasi pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 pukul 08.20-10.00 WIB di 

kelas V SDN 02 Tulung Saradan Madiun. 
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4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lain-

lain.
20

Adapun sumber data dalam penelirian ini adalah: manusia 

(person), yang meliputi kepala sekolah. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan tehnik 

wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
21

 Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis besar yang 

akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, 

bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak 

tergantung dari pewawancara. Pewawancaralah sebagai pengemudi 

jawaban responden. Jenis wawancara ini cocok untuk penelitian kasus.
22

 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan dari Miles dan 

Hubberman. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

                                                           
20

 Moleong, Metodologi Penelitian, 112. 
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2006), 317. 
22

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), 227. 
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menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut adalah 

sebagai berikut:
23

 

 

Gambar 1.1 Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas),
24

Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik (1) pengamatan yang tekun, dan (2) 

triangulasi.  

(1)Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari.  

(2)Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

                                                           
23

Mattew B. Miles dan  A. Michael Hubberman,  Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber 

Tentang Metode – metode Baru, terj. Tjetjep Kohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 20. 
24 Moleong, Metodologi Penelitian, 171. 
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pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada  empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan  

penggunaan:  sumber, metode, penyidik, dan teori.
25

 Dalam penelitian 

ini digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti  

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan jalan: (a) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

(b) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, (c) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

8. Tahapan–tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:   

(a) Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

                                                           
25Ibid.,178. 
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(2) Tahap pekerjaan lapangan meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

(3) Tahap analisis data meliputi: analisis  selama dan setelah 

pengumpulan data. 

(4)  Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai gambaran umum untuk 

memberi pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian, yang 

meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab II: Kajian teori dan penelitian terdahulu, berisi tentang teori kepala 

sekolah, kejahatan seksual dan anak sekolah dasar serta penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Bab III: Temuan Penelitian, bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi 

penelitian yang meliputi: sejarah berdirinya sekolah, visi misi, 

profil sekolah, letak geografis, struktur organisasi, daftar sarana 

dan prasarana, keadaan guru dan murid, dan data tentang peran 

kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak 

dari aspek pembelajaran, aspek peraturan dan sosial. 
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Bab IV: Pembahasan, berisi tentang analisis data tentang peran kepala 

sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak dari 

aspek pembelajaran, aspek peraturan dan aspek sosial. 

Bab V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI  DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

 

 

 

A. Kepala Sekolah 

1. Pengertian Kepala Sekolah  

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan 

“sekolah”. Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam 

suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah 

sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi 

pelajaran.
26

 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan 

yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti 

diungkapkan Supriadi bahwa: “Erat hubungannya antara mutu kepala 

sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin 

sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta 

didik”. Dalam pada itu, kepala sekolah bertanggung jawab atas 

manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan 

dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana dikemukakan 

dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa: “Kepala sekolah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan 

                                                           
26

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), 83.   
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pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”.27
 Pemimpin 

harus mempunyai disiplin yang tinggi terutama dalam dimensi waktu 

dan kebijakan, kedisiplinan, terlihat pada aspek–aspek: (a) jadwal 

kegiatan guru dan tempat kependidikan, (b) jadwal unit kerja sekolah, 

(c) jadwal kegiatan rutin sekolah, (d) jadwal pelajaran di sekolah, (e) 

kehadiran guru dan pegawai, (f) kehadiran dan kepulangan peserta 

didik, (g) ketepatan guru masuk dan meninggalkan kelas, (h) adanya 

sanksi bagi guru yang terlambat, dengan menggunakan sistem Check 

Lock, (i) laporan kerja guru dan adanya tim khusus yang berkonsentrasi 

menganalisis laporan kerja guru, personel dan juga peserta didik.
28

 

Dengan demikian, kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai 

seorang tenaga profesional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah dimana terselenggarakan proses belajar mengajar. 

Pemimpin dalam kalimat tersebut mengandung makna luas yaitu 

kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu 

sekolah, sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Suryosubroto, kepala sekolah adalah seorang yang 

bertugas membina lembaganya agar berhasil mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan, harus mampu mengarahkan dan 

                                                           
27

Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyesuaikan MBS dan 

KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 24-25. 
28

Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 124. 
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mengkoordinasi segala kegiatan.
29

 Kepala sekolah termasuk pemimpin 

formal dalam lembaga pendidikan. Kepala sekolah merupakan 

penanggung jawab utama secara struktural dan administratif di sekolah. 

Oleh karena itu, ia memiliki staf atau pejabat yang berbeda di bawah 

pimpinannya.
30

 

Untuk diangkat sebagai kepala sekolah atau madrasah, wajib 

memenuhi standar kepala sekolah atau madrasah yang berlaku 

nasional.Sebagaimana yang termuat dalam Permendiknas no 13 tahun 

2007 tentang standar Kepala Sekolah atau Madrasah. 

Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah adalah sebagai 

berikut: 

a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (SI) atau diploma (D-IV) 

kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang 

terakreditasi. 

b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-

tingginya 56 tahun. 

c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun 

menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di tingkat TK/RA 

sekurang-kurangnya tiga tahun. 

                                                           
29

B. Suryosubroto,  Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 

183. 
30

Herabudin,  Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2009), 200. 
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d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi PNS dan pangkat 

non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh 

yayasan atau lembaga yang berwenang.
31

 

Sedangkan kualifikasi khusus bagi kepala sekolah dasar atau 

madrasah ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:  

a. Berstatus sebagai guru SD/MI 

b. Memiliki sertifikat sebagai guru SD/MI dan 

c. Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga 

yang ditetapkan oleh pemerintah. 

2. Kompetensi kepala sekolah 

Selain harus memenuhi kualifikasi seperti yang diuraikan di 

atas, kepala sekolah harus memiliki kompetensi sesuai yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 

tahun 2007 tentang standar kepala sekolah. Kompetensi yang harus 

dimiliki oleh kepala sekolah atau madrasah adalah sebagai berikut: 

a. Kompetensi kepribadian kepala sekolah/madrasah sebagai berikut: 

1) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak 

mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di 

sekolah/madrasah. 

2) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. 

3) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri 

sebagai kepala sekolah/madrasah. 

                                                           
31

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2007). 
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4) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 

5) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah. 

6) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin 

pendidikan. 

b. Kompetensi manajerial kepala sekolah/madrasah sebagai berikut: 

1) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai 

tingkatan perencanaan. 

2) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan 

kebutuhan. 

3) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya sekolah/madrasah secara optimal. 

4) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah 

menuju organisasi belajar yang efektif. 

5) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang 

kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya manusia secara optimal. 

7) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam 

rangka mendayagunakan secara optimal. 

8) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam 

rangka pencairan dukungan ide, sumber belajar, dan 

pembiayaan sekolah/madrasah. 
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9) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta 

didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas 

peserta didik. 

10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan 

nasional. 

11) Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien. 

12) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung 

pencapaian tujuan sekolah/madrasah. 

13) Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik 

di sekolah/madrasah. 

14) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. 

15) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan 

pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah. 

16) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang 

tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. 

c. Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah/madrasah sebagai 

berkut: 
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1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah. 

2) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah 

sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. 

3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah/madrasah. 

4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. 

5) Memiliki kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah/madrasah. 

d. Kompetensi supervisi Kepala Sekolah/Madrasah sebagai berikut: 

1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 

2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

3) Menindak lanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 

e. Kompetensi sosial kepala sekolah/madrasah sebagai berikut: 

1) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan 

sekolah/madrasah. 

2) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial  kemasyarakatan. 
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3) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang/kelompok lain.
32

 

3. Tugas-tugas kepala sekolah 

Sebagai pemimpin kepala sekolah memiliki tugas-tugas yang 

sangat strategis dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Tugas-tugas 

kepala sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Membuat perencanaan 

Perencanaan ini berkaitan dengan program pengajaran 

kesiswaan, membina guru, pengembangan kurikulum, dan 

pelaksanaan pengembangan aktivitas siswa yang bersifat intra dan 

ekstrakurikuler.
33

 Tanpa perencanaan atau planning, pelaksanaan 

suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan mungkin juga 

kegagalan. Oleh karena itu, setiap kepala sekolah paling tidak harus 

membuat rencana tahunan.
34

 

b. Pengembangan dan Pemberdayaan kepegawaian 

Pengelolaan kepegawaian mencakup di dalamnya 

penerimaan dan penempatan guru, dan atau pegawai sekolah, 

pembagian tugas pekerjaan guru dan pegawai sekolah, usaha 

kesejahteraan guru dan pegawai sekolah, mutasi dan atau promosi 

guru dan pegawai sekolah.
35
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Ibid. 
33

Herabudin, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 

202.  
34

Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 1999), 107.  
35

Ibid., 111.  
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Agar pekerjaan sekolah dilakukan dengan senang, 

bergairah, dan berhasil dengan baik, maka dalam memberi atau 

membagi tugas pekerjaan personel, kepala sekolah hendaknya 

memperhatikan kesesuaian antara beban dan jenis tugas dengan 

kondisi serta kemampuan pelaksanaannya. 

Hal lain yang termasuk kegiatan pengelolaan kepegawaian 

adalah masalah kesejahteraan personel. Yang dimaksud dengan 

kesejahteraan personel bukan sekedar kesejahteraan yang berupa 

materi atau uang, tetapi juga kesejahteraan yang bersifat rohani dan 

jasmani, yang dapat mendorong para personel sekolah lebih giat 

dan bergairah. 

c. Pengelolaan administrasi keuangan sekolah 

Keuangan mencakup pengadaan dan pengelolaan keuangan 

untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan, baik uang yang 

berasal dari pemerintah atau BP3 ataupun sumber lain.  

d. Pengembangan sarana dan prasarana Sekolah 

Pengembangan sarana sekolah di sini meliputi perbaikan 

atau rehabilitas gedung sekolah, penambahan ruang kelas, 

perbaikan atau pembuatan pagar pekarangan sekolah, perbaikan 

atau pembuatan lapangan olahraga, perbaikan atau pengadaan 

bangku murid dan sebagainya.
36
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4. Peran kepala sekolah 

Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila mereka memahami 

keberadaan sekolah sebagai organisasi yang komplek dan unik, serta 

mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang 

diberi tanggung jawab untuk memimpin.
37

 

Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala 

sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu 

sekolah. Bahkan lebih jauh studi tersebut menyimpulkan 

bahwa,“keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah”.38
 

Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin dalam lembaga 

sekolah, maka dari itu pemimpin harus memiliki berbagai peran sebagai 

pemimpin. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, terdapat 

tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai (1) edukator 

(pendidik), (2) manager, (3) administrator, (4) supervisor, (5) leader 

(pemimpin), (6) pencipta iklim kerja, dan (7) wirausahawan.
39

 

Menurut Purwanto, kepala sekolah memiliki beberapa peran. 

Peran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:
40

 

a. Sebagai pelaksana (executive) 

                                                           
37

Wahyosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya  (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 81. 
38

Ibid.., 82. 
39

Daryanto,  Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran (Yogyakarta: Gava Media, 

2011), 30. 
40

Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 65-66. 
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Seorang pemimpin tidak boleh memaksakan kehendak sendiri 

terhadap kelompoknya. Ia harus berusaha memenuhi kehendak dan 

kebutuhan kelompoknya, juga program atau rencana yang telah 

ditetapkan bersama. 

b. Sebagai perencana (planner) 

Sebagai kepala sekolah yang baik harus pandai membuat dan 

menyusun perencanaan. Segala sesuatu yang akan diperbuatnya 

bukan secara sembarangan saja tetapi segala tindakan 

diperhitungkan dan bertujuan. 

c. Sebagai seorang ahli (expert) 

Ia haruslah mempunyai keahlian terutama yang berhubungan 

dengan tugas jabatan kepemimpinan yang dipegangnya. 

d. Mewakili kelompok dalam tindakannya ke luar.  

Ia harus menyadari bahwa baik–buruk tindakannya di luar 

kelompoknya mencerminkan baik–buruk kelompok yang 

dipimpinnya. 

e. Mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok (contoller 

of internal relationship). 

Menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan berusaha 

mambangun hubungan yang harmonis. 

f. Bertindak sebagai pemberi ganjaran/pujian dan hukuman. 

Ia harus membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan 

banyak sumbangan terhadap kelompoknya. 
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g. Bertindak sebagai wasit dan penengah (arbitrator and mediator) 

Dalam menyelesaikan perselisihan atau menerima pengaduan 

antara anggota-anggotanya ia harus dapat bertindak tegas, tidak 

pilih kasih atau mementingkan salah satu anggotanya. 

h. Pemegang tanggung jawab para anggota kelompoknya. 

Ia haruslah bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan 

anggota-anggotanya yang dilakukan atas nama kelompoknya. 

i. Sebagai pencipta/memiliki cita-cita (ideologist) 

Seorang pemimpin hendaknya mempunyai konsepsi yang baik dan 

realistis, sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya 

mempunyai garis yang tegas menuju ke arah yang dicita-citakan. 

j. Bertindak sebagai ayah (father figure) 

Tindakan pemimpin terhadap anak buah/kelompoknya hendaknya 

mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak buahnya. 

Apabila kita meneliti lebih lanjut, maka dapat disimpulkan 10 

peran di atas sama seperti apa yang dikemukakan oleh Bapak 

Pendidikan kita “Ki Hadjar Dewantara”, bahwa pemimpin yang baik 

haruslah menjalankan peranan seperti: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing 

Madyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani.
41
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Peran kepala sekolah yang dikemukakan Sutisna adalah sebagai 

berikut:
42

 

a. Kepala sekolah sebagai administrator 

Daya guna administrator ditentukan sebagian besar oleh 

pemahaman administrator dan mereka yang bekerja sama 

dengannya mengenai sifat, tujuan, proses, teknik, dan keterampilan 

administrasi bila diterapkan di sekolah.
43

 

b. Kepala sekolah sebagai manajer 

Kepala sekolah sebagai manajer bertugas sebagai pelaksana 

kurikulum, pengatur personil, fasilitas, keuangan, ketatausahaan 

sekolah, pemelihara tata tertib serta hubungan sekolah dan 

masyarakat.
44

 

c. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

Kepala sekolah sebagai pemimpin memikirkan hubungan 

pendidikan dengan pembangunan dan perkembangan ilmu dan 

teknologi. Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi 

selalu berubah. Oleh karena itu, kepala sekolah perlu mengikuti 

alur pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kepala 

sekolah dalam kepemimpinannya memerlukan pengetahuan dan 

keterampilan konseptual, kemampuan untuk melihat organisasi 

secara keseluruhan yang termasuk kesanggupan untuk melihat 

                                                           
42

 Rohiat, Kecerdasan Emosional Kepemimpinan Kepala Sekolah (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2008), 13. 
43
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dengan jelas peranan organisasi dalam situasi pembangunan yang 

menyeluruh.
45

 

d. Kepala sekolah sebagai pengelola dan eksekutif 

Kepala sekolah sebagai pengelola bisa dilihat sebagai orang 

yang menggunakan struktur-struktur dan prosedur-prosedur yang 

berlaku untuk mencapai tujuan sekolah.
46

 

Adapun peran kepala sekolah yang lain adalah: 

a. Kepala sekolah sebagai pendidik  

Sumidjo mengungkapkan bahwa memahami arti 

pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi yang 

terkandung dalam definisi pendidik, sarana pendidikan, dan 

bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk 

kepentingan tersebut sekolah harus berusaha menanamkan, 

memajukan dan meningkatkan setidaknya empat macam nilai, 

yakni pembinaan moral, mental, fisik dan artistik.
47

 

b. Kepala Sekolah sebagai pemimpin  

Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran 

berperan sangat penting dalam menciptakan kondisi 

lingkungan esensial bagi terjadinya proses pembelajaran di 

sekolah, baik pengelolaan sumber daya manusia, penyusunan 
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 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 99. 
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staf, penyusunan kalender akademik, maupun pengelolaan 

sarana dan prasarananya.
48

 

c. Kepala Sekolah sebagai supervisor 

Kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, 

pengendali, pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada 

para guru dan karyawannya di sekolah. Dalam menjalankan 

fungsinya kepala sekolah harus mampu menguasai tugas-

tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik, ia 

bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah, 

mengatur proses belajar-mengajar, mengatur hal-hal yang 

menyangkut kesiswaan, personalia, sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pelajaran, ketatausahaan, keuangan serta 

mengatur hubungan dengan masyarakat.
49

 

5. Peran kepala sekolah dalam aspek pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Kepala sekolah sebagai pendidik 

Sumidjo mengungkapkan bahwa memahami arti pendidik 

tidak cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam 

definisi pendidik, sarana pendidikan, dan bagaimana strategi 

pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut sekolah 

harus berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan 
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setidaknya empat macam nilai, yakni pembinaan moral, mental, 

fisik dan artistik.
50

 

b. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran berperan 

sangat penting dalam menciptakan kondisi lingkungan esensial 

bagi terjadinya proses pembelajaran di sekolah, baik pengelolaan 

sumber daya manusia, penyusunan staf, penyusunan kalender 

akademik, maupun pengelolaan sarana dan prasarananya.
51

 

c. Kepala sekolah sebagai pencipta/memiliki cita-cita (ideologist) 

Seorang pemimpin hendaknya mempunyai konsepsi yang 

baik dan realistis, sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya 

mempunyai garis yang tegas menuju ke arah yang dicita-citakan. 

d. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, 

pembina, pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan 

karyawannya di sekolah. Dalam menjalankan fungsinya kepala 

sekolah harus mampu menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan 

tugasnya dengan baik, ia bertanggung jawab terhadap seluruh 

kegiatan sekolah, mengatur proses belajar-mengajar, mengatur hal-

hal yang menyangkut kesiswaan, personalia, sarana dan prasarana 
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yang dibutuhkan dalam pelajaran, ketatausahaan, keuangan serta 

mengatur hubungan dengan masyarakat.
52

 

6. Peran kepala sekolah dalam aspek peraturan adalah sebagai berikut: 

a. Kepala sekolah sebagai perencana  

Sebagai kepala sekolah yang baik harus pandai membuat dan 

menyusun perencanaan. Segala sesuatu yang akan diperbuatnya 

bukan secara sembarangan saja tetapi segala tindakan 

diperhitungkan dan bertujuan. 

b. Kepala sekolah sebagai pemberi ganjaran/pujian dan hukuman 

Ia harus membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan 

banyak sumbangan terhadap kelompoknya. Dan juga memberikan 

hukuman bagi para anggotanya yang melanggar aturan dalam 

bekerja. 

7. Peran kepala sekolah dalam aspek sosial 

a. Kepala sekolah sebagai pengawas hubungan antar anggota 

Menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan berusaha 

mambangun hubungan yang harmonis. Dan memberikan contoh 

yang baik terhadap para bawahannya. 

b. Kepala sekolah sebagai pendidik 

Sumidjo mengungkapkan bahwa memahami arti pendidik tidak 

cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi 

pendidik, sarana pendidikan, dan bagaimana strategi pendidikan itu 
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dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut sekolah harus berusaha 

menanamkan, memajukan dan meningkatkan setidaknya empat 

macam nilai, yakni pembinaan moral, mental, fisik dan artistik.
53

 

c. Kepala sekolah sebagai figur ayah 

Tindakan pemimpin terhadap anak buah/kelompoknya hendaknya 

mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak buahnya. 

Dapat memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya. 

B. Kejahatan seksual 

1. Pengertian kejahatan seksual 

Kejahatan adalah suatu masalah yang senantiasa dihadapi oleh 

setiap masyarakat di dunia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk 

perilaku sikap menyimpang terhadap norma kehidupan sosial.
54

 

Pengertian kejahatan dapat dipelajari dari sudut pandang yang 

digunakan. Di negara hukum, konsep kejahatan adalah seperti apa yang 

tertuang dalam undang-undang (hukum), maksudnya memandang 

kejahatan sebagai konsep hukum (dari sudut pandang hukum), sehingga 

kejahatan selalu dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang (hukum) dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang 

melanggar larangan tersebut.
55

 

Sedangkan kejahatan seksual atau pelecehan seksual adalah 

sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki 
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terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di 

masyarakat yang sedikit banyak bias gender.
56

  Pada prakteknya, 

pelecehan seksual merupakan pengalaman artinya bahwa perilaku yang 

sama barangkali ditafsirkan berbeda oleh orang yang berbeda. Terlebih 

lagi beberapa orang mungkin menafsirkan perilaku yang sama dengan 

orang-orang yang berbeda dengan cara yang sangat berbeda pula. 

Definisi pelecehan seksual yang lebih luas diberikan oleh Michael 

Rubenstein: “sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan 

yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima”.57
 

Pengertian lain pelecehan seksual adalah tindakan yang 

mengganggu, menjengkelkan dan tidak diharapkan yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain, yang berkaitan, 

langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan 

menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya.
58

 

2. Bentuk-bentuk kejahatan seksual 

Bentuk-bentuk kejahatan seksual sangat beragam dari yang ringan 

seperti lelucon seks hingga yang berat seperti pemerkosaan. Kata-kata 

menghina, pandangan tidak senonoh dan ucapan-ucapan tentang seks 

adalah bentuk umum dari kejahatan seksual.
59

  

Adapun bentuk-bentuk kejahatan seksual adalah sebagai berikut: 
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a. Pelecehan fisik yaitu sentuhan tidak diinginkan mengarah ke 

perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, 

mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan 

fisik lainnya. 

b. Pelecehan lisan yaitu ucapan verbal atau komentar yang tidak 

diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau 

penampilan seseorang. Termasuk lelucon dan komentar bermuatan 

seksual. 

c. Pelecehan non-verbal/isyarat yaitu bahasa tubuh dan atau gerakan 

tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang 

dan menatap tubuh penuh nafsu.
60

 

d. Pelecehan visual yaitu tatapan yang penuh nafsu, tatapan yang 

mengancam, gerak-gerik yang bersifat seksual. 

e. Pelecehan psikologis/emosional yaitu permintaan-permintaan dan 

ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan 

kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang 

bersifat seksual.
61

 

3. Faktor-faktor penyebab kejahatan seksual 

Faktor-faktor penyebab kejahatan seksual adalah sebagai berikut: 

a. Kejahatan seksual dipandang dari sudut pandang pelaku. 

Terjadi karena selama ini di dalam situasi di lingkungan antara 

laki-laki dan perempuan, misalnya perempuan menempati posisi 
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yang lebih rendah dari pada laki-laki. Penyebab pelecehan seksual 

yang biasanya dilakukan oleh seseorang pelaku karena memiliki 

kekuasaan atau kekuatan terhadap korbannya. 

b. Kejahatan seksual dilihat dari sudut pandang yang menjadi korban. 

Tindak pelecehan seksual terhadap perempuan dapat terjadi di 

mana-mana, dan selalu melibatkan interaksi lebih dari satu orang. 

Penyebab pelecehan seksual yang sering terjadi karena adanya daya 

tarik seksual atau rangsangan yang dialami dua jenis kelamin yang 

berbeda.
62

 

c. Faktor kelalaian orang tua.  

Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang 

dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban 

kekerasan seksual. 

d. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. 

Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, 

membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya. 

e. Faktor ekonomi. 

Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan 

rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang 

menjadi target dari pelaku.
63

 

 

 

                                                           
62

 Ibid., 12. 
63

 M. Anwar Fuadi, “Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual”, Psikologi Islam,  8 

(Januari, 2011), 197. 



 

37 

 

4. Dampak kejahatan seksual 

a. Dampak psikologis 

korban pelecehan seksual akan mengalami beberapa gejala atau 

gangguan yang akan dirasakannya, seperti: 

1) Gangguan perilaku. Ditandai dengan rasa malas untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari.
64

 

2) Gangguan kognisi. Ditandai dengan sulit untuk berkonsentrasi, 

tidak fokus ketika sedang belajar, sering melamun dan 

termenung sendiri. 

3) Gangguan emosional. Ditandai dengan adanya gangguan mood 

dan suasana hati serta menyalahkan diri sendiri. 

b. Dampak fisik 

Korban pelecehan seksual akan mengalami sakit kepala, gangguan 

makan, gangguan pencernaan, rasa mual, serta menurun atau 

bertambahnya berat badan tanpa sebab yang jelas. 

c. Dampak sosial 

Mengalami penurunan interaksi sosial dengan teman atau kerabat, 

menurunnya tingkat kepercayaan diri dan menurunnya motivasi.
65
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C. Anak Sekolah Dasar (SD) 

1. Pengertian anak SD 

Anak SD/MI adalah anak yang sedang mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan menuju ke arah kematangan dan kedewasaan. 

Membutuhkan pendampingan dalam rangka menuju kematangannya 

tersebut. Terutama oleh orang tua yang peran besarnya dibebankan 

kepada ibu, pendidik di sekolah, juga masyarakat yaitu para tokoh 

masyarakat maupun semua warganya. Masa pertengahan dan akhir 

anak-anak merupakan periode yang berlangsung dari usia enam tahun 

hingga tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Permulaan 

masa pertengahan dan akhir anak-anak ini ditandai dengan masuknya 

anak ke kelas satu sekolah dasar.
66

 Bagi sebagian besar anak, hal ini 

merupakan perubahan besar dalam pola kehidupannya. Sebab, masuk 

kelas satu merupakan peristiwa penting bagi anak yang dapat 

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sikap, nilai, dan perilaku.
67

 

Para ahli menganggap masa ini sebagai masa tenang atau masa 

latent, di mana apa yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masa 

sebelumnya akan berlangsung terus untuk masa selanjutnya. Tahap usia 

ini disebut juga sebagai usia kelompok, di mana anak mulai 
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mengalihkan perhatian dan hubungan intim dalam keluarga ke 

kerjasama antar teman dan sikap-sikapnya terhadap kerja atau belajar.
68

 

Usia rata-rata anak Indonesia saat masuk sekolah dasar adalah 

enam tahun dan selesai pada usia dua belas tahun. Kalau mengacu pada 

pembagian tahapan pengembangan anak, berarti anak usia sekolah 

berada dalam dua masa perkembangan yaitu masa kanak-kanak tengah 

(6-9 tahun) dan masa kanak akhir (10-12 tahun).
69

 

2. Perkembangan anak usia SD 

a. Perkembanagan kognitif anak 

Perkembangan kognitif merupakan perubahan kemampuan 

aspek-aspek kognitif yang meliputi perhatian, pengamatan, 

tanggapan, ingatan, fantasi, berpikir, dan intelegensi. Selanjutnya 

perkembangan kognitif seringkali disebut juga dengan berfikir atau 

intelegensi saja.
70

 Menurut perkembangan kognitif Piaget ada 

beberapa tahapan perkembangan diantaranya adalah: 

1) Tahap sensorimotor (usia 0–2 tahun) 

Bayi bergerak dari tindakan refleks instinkif pada saat lahir 

sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu 

pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinasian 

pengalaman sensor dengan tindakan.
71

 

2) Tahap pra-operasional (usia 2–7 tahun) 
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Anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata 

dan gambar-gambar. Kata-kata dan gambar-gambar ini 

menunjukkan peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui 

hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. 

3) Tahap pra-operasional (usia 7–11 tahun) 

Pada saat ini akan dapat berpikir secara logis mengenai 

peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan 

benda-benda ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. 

4) Tahap pra-operasional (usia 11–dewasa) 

Remaja berfikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan 

lebih idealistik.
72

 

b. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif 

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dan 

menentukan perkembangan intelek anak, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

1) Intelegensi atau tingkat kecerdasan 

2) Kesempatan belajar yang diperoleh 

3) Tipe pengalaman yang didapat anak 

4) Kepribadian anak dalam memandang kehidupan
73

 

c. Perkembangan sosial anak 

Perkembangan sosial anak adalah proses pembentukan 

pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, 
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bangsa, dan seterusnya. Perkembangan sosial berarti perolehan 

kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial.
74

 

Adapun tahapan perkembangan sosial anak adalah: 

1) Masa bayi 

Perkembangan hubungan sosial dimulai dengan tangisan 

pertama bayi setelah dilahirkan. Kemampuan, sikap dan 

hubungan sosial bayi masih potensial. 

2) Masa anak-anak 

Dalam perkembangan sosial, tampak pertama sikap memusat 

ke dalam diri (egosentris), dan sikap merajai lingkungan 

(sekitar 3–5 tahun). Sikap egosentris kemudian berkurang dan 

muncul perilaku altruitis. Anak-anak menari perhatian sekitar, 

diikuti upaya mencari persahabatan.
75

 

d. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial 

1) Kesempatan dan waktu untuk bersosialisai hidup dalam 

masyrakat dengan orang. 

2) Kemampuan berkomunikasi dengan kata-kata yang dapat 

dimengerti peserta didik maupun orang dewasa yang lain. 

3) Motivasi peserta didik untuk mau belajar bersosialisasi. 

4) Metode belajar efektif dan bimbingan bersosialisasi.
76

 

e. Perkembangan moral anak 
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Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan 

dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya 

dilakukan oleh manusia dalam interasinya dengan orang lain. 

Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral. Tetapi dalam 

dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan.
77

 

Adapun tahapan-tahapan perkembangan moral anak di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Prakonventional morality (anak usia 4-10 tahun) 

Pada masa ini anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. 

Anak menganggap baik atau buruk sesuatu dasar akibat yang 

ditimbulkannya. 

2) Konventional morality (anak usia 10-13 tahun) 

Menyangkut orientasi anak yang baik. Pada tahap ini anak 

memperlihatkan orientasi perbuatan-perbuatan yang dapat 

dinilai baik atau tidak baik oleh orang lain. 

3) Pascakonventional morality (anak usia 13 tahun atau lebih) 

Merupakan tahap orientasi terhadap perjanjian antara dirinya 

dengan lingkungan sosial.78 
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3. Tugas perkembangan anak SD 

Tugas perkembangan anak usia sekolah dasar meliputi:  

a. Mengembangkan konsep-konsep yang perlu bagi kehidupan sehari-

hari. 

b. Mengembangkan kata hati, moralitas, dan nilai-nilai. 

c. Mencapai kebebasan pribadi 

d. Mengembangkan sikap-sikap terhadap kelompok-kelompok dan 

institusi-institusi sosial.
79

 

Dalam upaya mencapai setiap tugas perkembangan tersebut, 

guru dituntut untuk memberikan bantuan berupa: 

a. Menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan 

ketrampilan fisik. 

b. Melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebayanya, 

sehingga kepribadian sosialnya berkembang. 

c. Mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan 

pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun 

konsep. 

d. Melaksanakan pembelajaran yang dapat mengembangkan nilai-

nilai, sehingga siswa mampu menentukan pilihan yang stabil dan 

menjadi pegangan bagi dirinya.
80
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4. Masalah-masalah anak SD 

a. Kenakalan siswa yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak 

sengaja yang masih dalam taraf pelanggaran ringan, seperti: 

1) Memasukkan cabai ke dalam makanan 

2) Membuang sampah di jalan lewat jendela 

3) Membangkang atau tidak patuh terhadap aturan 

4) Sering mengkagetkan siswa perempuan 

5) Mengejek dengan kata-kata kotor 

6) Membuat gaduh 

7) Bermain curang 

8) Menyembunyikan buku tulis 

b. Kenakalan siswa yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak 

sengaja yang masih dalam taraf pelanggaran berat, seperti: 

1) Mengambil bola dari lemari guru tanpa izin 

2) Berbohong 

3) Saling jodoh-menjodohkan 

4) Minta uang terhadap adik kelas 

5) Melihat atau mengintip siswa perempuan yang sedang ganti 

baju baju 

6) Menyenggol siswa lain yang sedang berjalan 

7) Menyontek ketika ulangan
81
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D. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu, 

berikut adalah beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

1. Joko Susilo dengan judul penelitian Kebijakan Sekolah dalam 

Menanggulangi Dampak Cyber Crime di SD Negeri 2 Brotonegaran 

Ponorogo Tahun Pelejaran 2012/2013. Hasil penelitian ini adalah, 

untuk kebijakan sekolah maka sekolah mengeluarkan kebijakan berupa 

aturan sekolah baik tertulis maupun tidak tertulis dan juga memberikan 

pengarahan tentang bahaya dari dampak Cyber crime. Untuk 

implementasi kebijakan sekolah  memberlakukan beberapa kebijakan 

diantaranya tentang pemakaian rok panjang pada siswa putri, dan 

memberikan pengarahan tentang bahaya dari dampak Cyber crime. Dan 

keberhasilan yang dicapai sekolah yaitu walau belum ada 100%, 

beberapa contoh yang bisa dirasakan pihak sekolah dari keberhasilan itu 

berupa tingkat kenakalan anak-anak berkurang terutama para siswa 

terhadap teman sesama siswa.
82

 

Ada persamaan dan perbedaan dalam penelitian Susilo dengan 

penelitian yang peneliti lakukan. Untuk Persamaannya adalah sama-

sama meneliti tentang kejahatan akan tetapi kejahatan yang dimaksud 

berbeda. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitik beratkan 

pada peran kepala sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap 

antisipasi kejahatan seksual yang dilakukan oleh siswa siswi. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Joko Susilo lebih menitik 

beratkan pada kebijkan sekolah dalam menanggulangi dampak Cyber 

crime pada anak. 

2. Mirra Noor Milla dengan judul penelitian “Pemprofilan Pelaku 

Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Pekanbaru  Tahun 2009”. Hasil 

penelitian ini adalah, pertama, pelaku kejahatan seksual pada anak 

paling banyak dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dekat 

dengan korban. Kedua, kejahatan seksual pada anak banyak dilakukan 

oleh kelompok usia remaja dan pria dewasa. Ketiga, korban dari 

kejahatan seksual pada anak tidak hanya terjadi pada kaum perempuan 

tetapi juga pada kaum laki-laki.
83

 

Adapun persamaan penelitian Milla dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kejahatan 

seksual, dan untuk perbedaannya adalah peneliti lebih menitikberatkan 

pada peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada 

anak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Milla adalah lebih 

menggambarkan profil dari pelaku kejahatan seksual terhadap anak. 

3. Desi Anggreini dengan judul penelitian Pelecehan Seksual Terhadap 

Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Positif. Hasil penelitian ini adalah, yang membedakan antara hukum 

positif dan hukum Islam dalam memberikan hukuman bagi pelaku 

pelecehan seksual ialah jenis hukuman dan pelaksanaan hukumannya, 
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yang dilandaskan pada peraturan yang berlaku dimana hukum tersebut 

diterapkan.
84

 

Adapun persamaan penelitian Desi Anggreini dengan penelitian 

yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang tindak 

kejahatan seksual, dan untuk perbedaannya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Desi Anggreini membahas tentang perbedaan hukum 

Islam dan hukum positif dalam memberikan hukuman terhadap pelaku 

pelecehan seksual. Sedangkan penelitan yang dilakukan oleh peneliti 

membahas tentang peran kepala sekolah dalam mengantisipasi 

kejahatan seksual terhadap anak. 
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BAB III 

TEMUAN PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SDN 02 Tulung Saradan Madiun 

Tahun berdiri SDN 02 Tulung pada tanggal 17 Agustus 1951. 

Pada saat itu belum ada gedung tetap untuk digunakan proses belajar 

mengajar. Di masa itu nama awal sekolahnya adalah sekolah masyarakat 

Tulung. Sekolah tersebut baru berganti nama tahun 1977 bersamaan 

dengan didirikannya gedung baru. Namanya berubah menjadi SDN 

Tulung. Seiring perkembangan zaman nama sekolah tersebut menjadi 

SDN 02 Tulung. Adapun nama-nama kepala sekolah yang pernah 

menjabat di SDN 02 Tulung ialah: 

a. Siti Ngasiah masa jabatan 1978-1989 

b. Darsono masa jabatan 1989-2000 

c. Mujiati masa jabatan 2000-2005 

d. Puji Rahayu masa jabatan 2005-2010 

e. Sujati masa jabatan 2010-2012 

f. Hartatik masa jabatan 2012-sekarang
85
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2. Profil SDN 02 Tulung Saradan Madiun 

Terkait dengan profil SDN 02 desa Tulung kecamatan Saradan 

kabupaten Madiun dapat dilihat secara jelas dan lengkap pada Lampiran 

6 halaman 81.
86

 

3. Letak Geografis SDN 02 Tulung Saradan Madiun 

SDN 02 Tulung Saradan Madiun terletak sangat strategis yaitu 

di Jl. Raya Tulung No. 01 kecamatan Saradan kabupaten Madiun, dengan 

batas-batasnya sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk. 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dan lapangan sepak bola. 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah penduduk.
87

  

4. Struktur Organisasi SDN 02 Tulung Saradan Madiun 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga mempunyai peranan 

yang sangat penting. Dengan adanya struktur organisasi, tugas dan 

tanggung jawab dari masing-masing orang yang terlibat di dalam suatu 

lembaga tertentu dapat terorganisir. Struktur organisasi tersebut tersusun 

atas satu kesatuan komponen yang saling membantu. Adapun struktur 

organisasi SDN 02 Tulung Saradan Madiun dapat dilihat pada Lampiran 

8 halaman 85
88
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5. Visi dan Misi SDN 02 Tulung Saradan Madiun 

Visi SDN 02 Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun 

adalah “Unggul Dalam Prestasi Berdasarkan Iman dan Taqwa”. 

Indikator visi: 

a. Terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif. 

b. Terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

c. Terwujudnya lulusan yang cerdas dan terampil berkarya. 

d. Terwujudnya lulusan yang taat beribadah. 

e. Terwujudnya lulusan yang jujur. 

Misi SDN 02 Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun 

adalah: 

a. Mewujudkan situasi sekolah dengan melaksanakan Pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan. 

b. Mengembangkan pengetahuan di bidang IPTEK, bahasa, olah raga, 

seni budaya, dan keterampilan sesuai bakat, minat dan potensi siswa. 

c. Melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan siswa yang 

berkesinambungan dalam kehidupan beragama. 

d. Mengembangkan budaya salam, senyum, sopan, santun, sabar di 

lingkungan sekolah. 

e. Mewujudkan warga sekolah yang memiliki kepribadian luhur, 

dilandasi nilai Pancasila.
89
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6. Daftar Sarana dan Prasarana 

Keadaan sarana dan prasarana pendidikan secara keseluruhan di 

SDN 02 Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun adalah cukup 

memadai dan dalam keadaan baik, yang pada akhirnya akan membantu 

keberhasilan dan memperlancar proses belajar mengajar.
90

 

7. Keadaan Murid 

Pada tahun pelajaran 2014/2015, jumlah peserta didik di SDN 

02 Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dari kelas I sampai 

kelas IV berjumlah 108 siswa terdiri dari 54 laki-laki dan 54 perempuan. 

Kelas I berjumlah 12 siswa, kelas II berjumlah 12 siswa, kelas III 

berjumlah 14 siswa, kelas IV berjumlah 19 siswa, kelas V berjumlah 18 

siswa dan kelas VI  berjumlah 33 siswa.
91

  

8. Keadaan Guru dan Karyawan 

Di SDN 02 Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, 

jumlah keseluruhan guru dan karyawan adalah 11 orang. Dari jumlah 

tersebut enam orang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Sedangkan lima orang masih berstatus GTT. Untuk tenaga administrasi 

berjumlah satu orang. Petugas perpustakaan satu orang dan untuk 

penjaga sekolah satu orang.
92
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B. Deskripsi Data 

1. Peran Kepala Sekolah dalam Mengantisipasi Kejahatan Seksual Pada 

Anak dari aspek Pembelajaran. 

Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam suatu sekolah. 

Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap segala kegiatan sekolah. Ia 

mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk 

menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan 

sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah mempunyai peranan sangat 

penting demi terwujudnya visi  sekolah yaitu “Unggul dalam Prestasi 

Berdasarkan Iman dan Taqwa”. 

Dalam proses pembelajaran, kepala sekolah juga ikut mengajar di 

kelas I, II dan IV. Kepala sekolah sangat memperhatikan betul keadaan 

peserta didik. Beliau menghendaki peserta didik mendapatkan 

pendidikan yang baik, terutama pada aspek moral. Beliau juga sering 

menjumpai berbagai masalah yang dialami peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu 

kepala sekolah SDN 02 Tulung Saradan Madiun. 

“Selama beberapa tahun saya mengajar di sini, banyak sekali beragam masalah 

yang saya jumpai ketika dalam kegiatan belajar mengajar. Ada yang malas, 

nggak mau membaca, nggak mau memperhatikan guru ketika sedang 

menerangkan pelajaran dan lain sebagainya mas. Saya mengira hal tersebut 

mungkin terjadi anak belum siap untuk memulai proses kegiatan belajar 

mengajar.”93
 

 

Dengan hal itu, dapat diketahui selama kepala sekolah mengajar 

di SDN 02 banyak sekali beragam masalah yang sering dijumpai, seperti 
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malas, tidak mau membaca, tidak mau memperhatikan guru ketika 

mengajar dan lain sebagainya. 

Sebagai pendidik, kepala sekolah juga sangat memperhatikan 

mengenai minat siswa dalam proses mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Kepala sekolah dan guru-guru lainnya selalu berusaha dalam 

mengembangkan minat siswa untuk selalu semangat dalam mengikuti 

proses belajar mengajar. Kepala sekolah juga melakukan pendekatan 

secara personal kepada peserta didik untuk lebih mengetahui minat siswa 

dalam belajar. 

“Bicara tentang minat, untuk saat ini saya dan semua guru-guru di sini sedang 

berusaha menumbuhkan minat peserta didik. Untuk mengetahui minat peserta 

didik tentu membutuhkan pendekatan secara personal. Terkadang dalam 

mengikuti pelajaran si anak tersebut kurang memperhatikan guru ketika 

mengajar dan menerangkan atau si anak tersebut malas. Dari hasil pengawasan 

dan perhatian yang saya lakukan, hal itu terjadi karena ada masalah dalam 

keluarga, sehingga terbawa sampai ke lingkungan belajar. Sehingga hal 

tersebut dapat menghambat minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar.”94
 

 

Dari wawancara di atas dapat diketahui usaha kepala sekolah 

dalam mengembangkan dan untuk lebih mengetahui minat siswa yakni 

dilakukan dengan melakukan pendekatan secara personal terhadap 

peserta didik. 

 Kepala sekolah sebagai sosok figur yang memberikan contoh 

atau teladan yang baik kepada peserta didik. Dalam proses pembelajaran, 

beliau selalu menerangkan dan memberikan contoh sikap yang baik 

terhadap peserta didik. Diharapkan peserta didik dapat meniru sikap 
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kepala sekolah yang sudah diberikannya dan dapat menerapkan dalam 

kegiatan di sekolah dan kegiatan sehari-hari di rumah.  

Terkait mengenai sikap peserta didik terhadap guru-guru dalam 

proses kegiatan belajar mengajar, kepala sekolah menjelaskan: 

“Untuk sikap beraneka ragam sekali ya mas, tentu juga karena masih anak-

anak juga, dan tingkat kesopanan pun masih rendah. Maka dari itu semua guru 

di sini berusaha membimbing mereka untuk memiliki jiwa yang akhlakul 

kharimah. Dengan cara memberikan contoh sikap yang baik terhadap guru, 

orang tua dan teman sebayanya. Sehingga diharapkan peserta didik mampu 

menerapkannya baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.”95
 

 

Kepala sekolah juga berupaya memberikan contoh sikap yang 

baik terhadap peserta didik, seperti ulasan wawancara berikut ini: 

“Dengan cara menjelaskan dan memberikan pengetahuan terhadap mereka. Di 

sini saya akan menjelaskan pengetahuan terhadap peserta didik mengenai adap 

atau tata cara sopan santun terhadap guru, orang tua, teman sebaya dan lain 

sebagainya. Setelah itu saya akan mempraktekkan bagaimana sikap terhadap 

guru, orang tua dan dengan teman sebayanya.  Dengan demikian peserta didik 

menjadi tahu dan dapat mempraktekkannya dalam kegiatan sehari-hari baik di 

lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga.”96
 

 

Upaya kepala sekolah dalam memberikan contoh sikap yang baik 

terhadap peserta didik dapat diketahui seperti hasil wawancara di atas 

adalah dengan cara menjelaskan dan memberikan contoh mengenai adap 

atau tata cara sopan santun terhadap guru, orang tua dan teman 

sebayanya. 

Melihat trend perkembangan jaman, sekarang marak kasus tindak 

kejahatan seksual yang dilakukan pada anak. Tentu hal ini menjadi 

kekhawatiran tersendiri bagi kepala sekolah. Mengetahui hal tersebut, 

kepala sekolah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi tindak 

kejahatan seksual terhadap anak. Langkah-langkah yang diambil kepala 
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sekolah dalam proses pembelajaran adalah seperti ulasan wawancara 

berikut ini: 

“Iya, memang betul mas, di sini saya dan semua guru sangat mengkhawatirkan 

kondisi peserta didik dengan berita hal tersebut. Di sini saya dan semua guru 

akan mengambil kebijakan atau langkah-langkah dalam mengantisipasi 

kejahatan seksual pada anak pada proses pembelajaran yakni dengan cara 

menjelaskan dan memberikan pendidikan sex. Dan juga saya akan 

mengingatkan kepada peserta didik terhadap poster yang sudah tertempel di 

dinding mengenai akibat dan bahaya seksual yang dilakukan oleh anak. 

Dengan hal itu anak akan takut dan tidak akan bertindak senonoh terhadap 

teman-temannya baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan 

keluarga.”97
 

 

Dapat diketahui, langkah-langkah atau kebijakan yang akan 

diambil oleh kepala sekolah dalam mengantisipasi tindak kejahatan 

seksual pada anak dalam proses pembelajaran adalah dengan cara 

menjelaskan dan memberikan pendidikan sex serta mengingatkan peserta 

didik mengenai akibat dan bahaya dari tindak kejahatan seksual. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala sekolah terkait 

dengan peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual 

pada anak dari aspek pembelajaran. Kepala sekolah menjelaskan: 

“Yang pertama, saya akan meningkatkan pengawasan dan siaga terhadap 

peserta didik. yang kedua saya akan menanamkan nilai moral yang baik 

terhadap peserta didik mulai dini, yakni dari kelas satu sampai kelas enam. 

Yang ketiga, untuk menambah wawasan dan meningkatkan moral religius, 

saya akan mewajibkan kepada seluruh peserta didik untuk TPQ di setiap sore. 

Terakhir saya akan bekerja sama dengan orang tua masing-masing untuk selalu 

mengawasi kebiasaan mereka di rumah dan pergaulan dengan teman 

sebayanya.”98
 

 

Dapat diketahui peran kepala sekolah dalam mengantisipasi 

kejahatan seksual terhadap anak dari aspek pembelajaran adalah pertama, 

meningkatkan pengawasan. Kedua, menanamkan nilai moral yang baik 
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sejak dini. Ketiga, mewajibkan pendidikan sore terhadap anak dengan 

TPQ. 

Beliau juga melakukan tindakan dan pengembangan dalam 

mengantisipasi tindak kejahatan seksual pada anak. 

“Saya akan melakukan pembiasaan setiap pagi keliling dan memasuki kelas 

mereka guna mengetahui sikap dan perbuatan mereka sebelum mengikuti 

kegiatan belajar. Dan juga saya akan menyuruh guru-guru untuk selalu siaga 

dan mengawasi mereka dalam kegiatan belajar mengajar guna mengantisipasi 

hal-hal yang tidak diinginkan.”99
 

 

2. Peran Kepala Sekolah dalam Mengantisipasi Kejahatan Seksual Pada 

Anak dari Aspek Peraturan. 

Pada aspek peraturan sekolah, kepala sekolah juga ikut 

memperhatikan sikap peserta didik terhadap peraturan sekolah yang ada. 

Dalam wawancara yang peneliti lakukan mengenai sikap peserta didik 

terhadap peraturan sekolah yang ada, kepala sekolah menjelaskan: “Dari 

sepengetahuan saya, kebanyakan dari mereka sangat acuh tak acuh 

terhadap peraturan sekolah yang ada. Seakan-akan mereka menganggap 

peraturan itu tidak ada dan menganggap hukumannya pun ringan jika ada 

yang melanggar peraturan sekolah.”100
 

Mengetahui peserta didik seperti di atas, beliau menyikapinya 

dengan sangat mudah dan tenang saja. “Ya saya biarkan aja mereka mas, 

selama mereka masih pada jalur yang benar dan tidak melanggar 
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peraturan. Jika ada yang melanggar baru kita turun tangan dan 

menghukum mereka sesuai perbuatan yang mereka buat.”101
 

Dalam setiap pemberian hukuman terhadap peserta didik yang 

melanggar aturan sekolah, kepala sekolah memberikan hukuman yang 

berbeda-beda sesuai aturan sekolah yang dilanggarnya. Kepala sekolah 

yang juga sebagai pengawas tentu tahu dan paham betul peraturan yang 

sering dilanggar oleh peserta didik. Seperti ulasan wawancara berikut 

mengenai pelanggaran yang sering dilakukan oleh peserta didik di 

lingkungan sekolah.  

“Kebanyakan dari mereka ya paling-paling berkelahi dengan 

teman sebayanya, terlambat sekolah, mencuri uang saku temannya, dan 

juga bicara yang kurang sopan baik terhadap guru maupun teman sebaya 

mereka.”102
 

Dari data di atas dapat diketahui pelanggaran yang sering banyak 

dilakukan oleh peserta didik adalah berkelahi, terlambat masuk, mencuri 

uang saku temannya, dan lain sebagainya. 

Kepala sekolah juga melakukan beragam upaya untuk membuat 

jera peserta didik untuk tidak melanggar aturan sekolah. Seperti yang 

diungkapkanya dalam wawancara mengenai upaya yang dilakukan untuk 

membuat jera peserta didik. 

“Berhubung aturan sekolah hanya dipajang dalam papan depan sekolah saja, 

tetapi mulai sekarang saya akan menempelkan peraturan sekolah yang ada pada 

kelas masing-masing serta mencantumkan hukuman dari aturan sekolah yang 
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mereka langgar. Dengan hal tersebut mungkin bisa mengurangi efek jera 

terhadap mereka untuk tidak melanggar peraturan sekolah yang ada.”103
 

 

Beragam upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk membuat 

jera peserta didik seperti data di atas yakni dengan menempelkan 

peraturan sekolah pada kelas dan mencantumkan juga hukuman bagi 

yang melanggar aturan tersebut. 

Peneliti juga melakukan wawancara mengenai bentuk-bentuk 

hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang melanggar aturan. 

“Untuk bentuk-bentuk hukuman, di sini kebanykan ya ditegur, 

dinasehati, membersihkan kelas dan lain sebagainya.”104
 

Bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada peserta didik 

adalah diberi nasihat, ditegur dan membersihkan ruang kelas. 

Terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil jika 

menjumpai peserta didik yang melakukan tindakan senonoh terhadap 

teman sebayanya kepala sekolah mengatakan: 

“Saya akan memanggil peserta didik tersebut, kita akan memberikan 
pembinaan dan nasehat setelah itu memberikan kesempatan sekali lagi untuk 

tidak melakukan seperti itu lagi. Tetapi jika hal itu terulang lagi, maka tidak 

segan-segan saya akan mengeluarkan si peserta didik itu, atau memanggil 

kedua orang tuanya ke sekolah.”105
 

 

Langkah-langkah yang diambil kepala sekolah jika menjumpai 

peserta didik yang melakukan tindakan senonoh adalah dengan cara 

memberikan pembinaan dan nasihat. 

Menindaklanjuti wawancara di atas, jika dari pihak sekolah tidak 

bisa mengatasinya maka pihak sekolah akan menyerahkan kepada kedua 
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orang tua peserta didik. Jika dari pihak keluarga tidak bisa mengatasinya 

maka pihak sekolah akan mengeluarkan dari sekolahnya. Seperti ulasan 

berikut ini: 

“Kebanyakan dari pihak sekolah ini, ya kita langsung memanggil kedua orang 

tua mereka mas, untuk datang ke sekolah dan memberitahukan kepada mereka 

mengenai aturan yang sudah dilanggar oleh anaknya. Dan kita akan melakukan 

kesepakatan apakah si anak tersebut dikeluarkan atau tetap dipertahankan di 

sekolah sini.”106
 

 

Berbicara mengenai tindakan senonoh atau hal-hal yang 

mengarah ke tindakan negatif seperti kejahatan seksual, peneliti juga 

menanyakan adakah sebelumnya aturan sekolah tentang upaya untuk 

mengatasi kejahatan seksual. Kepala sekolah menjelaskan sudah ada 

sebelum saya menjabat di sini. 

Sedangkan peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan 

seksual pada anak dari aspek peraturan dapat diketahui dari jawaban 

kepala sekolah berikut ini: “Di sini saya akan menambah hukuman yang 

lebih berat lagi bagi pelanggar aturan sekolah khususnya pada tindak 

kejahatan seksual, guna membuat takut, tidak melanggar aturan tersebut 

dan guna mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan seperti tindakan 

kejahatan seksual.”107
 

Dari data di atas dapat diketahui peran kepala sekolah dalam 

mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak dari aspek peraturan 

adalah dengan menambah hukuman yang lebih berat lagi bagi yang 

melanggar aturan tersebut. 
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3. Peran Kepala Sekolah dalam Mengantisipasi Kejahatan Seksual Pada 

Anak dari Aspek Sosial. 

Dalam lembaga pendidikan sekolah, kepala sekolah mempunyai 

beragam kegiatan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Tidak hanya 

itu, kepala sekolah juga mempunyai kompetensi dan tugas yang bisa 

dijalankan dan diterapkan sesuai tugas yang sudah ditentukan. 

Dalam aspek sosial ini, kepala sekolah juga harus dituntut unuk 

ikut memperhatikan pola interaksi atau hubungan yang dilakukan peserta 

didik dalam lingkungan sekolah. Seperti wawancara yang telah peneliti 

lakukan mengenai tindakan kepala sekolah dalam mengatasi 

permasalahan sosial peserta didik. Beliau menjawab: “Saya akan 

melakukan bimbingan dan pengarahan terhadap mereka mengenai cara 

berinteraksi yang baik, baik terhadap guru maupun dengan teman 

sebayanya.”108
 

Dari pernyataan di atas, kepala sekolah juga berupaya 

mengembangkan bimbingan terhadap peserta didik mengenai interaksi 

sosial dengan teman sebayanya. Seperti yang dijelaskan oleh beliau 

sebagai berikut: 

“Yakni dengan menguji mereka dengan cara memantau mereka, apakah 
mereka mampu menerapkan dan mempraktekkan apa yang telah saya ajarkan 

kepada mereka mengenai interaksi atau hubungan dalam bergaul dengan teman 

sebayanya. Jikalau ada yang belum mampu menerapkan atau 

mempraktekkannya, maka saya akan membimbingnya lagi dan terus 

mengajarinya sampai mereka bener-bener bisa dan seperti apa yang saya 

ajarkan pada mereka.”109
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Tidak hanya secara teori, kepala sekolah juga memberikan contoh 

interaksi yang baik terhadap peserta didik, yakni sebagaimana kepala 

sekolah jelaskan kepada peneliti dari wawancara yang telah dilakukan 

seperti berikut ini: 

“Dalam lingkungan sekolah, ini dapat saya lakukan dengan memutar video dari 
anak yang berbudi luhur atau berbakti terhadap kedua orang tua. Di sini akan 

ada sebuah proses interaksi yang baik antara teman sebayanya dan dengan 

kedua orang tuanya. Maka dengan itu anak dapat melihat secara langsung dan 

dapat mempraktekkannya dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan 

keluarga.”110
 

 

Beragam cara kepala sekolah untuk mengantisipasi tindak 

kejahatan seksual terhadap anak. Tentu membutuhkan berbagai cara yang 

tidak mudah. Kepala sekolah juga melakukan berbagai bentuk-bentuk 

upaya dalam mengantisipasi tindak kejahatan seksual pada anak 

khususnya pada aspek sosial. Upaya tersebut dapat kita ketahui dari 

penjelasan kepala sekolah berikut ini: 

“Iya itu tadi mas, ada hubungannya dengan tadi, yakni bisa memutarkan video 

mengenai tindak kejahatan seksual yang dilakukan dalam dunia pendidikan 

khususnya di lingkungan sekolah. Yakni kita dapat memperlihatkan dampak 

dan akibat dari tindak kejahatan seksual terhadap usia dini. Pokoknya kita itu 

menerangkan dan memberikan contoh nyata dari akibat tindak kejahatan 

seksual tersebut sampai membuat si peserta didik itu bener-bener takut dan 

tidak mendekati atau melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap teman 

sebayanya dalam hubungan interaksi sehari-hari baik di lingkungan sekolah 

maupun lingkungan tempat bermain.”111
 

 

Mengetahui hal tersebut, tentunya peran kepala sekolah sangat 

dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut. Peneliti mencoba bertanya 

mengenai bagaimana peran kepala sekolah dalam mengantisipasi tindak 

kejahatan seksual pada anak dari aspek sosial. Beliau menjelaskan: 
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“Ini ada persamaan jawaban dengan wawancara yang sudah kita lakukan 

sebelumnya ya mas, baik dalam proses pembelajaran, aspek peraturan dan 

sekarang aspek sosial. Disini saya akan menanamkan nilai-nilai moral pada 

anak sejak dini seperti wawancara yang sudah kemarin kita ulas itu ya mas, 

salah satunya itu. Terus dari pihak sekolah kami, kami akan mencoba bekerja 

sama dengan kedua orang tua mereka, untuk  selalu mengawasi pergaulan 

mereka di tempat bermain dan lain sebagainya. Itu salah satu usaha yang saya 

lakukan dan saya terapkan demi mengantisipasi tindak kejahatan seksual 

terhadap anak khususnya pada usia SD”112
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

 

 

 

A. Peran Kepala Sekolah dalam Mengantisipasi Kejahatan Seksual Pada 

Anak Dari Aspek Pembelajaran. 

Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila mereka memahami 

keberadaan sekolah sebagai organisasi yang komplek dan unik, serta mampu 

melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi 

tanggung jawab untuk memimpin.
113

 

Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah 

adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah. 

Bahkan lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa, “keberhasilan 

sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah”.114
 

Adapun dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan dapat 

diketahui peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada 

anak dari aspek pembelajaran antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Kepala sekolah sebagai pendidik 

Sesuai dengan data yang peneliti peroleh di lapangan mengenai 

kepala sekolah sebagai pendidik yakni kepala sekolah juga ikut 

memperhatikan mengenai minat siswa dalam mengikuti proses kegiatan 

belajar mengajar. Kepala sekolah dan guru-guru lainnya selalu berusaha 
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dalam mengembangkan minat siswa untuk selalu semangat dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Kepala sekolah juga sebagai sosok 

figur yang memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta 

didik. Dalam proses pembelajaran kepala sekolah selalu menerangkan 

dan memberikan contoh sikap yang baik terhadap peserta didik. 

Diharapkan peserta didik dapat meniru dan menerapkannya dalam 

kegiatan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab dua halaman 28 bahwa 

kepala sekolah sebagai pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi 

yang terkandung dalam definisi pendidik, sarana pendidikan, dan 

bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan 

tersebut sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan 

meningkatkan setidaknya empat macam nilai, yakni pembinaan moral, 

mental, fisik dan artistik.
115

 

2. Kepala sekolah sebagai pencipta/memiliki cita-cita (ideologist) 

Dari data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa 

kepala sekolah memiliki cita-cita atau langkah-langkah yang ingin 

dilakukan demi mengantisipasi tindak kejahatan seksual pada anak. Cita-

cita atau langkah-langkah tersebut adalah dengan memberikan 

pendidikan sex, melakukan peningkatan pengawasan terhadap peserta 

didik, menanamkan nilai moral pada peserta didik sejak dini, mewajibkan 

peserta didik untuk mengikuti pembelajaran sore yakni TPQ dan bekerja 
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sama dengan orang tua wali murid untuk ikut mengawasi kebiasaan 

mereka di rumah dan pergaulan mereka dengan teman sebayanya.
116

 

Hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab dua halaman 26 yakni 

kepala sekolah memiliki cita-cita, bahwa seorang pemimpin hendaknya 

mempunyai konsepsi yang baik dan realistis, sehingga dalam 

menjalankan kepemimpinannya mempunyai garis tegas menuju ke arah 

yang dicita-citakan.
117

 

3. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Sesuai dengan data yang peneliti peroleh di lapangan mengenai 

kepala sekolah sebagai supervisor yakni kepala sekolah akan melakukan 

pembiasaan setiap pagi keliling dan memasuki kelas mereka guna 

mengetahui sikap dan perbuatan mereka sebelum mengikuti kegiatan 

belajar. Dan juga akan menyuruh guru-guru untuk selalu siaga dan 

mengawasi mereka dalam kegiatan belajar mengajar guna mengantisipasi 

hal-hal yang tidak diinginkan.
118

 

Hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab dua halaman 29 bahwa 

kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, 

pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan karyawannya di 

sekolah. Dalam menjalankan fungsinya kepala sekolah harus mampu 

menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik, ia 

bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah, mengatur proses 

belajar-mengajar, mengatur hal-hal yang menyangkut kesiswaan, 
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personalia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelajaran, 

ketatausahaan, keuangan serta mengatur hubungan dengan masyarakat.
119

 

B. Peran Kepala Sekolah dalam Mengantisipasi Kejahatan Seksual Pada 

Anak Dari Aspek Peraturan Sekolah. 

1. Kepala sekolah sebagai perencana 

Dari data yang peneliti peroleh di lapangan dijelaskan bahwa 

walaupun aturan sekolah sudah ada dan tertempel di depan kantor, tetapi 

kepala sekolah juga akan menempelkan peraturan sekolah tersebut di 

dalam kelas masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mempertegas bahwa 

aturan itu berlaku dan supaya siswa selalu mengingat-ingat dan tidak 

melanggarnya. Dan juga kepala sekolah akan menambahkan hukuman 

yang lebih berat jika ada aturan sekolah yang dilanggar oleh siswa.
120

 

Hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab dua halaman 25 bahwa 

kepala sekolah berperan sebagai perencana yakni sebagai kepala sekolah 

yang baik harus pandai membuat dan menyusun perencanaan. Segala 

sesuatu yang diperbuatnya bukan secara sembarangan saja tetapi segala 

tindakan diperhitungkan dan bertujuan.
121

 

2. Kepala sekolah sebagai pemberi ganjaran/pujian dan hukuman. 

Dari data yang diperoleh di lapangan dapat diketahui bahwa 

dalam menjalankan perannya sebagai pemberi ganjaran atau pujian dan 

hukuman, kepala sekolah akan membuat hukuman yang lebih berat lagi 

agar peserta didik tidak berani melanggarnya dan memberikan hukuman 
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yang setimpal kepada peserta didik yang melanggarnya. Tujuan 

pemberian hukuman adalah menjadikan peserta didik selalu waspada dan 

berhati-hati dalam bertindak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. Seperti jika ada seorang peserta didik yang melakukan 

tindakan senonoh, maka kepala sekolah akan melakukan pembinaan dan 

memberikan kesempatan peserta didik untuk tidak mengulangi hal 

tersebut. Jika terulang kembali, maka kepala sekolah akan memanggil 

kedua orang tuanya atau mengeluarkan peserta didik tersebut.
122

 

Hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab dua halaman 25 bahwa 

peran kepala sekolah adalah sebagai pemberi ganjaran atau pujian dan 

hukuman pada setiap anggotanya. Ia harus membesarkan hati anggota-

anggota yang bekerja dan banyak sumbangan terhadap kelompoknya. Ia 

juga memberikan hukuman bagi yang menyimpang dari aturan yang 

sudah dibuat. 

C. Peran Kepala Sekolah dalam Mengantisipasi Kejahatan Seksual Pada 

Anak Dari Aspek Sosial. 

1. Kepala sekolah sebagai pengawas hubungan antara anggota-anggota 

kelompok (contoller of internal relationship). 

Dari data di lapangan yang diperoleh peneliti, dijelaskan bahwa 

dalam menjalankan peran kepala sebagai pengawas, kepala sekolah akan 

senantiasa selalu mengawasi interaksi sosial atau hubungan peserta didik 

dengan teman sebayanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 
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mengetahui secara langsung tingkat pergaulan mereka dengan teman 

sebaya di lingkungan sekolah dengan harapan tidak terjadi sesuatu yang 

tidak diinginkan yang mana jika hal tersebut terjadi, maka dikhawatirkan 

akan dapat membuat kerugian yang besar bagi peserta didik dan lembaga 

sekolah yang bersangkutan.
123

 

Hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab dua halaman 25 bahwa 

peran kepala sekolah adalah mengawasi hubungan antara anggota-

anggota kelompok dengan cara menjaga jangan sampai terjadi 

perselisihan dan berusaha mambangun hubungan yang harmonis. 

2. Kepala sekolah sebagai pendidik. 

Peran kepala sekolah sebagai pendidik, hal ini dapat diketahui 

dari beragam cara kepala sekolah dalam mengantisipasi tindak kejahatan 

seksual terutama pada anak dari aspek sosial yakni dengan cara 

memutarkan video yang bernilai positif dan bermanfaat untuk peserta 

didik. Diharapkan dengan melihat video tersebut peserta didik dapat 

mengambil dan menerapkan tindakan atau sikap yang baik terhadap guru 

dan temannya baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun bermain.
124

 

Hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab dua halaman 28 bahwa 

peran kepala sekolah sebagai pendidik adalah memahami arti pendidik 

tidak cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi 

pendidik, sarana pendidikan, dan bagaimana strategi pendidikan itu 

dilaksanakan. Untuk kepentingan tersebut sekolah harus berusaha 
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menanamkan, memajukan dan meningkatkan setidaknya empat macam 

nilai, yakni pembinaan moral, mental, fisik dan artistik.
125

 

3. Kepala sekolah bertindak sebagai ayah 

Dalam menjalankan figur sebagai ayah pada aspek sosial, kepala 

sekolah memberikan contoh sikap interaksi yang baik  terhadap guru dan 

teman sebayanya. Dan juga menanamkan nilai moral sejak dini terhadap 

peserta didik dan juga bekerja sama dengan kedua orang tua mereka guna 

mengantisipasi tindakan kejahatan yang tidak diinginkan. 

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada bab dua 

halaman 26 bahwa tindakan pemimpin terhadap anak buah/kelompoknya 

hendaknya mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak 

buahnya.
126
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

  

A. Kesimpulan 

1. Peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak 

dari aspek pembelajaran yakni sebagai berikut:  

a. Kepala sekolah sebagai pendidik 

Kepala sekolah sebagai pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi 

yang terkandung dalam definisi pendidik, sarana pendidikan, dan 

bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan 

tersebut sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan 

meningkatkan setidaknya empat macam nilai, yakni pembinaan moral, 

mental, fisik dan artistik. 

b. Kepala sekolah pencipta/memiliki cita-cita (ideologist) 

Kepala sekolah memiliki cita-cita, bahwa seorang pemimpin 

hendaknya mempunyai konsepsi yang baik dan realistis, sehingga 

dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai garis tegas menuju 

ke arah yang dicita-citakan. 

c. Kepala sebagai supervisor 

Kepala sekolah berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, 

pengarah, dan pemberi contoh kepada para guru dan karyawannya di 

sekolah. Dalam menjalankan fungsinya kepala sekolah harus mampu 

menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik, ia 
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bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan sekolah, mengatur 

proses belajar-mengajar, mengatur hal-hal yang menyangkut 

kesiswaan, personalia, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 

pelajaran, ketatausahaan, keuangan serta mengatur hubungan dengan 

masyarakat. 

2. Peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak 

dari aspek peraturan adalah sebagai berikut: 

a. Kepala sekolah sebagai perencana 

Kepala sekolah berperan sebagai perencana yakni sebagai kepala 

sekolah yang baik harus pandai membuat dan menyusun perencanaan. 

Segala sesuatu yang diperbuatnya bukan secara sembarangan saja 

tetapi segala tindakan diperhitungkan dan bertujuan. 

b. Kepala sekolah sebagai pemberi ganjaran/pujian dan hukuman. 

Ia harus membesarkan hati anggota-anggota yang bekerja dan banyak 

sumbangan terhadap kelompoknya. Ia juga memberikan hukuman 

bagi yang menyimpang dari aturan yang sudah dibuat. 

3. Peran kepala sekolah dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak 

dari aspek sosial adalah sebagai berikut: 

a. Kepala sekolah sebagai pengawas hubungan antara anggota-anggota 

kelompok (contoller of internal relationship). 

Mengawasi hubungan antara anggota-anggota kelompok dengan cara 

menjaga jangan sampai terjadi perselisihan dan berusaha mambangun 

hubungan yang harmonis. 
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b. Kepala sekolah sebagai pendidik. 

Memahami arti pendidik tidak cukup berpegang pada konotasi yang 

terkandung dalam definisi pendidik, sarana pendidikan, dan 

bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk kepentingan 

tersebut sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan 

meningkatkan setidaknya empat macam nilai, yakni pembinaan moral, 

mental, fisik dan artistik. 

c. Kepala sekolah bertindak sebagai ayah 

Tindakan pemimpin terhadap anak buah/kelompoknya hendaknya 

mencerminkan tindakan seorang ayah terhadap anak buahnya yang 

mana dapat memberikan contoh yang baik. 
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B. Saran  

1. Untuk sekolah, siswa seusia SD/MI masih memiliki kepribadian atau 

tingkah laku yang masih mudah untuk dibentuk dan dikembangkan. Oleh 

sebab itu untuk siswa yang mempunyai kepribadian kurang baik 

seyogyanya lebih diperhatikan, agar dapat menjadi siswa yang 

berkepribadian baik. 

2. Untuk kepala sekolah, sekolah sebagai lembaga pendidikan tentu 

diharapkan selalu mengembangkan budi pekerti atau kepribadian yang 

baik, sehingga menghasilkan generasi penerus yang memiliki iman kuat 

dan cinta tanah air. Kepala sekolah hendaknya membuat program-

program untuk meningkatkan kualitas moral anak menjadi lebih baik. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, agar melanjutkan penelitian ini dengan judul 

peran guru dalam mengantisipasi kejahatan seksual pada anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 


